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ค าน า 

  ด้วยพระราชกฤษีกาว่าด้วยการบริหรงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 
มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้
แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการของจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560     
ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี         
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลาสี่ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชน 
อาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570) แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 7467   ลงวันที่   14 ธันวาคม 2563  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  2570 ) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  17  โดยให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; 
SDGs) โดยในการจัดท าประชาคมท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามเค้าโครง
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2566  - 2570  ซึ่งกระบวนการจัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบดังกล่าว 

  ดังนั้น  เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล สามารถน าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ประสานงานขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณและประกอบการจัดท างบประมาณ และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น   
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนา
เทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนที่ 1   

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

                เทศบาลต าบลไหล่หิน ตั้งอยู่ที่  บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา        
จังหวัดล าปาง  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 138 ตารางกิโลเมตร (86,250 ไร่) เป็นเนื้อที่ร้อยละ 25.04   
ของพ้ืนที่อ าเภอเกาะคาและมีพื้นที่ป่าสงวนประมาณ ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ
เกาะคา ประมาณ 6.3 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดล าปางประมาณ 22 กิโลเมตร     
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            1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลต าบลไหล่หิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ตั้งอยู่ทาง      

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอ าเภอเกาะคา ระยะห่างจากอ าเภอประมาณ ๗ กิโลเมตรลักษณะพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนเนินสูง และที่ราบลุ่ม มีเชิงเขาทางด้านทิศตะวันตก มีแม่น้ ายาว  เป็นแม่น้ าสายหลัก     
ไหลผ่านทางทิศใต้ไปด้านทิศเหนือ ไหลลงสู่ต าบลเกาะคา น้ าในแม่น้ าไหลตลอดปี พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงสามารถ
เก็บน้ าได้บ้างและต้องอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 

 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลล าปางหลวง 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต าบลนาแก้ว อ าเภอเกาะคา ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลเกาะคา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลใหม่พัฒนา อ าเภอเกาะคา ต าบลเมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร 
      

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ฤดูหนาวค่อนข้างหนาว ฤดูร้อนอากาศ     

ไม่ร้อนจัด มีพายุลมแรง ฤดูฝนมีฝนตกชุก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส 

1.4 ลักษณะของดิน 
 ต าบลไหล่หินมีลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรังประมาณ 7,830 ไร่ 

ราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมดในเขตแยกเป็นที่นา 5,650 ไร่ 
 1.พืชไร่ 1,205 ไร่  
 2.ไม้ผล 752 ไร่  
 3.ไม้ยืนต้น 185 ไร่  
 4.พืชผัก 46 ไร่  

เทศบาล 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
 ต าบลไหล่หินแบ่งเขตการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่ ออกเป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1 บ้านเข้าซ้อน  
 หมู่ที่ 2  บ้านไหล่หิน  
    หมู่ที่ 3  บ้านแม่ฮวก  
              หมู่ที่ 4 บ้านมะกอก-นาบัว 
 หมู่ที่ 5 บ้านกิ่ว  
  หมู่ที่ 6 บ้านไหล่หินตะวันตก    
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หมู่ที่ 1 บ้านเข้าซ้อน 

 บ้านเข้าซ้อน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง มีเนื้อที่ 13125  
ไร่ หรือประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร พระเมือง อุชุจาโร เจ้าอาวาสวัดเข้าซ้อนได้เล่าประวัติความเป็นมา
ของหมู่บ้าน  ในปี   พ.ศ. 2549 ว่าในปี พ.ศ. 2400 หรือประมาณ 160 ปี ก่อนที่จะตั้งเป็นหมู่บ้านเข้าซ้อน 
นั้น ได้มีเกาะอยู่ 2 เกาะ ที่มีหาดทรายสีขาวเกิดขึ้นในล าน้ าแม่ยาว จากการที่เกาะ 2 เกาะเกิดขึ้นพร้อมกัน
นี้เอง ผู้คนจึงเลือกกันเกาะซ้อนจากนั้นจึงเริ่มมีผู้ตนเข้ามาอาศัยอยู่เต็มพ้ืนที่แล้ว จึงได้มีการขยายพ้ืนที่
บ้านเรือนและพ้ืนที่ท ามาหากินบริเวณบ้านสบฮวก และบ้านแพะ ขากนั้นก็มีการรวมตัวกันเป็นหมู่บ้านเข้า
ซ้อน และมีการรวมตัวกันเป็นต าบลไหล่หินขึ้น โดยมีก านันคนแรกของต าบล ชื่อก านันท้าว  ก๋องแก้ว     
เมือ่มีการก่อเกิดบ้านเข้าซ้อนขึ้นจึงได้มีการสร้างวัดบ้านเข้าซ้อนและไดมีการก่อตั้งโรงเรียนแห่งแรกขึ้นเป็น
โรงเรียนแห่งแรกของต าบล ชื่อว่าโรงเรียนบ้านเข้าซ้อน ตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านเข้าซ้อนมีน้ าแม่ยาวไหลผ่าน
ไว้ใช้เพ่ือการด ารงชีวิต อุปโภค  บริโภค ในอดีตผู้คนภายในหมู่บ้านเข้าซ้อน มีอาชีพ ท านา ท าสวน ท าไร่
อ้อย เข้าป่า และปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือด ารงชีวิต ซึ่งป๎จจุบันชาวบ้านเข้าซ้อนก็ยังมีวิถีชีวิตเช่นเดียวกับ
บรรพบุรุษต่างกันแต่เพียงเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้าขึ้นเท่านั้นการเมือง/การปกครอง 

  หมู่ที่ ๑ บ้านเข้าซ้อน 
  นายนันทพงษ์ ขันตรี ผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร  093-0358664 
  นางสาวรสอุบล ฉันโท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร  080-0819342 
  นายธิติ  ดวงไชย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร  098-8162720 
 ข้อมูลจ านวนประชากรของ หมู่ที่ 1 บ้านเข้าซ้อน  รวมทั้งสิ้น    1,254 คน 
  เพศชาย 619 คน 
  เพศหญิง 635 คน 
  จ านวนครัวเรือน 417 ครัวเรือน   
  (ข้อมูล  ณ  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564) 
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หมู่ที่ 2 บ้านไหล่หิน 
 

 บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีแม่น้ ายาวไหลผ่านหล่อเลี้ยงการเพาะปลูกและ
ชีวิตของชาวไหล่หิน จัดตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2502 มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่
การเพาะปลูก ท าการเกษตร ในเอกสารของพ่อหนานจันทร์ ครุขยัน กล่าวว่าในอดีตบ้านไหล่หิน
ปกครองแบบพญา และเมื ่อ 2546 บ้านไหล่หินได้แยกออกเป็น  2 หมู ่บ้านคือบ้านไหล่หินและ      
บ้านไหล่หินตะวันตกเนื่องมีประชากรที่หนาแน่น 
  การเมือง/การปกครอง 

 นายไชยยา         ศิริวงค์  ผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร  
 นายไพวรรณ      แก้วมูล  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 นายรุ่งอรุณ       สมณา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 ข้อมูลจ านวนประชากรของ หมู่ที่  2 บ้านไหล่หิน รวมทั้งสิ้น 1,074 คน 
 เพศชาย 517 คน 
 เพศหญิง 557 คน 
 จ านวนครัวเรือน 437 ครัวเรือน  

      (ข้อมูล  ณ  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564) 
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หมู่ที่ 3  บ้านแม่ฮวก 
 

เมื่อปี พ.ศ.2478 ชาวบ้านป่าไผ่หลวงจ านวน 17 หลังคาเรือน ได้พากันอพยพลี้ภัยมารวมกันอยู่
กับหมู่บ้านนี้ โดยการน าของ นายมา วะระ บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง พ้ืนที ่1,875 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่อยู่อาศัย 345 ไร่ พ้ืนที่ท าการเกษตร 1,530 ไร่ เป็นหมู่บ้านที่
ตั้งอยู่สองฝั่งของล าน้ าแม่ฮวก ซึ่งไหลมาทางทิศตะวันตกผ่านเข้าหมู่บ้านค่อนไปทางทิศเหนือเล็กน้อย   
ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน อพป. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ
ป้องกันตนเอง (ระยะท่ี 2 ครั้งที่ 18) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2528 

การเมือง/การปกครอง 
           1.นายอุดม  จ าปา  ก านัน ต าบลไหล่หิน เบอร์โทร  093-0358664 

2.นางสุภา  เตวี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     เบอร์โทร  093-0358664 
            3.นายประเสริฐ สมะทารี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     เบอร์โทร  093-0358664 
 ข้อมูลจ านวนประชากรของ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮวก รวมทั้งสิ้น   829 คน 

 เพศชาย    393 คน 
 เพศหญิง    436 คน 

 จ านวนครัวเรือนเท่ากับ    256 หลังคาเรือน  
     (ข้อมูล  ณ  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564) 
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หมู่ที่ 4 บ้านมะกอก-นาบัว 

 บ้านมะกอก-นาบัว ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2407 มีพ้ืนที่ประมาณ 2,450 ไร่ (3.9 ตาราง
กิโลเมตร) เป็นที่ราบลุ่มเขตชุมชนป่าสงวน  โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนามาบ้างแล้วในระดับ
หนึ่ง เนื่องด้วยเศรษฐกิจชุมชนที่ เกิดจากการท าเกษรตเช่น ข้าวโพด  มันสะปะหลัง และบ้านะกอกยัง
มีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในพ้ืนที่ ชาวบ้านจึงได้ตั้งเป็นบ้านมะกอก และต่อจากนั้นมีชาวบ้านกลุ่ม
อพยบมาจากเชียงแสน มาตั้ งถิ่นฐานอยู่ ริมฝั่ งแม่น้ ายาวซึ่ งติดกับทุ่ งนาและหนองน้ ามีดอกบัว           
ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันเป็นหมู่บ้าน และปี 2547 ได้มีหัวหน้ากลุ่มหมู่บ้านที่รวมตั้งกันจึงได้ก าหนด    
จัดตั้งหมู่บ้านเป็นบ้านมะกอก-นาบัว สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

การเมือง/การปกครอง 
1.นายเกรียงไกร  จ าปา  ผู้ใหญ่บ้าน 
2.นายวสันต์ ตาวันสี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3.นายสุวิทย์ น านนท์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
4.นายปริญญา ป๎ญญาไว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  
  ข้อมูลจ านวนประชากรของ หมู่ที่ 4 บ้านมะกอก-นาบัว   รวมทั้งสิ้น 899 คน 

 เพศชาย    488 คน 
 เพศหญิง    500 คน 

 จ านวนครัวเรือนเท่ากับ    316 หลังคาเรือน 
   (ข้อมูล  ณ  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564) 
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หมู่ที่ 5 บ้านกิ่ว 
 

 
จัดตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2523  พ้ืนที่ทั้งหมด   3,098 ไร่  หรือ  4,957 ตารางกิโลเมตร 

เป็นที่ราบลุ่ม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภาคเกษตรกรรม ก่อนจะได้ชื่อว่าบ้านกิ่ว  ครั้งแรกเกิดจากการ
อพยพมาท าไร่ท านา  มารวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆ และได้เกิดสงครามขึ้น   เจ้าพระยาเมืองล าปางและ
เจ้าพระยาเมืองเชียงใหม่  นัดเป็นจุดนัดหมาย  เรียกว่า “กิ่วหนองมิว”  ซึ่งต่อมาได้มีคนมาอาศัยรวมกันได้
ตั้งซื่อว่าบ้านกิ่ว  เป็นหมู่บ้านเล็กๆ  ครั้งแรกได้สร้างวัดขึ้น ชื่อว่า “วัดแม่แก้” ตั้งอยู่หลายปีต่อมาได้ช ารุด
ทรุดโทรม ก็เปลี่ยนมาสร้างวัดใหม่ ชื่อว่า “วัดบ้านกิ่ว”  และต่อมาอีกหลายปีได้ย้ายวัดจากวัดกิ่วมาเป็น  
วัดอัมพวนารามในปัจจุบัน   

 การเมือง/การปกครอง 
1.นายทรงพล โยสิทธิ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
2.นางสาวสุจิพร ขันทา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3.นายอุดมศักดิ์ ตุ่มเงิน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 
 ข้อมูลจ านวนประชากรของ หมู่ 5 บ้านกิ่ว  รวมทั้งสิ้น    453  คน 
 เพศชาย 215 คน 
 เพศหญิง 236 คน 

 จ านวนครัวเรือนเท่ากับ 160 หลังคาเรือน 
       (ข้อมูล  ณ  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564) 
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หมู่ที่ 6 บ้านไหลห่ินตะวนัตก 
 

บ้านไหล่หินตะวันตก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เนื้อที่ทั้งหมด 
1,630 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 530 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบและติดแม่น้ า     
โดยลักษณะภูมิอากาศในหมู่บ้านมี 3 ฤดูกาลคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะมี
อากาศร้อนและมีมีฝนตกปริมาณปานกลาง เป็นหมู่บ้านที่แยกมาจาก บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หิน 
แต่เดิมเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ มีล าน้ าแม่ยาวไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนไหล่หินมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในภาษา
พูด ด้วยส าเนียงที่แตกต่างแปลกไปจากหลายพื้นท่ีในจังหวัดล าปาง แต่ถ้านับผู้คนที่ศรัทธาในบารมีหลวงพ่อ
ครูบามหาป่าเกสรปัญโญแห่งวัดไหล่หินหลวงแล้วยิ่งขยายพ้ืนที่ไปไกลมากกว่านี้ทาก  ในอดีตอาชีพหลักของ
คนไหล่หินคือท านาข้าวและท าไร่อ้อย ปลูกฝ้ายและทอผ้าเป็นกิจกรรมประจ าที่ว่างเว้นจากการท านา      
ในราวปี พ.ศ. 2520 ผู้ชายในบ้านไหล่หินก็หันไปขายแรงงานในต่างประเทศ นับตั้งแต่นั้นมาชีวิตคนไหล่
หินก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง มีเงินจากต่างประเทศเข้ามา จนเป็นการพัฒนาในชุมชนอีกรูปแบบหนึ่ง       
ต่อมาเม่ือเดือนเมษายน  2550 สมัยนายละเอียด  บุญเรือง เป็นผู้น าหมู่บ้านด ารงต าแหน่งก านันต าบลไหล่
หิน  บ้านไหล่หินจึงได้แยกออกเป็นสองหมู่บ้านจึงเป็นที่มาของบ้านไหล่หินตะวันตกอยู่จนปัจจุบันนี้ 

การเมือง/การปกครอง 
1.นายวรัญํู มุตต๊ะ  ผู้ใหญ่บ้าน 
2.นาง วัณเพ็ญ ผดุงเชื้อ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3.นาย สุเกียรติ นิวาโต   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 ข้อมูลจ านวนประชากรของ หมู่ที่ 6 บ้านไหล่หิน  รวมทั้งสิ้น  714 คน 
 เพศชาย    331 คน 
 เพศหญิง    383 คน 

 จ านวนครัวเรือนเท่ากับ    221 หลังคาเรือน 
         (ข้อมูล  ณ  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564)  
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2.2 การเลือกตั้ง 

เทศบาลต าบลไหล่หิน ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น  
1) นายมงคล        แผ่นค า    นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน  
2) นายมงคล ช านายการ  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน  
3) นายสุนันท์ เกษณา  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
4) นายสนั่น บุญเรือง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
5) นายเสงี่ยม   วรรณมณี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 

 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน ประกอบด้วย  

1. นายสุธรรม   จ าปา  ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
2. นางล าดวน   จินา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
3. นายธีรชัย   ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1 
4. นายสุวรรณ   ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1 
5. นายชาญยุทธ   ไชยานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1 
6. นายประเสริฐ   นิวาโต  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1 
7. นายสุเชาวน์   เชียงพรหม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 
8. นายธนบัตร   จักร์ค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 
9. นางสิริกร   จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 
10. นางสาวปาลิดา  จ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 
11. นายปฐมภพ   อภิวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 
12. นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 

* สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

3.ประชากร 
ตารางท่ี ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านเข้าซ้อน ๓๗๙ ๖๕๖ ๖๘๘ ๑,๓๔๔ 

๒ บ้านไหล่หิน ๓๐๙ ๕๔๒ ๕๘๘ ๑,๑๓๐ 

๓ บ้านแม่ฮวก ๒๓๔ ๔๐๗ ๔๖๒ ๘๖๙ 

๔ บ้านมะกอก - นาบัว ๒๗๑ ๕๑๔ ๕๓๓ ๑,๐๔๗ 

๕ บ้านกิ่ว ๑๕๑ ๒๔๑ ๒๖๖ ๕๐๗ 

๖ บ้านไหล่หินตะวันตก ๒๑๓ ๓๖๒ ๓๘๙ ๗๕๑ 

รวม ๑,๕๕๗ ๒,๗๒๒ ๒,๙๒๖ ๕,๖๔๘ 
ที่มา : ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฏร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชาชากร 
ตารางท่ี ๑ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
อายุต่ ากว่า ๑ ปี 19 10 29 

อายุ ๑ - ๔ ปี 67 83 150 

อายุ ๕ - ๙ ปี 98 85 183 

อายุ ๑๐ - ๑๔ ปี 116 128 244 

อายุ ๑๕ - ๑๙ ปี 157 151 308 

อายุ ๒๐ - ๒๔ ปี 127 93 220 

อายุ ๒๕ - ๒๙ ปี 88 90 178 
 
 

ตารางท่ี ๒ (ต่อ) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ช่วงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

อายุ ๓๐ - ๓๔ ปี 67 71 138 

อายุ ๓๕ - ๓๙ ปี 91 118 209 

อายุ ๔๐ - ๔๔ ปี 119 174 293 

อายุ ๔๕ - ๔๙ ปี 203 234 437 

อายุ ๕๐ - ๕๔ ปี 246 287 533 

อายุ ๕๕ - ๕๙ ปี 256 240 496 

อายุ ๖๐ - ๖๔ ปี 168 165 333 

อายุ ๖๕ - ๖๙ ปี 110 91 201 

อายุ ๗๐ - ๗๔ ปี 55 51 106 

อายุ ๗๕ - ๗๙ ปี 54 67 121 

อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป 78 142 220 

รวมทั้งหมด 2,1719 2,280 4,399 
 

ที่มา : ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฏร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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4.สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 

  ประชาชนต าบลไหล่หินอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 90 และต าบลไหล่หิน มีสถานศึกษาดังนี้ 
4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2  
4.1.2 โรงเรียนในเขตต าบลไหล่หิน จ านวน 2  แห่ง ประกอบด้วย 

  -   โรงเรียนไหล่หินราชบ ารุง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  2  บ้านไหล่หิน        
                 -   โรงเรียนไหล่หินวิทยา          ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านไหล่หิน     
   
4.2 สาธารณสุข 
 ต าบลไหล่หินมีระบบส่งเสริมและบริการสาธารณสุข ดังนี้ 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไหล่หิน (รับผิดชอบเขตเทศบาลฯ 6 หมู่บ้าน)  
 - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  6 แห่ง 
 - กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลต าบไหล่หิน จ านวน 1 แห่ง 

  * หมายเหตุ ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไหล่หิน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เทศบาล 
         ต าบลไหล่หิน โดยมีที่ตั้งอยู่ใน ม.2 บ้านไหล่หิน  

4.3 อาชญากรรม 

 ในพ้ืนที่ต าบลไหล่หินมีที่ท าการต ารวจบ้าน 1 แห่ง อยู่หมู่ที่ 2 และมีป้อมต ารวจเพ่ือเป็นจุดสกัด
และประสานงานของต ารวจบ้าน 1 แห่ง ต้ังอยู่หมู่ที่ 2  ส าหรับปัญหาอาชญากรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่เป็นคดลีักทรัพย์เล็กน้อย 

4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 ต าบลไหล่หิน มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ โดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือให้การ

ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสวัสดิการมีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ส าหรับคนพิการ  จ านวน  254 ราย ผู้สูงอายุจ านวน 1,315 ราย และผู้ป่วยเอดส์   จ านวน 22 ราย 

5. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง การเดินทางไปต่างอ าเภอ ต าบลไหล่หินมีรถรับจ้างประจ าทาง จากตัว
อ าเภอเกาะคา ไปอ าเภอเมืองล าปาง และการคมนาคมในต าบลและภายนอกต าบลอาศัยการคมนาคมทางบก
เป็นหลัก ซึ่งมีทั้งถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
ส าหรับเส้นทางส าคัญ ได้แก่   
 -  เส้นทางไหล่หิน– อ าเภอเกาะคา มีระยะทาง 7  กิโลเมตร 
 -  เส้นทางสายเกาะคา – ล าปาง  (ศรีชุม)  ระยะทาง 22 กิโลเมตร  

5.2 การไฟฟ้า  ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน แต่มีบางครัวเรือนที่ปลูกสร้างใหม่ต้องขอต่อ
กับข้างบ้าน ส าหรับไฟฟ้าส่องสว่างยังมีบางส่วนที่ยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากอยู่พ้ืนที่ป่าสงวน และยังไม่ได้ขยาย
พ้ืนที่เขตไฟฟ้า  
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5.3 การประปา  การประปาเป็นระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งทุกหมู่บ้านมีระบบประปา แต่ปัญหาที่
พบมักเกิดจากน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ระบบประปาค่อนข้างเก่าเสื่อมโทรม และ
น้ าดิบบางส่วนปนเปื้อนหินปูน 

  5.4 โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์สาธารณะอยู่ในพ้ืนที่ให้บริการของบริษัททีทีแอนด์ที จ ากัดมหาชน 
และโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่พื้นที่ให้บริการระบบ CAT, AIS True Move และ Dtac  มีสัญญาณครอบคลุมทุก
พ้ืนที ่ 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ต าบลไหล่หินไม่มีที่ท าการไปษณีย์  
 
6. ระบบเศรษฐกิจ   
 6.1 การเกษตร  การเกษตรประชาชนส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด  มันส าปะหลัง และถัวลิสง 

หมู่ที ่ ท านา(ไร่) ข้าวโพด(ไร่) มันสัมปะหลัง(ไร่) ยางพารา(ไร่) อื่น ๆล าใย(ไร่) 
ข้อมูล จ านวน

ครัวเรือน 
พ้ืนที่

เพาะปลูก 
จ านวน

ครัวเรือน 
พ้ืนที่

เพาะปลูก 
จ านวน

ครัวเรือน 
พ้ืนที่

เพาะปลูก 
จ านวน

ครัวเรือน 
พ้ืนที่

เพาะปลูก 
จ านวน

ครัวเรือน 
พ้ืนที่

เพาะปลูก 
1 300 1,500 27 176 10 43 1 5 30 50 
2 320 1,200 16 179 10 73 - - 15 2 
3 200 1,200 23 157 22 143 1 5 20 50 
4 250 1,000 51 625 114 1,410 5 100 60 120 
5 104 700 - - - - - - 30 5 
6 180 530 5 38 5 31 - - 21 130 

รวม 1,354 6,130 122 1,175 161 1,700 7 110 176 357 

6.2 การประมง การประมงเป็นการประมงในครัวเรือนด าเนินการในอ่างเก็บน้ าแม่น้ าแม่ฮวก     
แม่เหิน แม่เถาและตามแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

6.3 การปศุสัตว์  ในพ้ืนที่มีการเลี้ยงสัตว์เช่น ววั กระบือ ไก่  เป็ด  เป็นการเลี้ยงสัตว์ไว้ส าหรับใช้
งานและการด ารงชีพเบื้องต้น 

6.4 การบริการ ไม่มีการบริการ 
6.5 การท่องเที่ยว เทศบาลต าบลไหล่หิน มีศักยภาพทางด้านท่องเที่ยว ทั้งในด้านวัฒนธรรม

และด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่ส าคัญที่สุดซึ่งนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์และสร้างชื่อเสียงเป็น
อย่างยิ่ง คือ ผ้าทอกี่กระตุก ในส่วนของปูชนียสถานที่ส าคัญ ได้แก่  วัดไหล่หินหลวง ซึ่งทางเทศบาล
ต าบลไหล่หินก าลังเร่งบูรณะปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต าบลต่อไป ในด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของต าบล ได้มีมิติและแผนงานที่จะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของต าบลกับการพัฒนาสินค้าของ
ที่ระลึกจากงานแฮนด์เมก ผ้าทอกี่กระตุก โดยการพัฒนาศูนย์แสดงสินค้างานฝีมือและงานหัตถกรรมของ
ต าบลไหล่หินอย่างสมบูรณ์แบบและน่าแวะชมเลือกซื้อหาเพ่ิมขึ้น 
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6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
 หัตถกรรมและอุตสาหกรรม  ได้แก่ ผ้าทอกี่กระตุก การท าผลิตภัณฑ์จากไม้กวาดจากขวด

พลาสติก การเลี้ยงกบ เครื่องจักรสาน เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีผลิตภัณฑ์มากมาย จึงมีการสร้างอาชีพเป็น
รองหลังจากการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร 

หมู่ที่ 1 บ้านเข้าซ้อน มีสินค้าชุมชนที่ส าคัญ โดยอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนใน หมู่ที่ 1 คือ 
อาชีพท าการเกษตร,การปศุสัตว์และอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ของประชาชนในหมู่บ้านจึงไม่แน่นอน การ
เสริมสร้างรายได้ของแต่ละครอบครัวขึ้นอยู่กับผู้น าครอบครัวเป็นหลัก 

 กลุ่มและเครือข่ายชุมชนในหมู่บ้าน 
- กลุ่มแม่บ้าน     จ านวนสมาชิก ๒๐๐ คน 
- กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว    จ านวนสมาชิก ๒๐ คน 
- กลุ่มเพาะเห็ด     จ านวนสมาชิก ๒๐ คน 
- กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล    จ านวนสมาชิก ๑๑๐ คน 
- กลุ่มท าปุ๋ยหมัก    จ านวนสมาชิก ๗๕ คน 

 
 หมู่ที่ 2 บ้านไหล่หิน มีสินค้าชุมชน โดยอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนใน หมู่ที่ 2 คือ อาชีพ
เพาะปลูกท าการเกษตร และอาชีพด้านปศุสัตว์ เช่นเดียวกับหมู่ท่ี 1  

กลุ่มและเครือข่ายชุมชนในหมู่บ้าน 
- กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์    จ านวนสมาชิก ๒๒ คน 
- กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล   จ านวนสมาชิก ๑๙ คน 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (โคขุน)  จ านวนสมาชิก ๗ คน 
- กลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุ   จ านวนสมาชิก ๖ คน 
- กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า   จ านวนสมาชิก ๑๕ คน 
- กลุ่มเลี้ยงไก่    จ านวนสมาชิก ๑๒ คน 
- กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด   จ านวนสมาชิก ๑ คน 
- กลุ่มปุ๋ยหมัก    จ านวนสมาชิก ๒๐ คน 
- กลุ่มสมุนไพรหมอพื้นบ้าน   จ านวนสมาชิก ๑๕ คน 
- กลุ่มสตรีเย็บผ้า    จ านวนสมาชิก ๗ คน 

 หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮวก มีสินค้าชุมชนที่ส าคัญได้แก่  “ไม้กวาดทางมะพร้าวจากขวดพลาสติก” โดย
อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนใน หมู่ที่ 3 คือ อาชีพทางเกษตรกรรมและค้าขายบางส่วน โดยลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นชุมชนที่มีพ้ืนที่ขนาดไม่ใหญ่นัก 
  กลุ่มและเครือข่ายชุมชนในหมู่บ้าน 

- กลุ่มของช าร่วยและดอกไม้ประดิษฐ์  จ านวนสมาชิก ๓๐ คน 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัว   จ านวนสมาชิก ๓๐ คน 
- กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล   จ านวนสมาชิก ๒๒๗ คน 
- กลุ่มท าไม้กวาดจากขวดพลาสติก  จ านวนสมาชิก ๓๐ คน 
- กลุ่มเลี้ยงกบ     จ านวนสมาชิก ๑๑ คน 
- กลุ่มปลูกข้าวโพด    จ านวนสมาชิก ๕ คน 
- กลุ่มปลูกมันส าปะหลัง    จ านวนสมาชิก ๕ คน 



 
 

14 

- กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ   จ านวนสมาชิก ๑๐ คน 
- กลุ่มปุ๋ยหมัก     จ านวนสมาชิก ๒๐ คน 
- กลุ่มเลี้ยงไก่     จ านวนสมาชิก ๒๐ คน 
- กลุ่มล าใย     จ านวนสมาชิก ๖๐ คน 
- กลุ่มเลี้ยงไส้เดือน    จ านวนสมาชิก ๑๐ คน 
- กลุ่มเกษตรปลูกข้าวนาปี   จ านวนสมาชิก ๔ คน 
- กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว    จ านวนสมาชิก ๓ คน 
- กลุ่มท านา     จ านวนสมาชิก ๒๒๐ คน 
 
 

 หมู่ที่ 4 บ้านมะกอก – นาบัว โดยอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนใน หมู่ที่ 4 คือ อาชีพ
เพาะปลูกท าการเกษตร และอาชีพด้านปศุสัตว์ เช่นเดียวกับหมู่ท่ี 1-2   

กลุ่มและเครือข่ายชุมชนในหมู่บ้าน 
- กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงววั   จ านวนสมาชิก ๑๑ คน 
- กลุ่มข้าวโพด     จ านวนสมาชิก ๑๐ คน 
- กลุ่มเลี้ยงไก่     จ านวนสมาชิก ๑๕ คน 
- กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรม   จ านวนสมาชิก ๑๔ คน 
- กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล   จ านวนสมาชิก ๑๐๒ คน 

 
หมู่ที่ 5 บ้านกิ่ว  มีสินค้าชุมชนที่ส าคัญได้แก่ “]ลูกประครบสมุนไพร” ส่วนอาชีพส่วนใหญ่ของ

ประชาชนใน หมู่ที่ 7 คือ อาชีพเกษตรกรรมและหัตถกรรมงานฝีมือแกะสลักรองลงมา 
 กลุ่มและเครือข่ายชุมชนในหมู่บ้าน 

- กลุ่มนวดแผนไทย    จ านวนสมาชิก ๒๐ คน 
- กลุ่มปุ๋ยเคมี     จ านวนสมาชิก ๒๒ คน 
- กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล   จ านวนสมาชิก ๕๑ คน 
- กลุ่มท าขนมไทย    จ านวนสมาชิก ๒๐ คน 
- กลุ่มเลี้ยงวัว     จ านวนสมาชิก ๒๕ คน 
- กลุ่มสานตะกร้า    จ านวนสมาชิก ๒๐ คน 

 
หมู่ที่ 6 บ้านไหล่หินตะวันตก  มีสินค้าชุมชนที่ส าคัญได้แก่ “ผ้าทอพ้ืนเมือง (ผ้าทอกี่กระตุก)” 

หมู่บ้านแห่งนี้มีประชาชนอยู่หนาแน่น จึงมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ ซึ่งนอกจากส่วน
ภาคเกษตรแล้ว ก็จะเป็นแรงงานหมุนเวียนทั่วไป 

 กลุ่มและเครือข่ายชุมชนในหมู่บ้าน 
- กลุ่มผ้าทอพ้ืนเมือง    จ านวนสมาชิก ๑๒ คน 
- กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์    จ านวนสมาชิก ๒๒ คน 
- กลุ่มเลี้ยงวัว    จ านวนสมาชิก ๒๐๐ คน 
- กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล   จ านวนสมาชิก ๘๐ คน 
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6.8 แรงงาน ได้แก่ แรงงานเป็นแรงงานภาคการเกษตร แรงงานฝีมือด้านผ้าทอและการประดิษฐ์ 
และแรงงานก่อสร้าง ซึ่งในพ้ืนที่จะประกอบด้วยแรงงานทางภาคการเกษตรเป็นอันดับหนึ่งและรองลงมา
เป็นแรงงานด้านฝีมือแกะสลัก ส าหรับแรงงานก่อสร้างมีจ านวนไม่มาก 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนต าบลไหไล่หิน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98 % 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
 1) ประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดเข้าซ้อน หมู่ที่ 1  
   2) ประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดไหล่หินหลวง หมู่ที่ 2 
 3) ประเพณีสรงน้ าพระธาตุแม่ฮวก หมู่ที่ 3 

4) ประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 
 5) ประเพณีสลากภัตร 
 6) ประเพณีลอยกระทง  
 7) งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง (แห่ไม้ค้ าศรี) 
 8) งานประเพณีรุกขมูล 
 9) งานประเพณีเปรตพี 
 10) งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาที่มีลักษณะเด่น เช่น ผ้าทอก่ีกระตุก การเกษตรแบบดั่งเดิม 
สมุนไพร หมอเป่ารักษาโรค   

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก เช่นไม้กวาดทางมะพร้าวจากขวด
พลาสติกต่าง ๆ  ดอกไม้ประดิษฐ์  ผ้าทอพ้ืนเมือง 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า  

ต าบลไหล่หิน มีแม่น้ าจาง เป็นแม่น้ าสายหลัก โดยประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร   
การประมง  ตลอดทั้งปีและยังมีแม่น้ า แหล่งน้ า อ่ืน ๆ ดังนี้ 

-ราษฎรในเขตเทศบาลมีน้ าประปาใช้แล้วประมาณ 100 %  
-ประปาหมู่ที่ 1 ใช้แหล่งน้ าดิบจาก แม่น้ ายาว 
-ประปาหมูท่ี่ 2 และหมู่ที่ 6 ใช้แหล่งน้ าดิบจาก แม่น้ ายาว 
-ประปาหมู่ที่ 3 ใช้แหล่งน้ าดิบจาก ล าห้วยแม่ฮวก 
-ประปาหมู่ที่ 4 ใช้แหล่งน้ าดิบจาก แม่น้ ายาว 
-ประปาหมู่ที่ 5 ใช้แหล่งน้ าดิบจาก ล าห้วยแม่แก้ 
-ส่วนใหญ่การใช้น้ าจะไม่เพียงพอ ในฤดูแล้ง  

8.2 ป่าไม้ 

ป่าไม้ในพ้ืนที่ต าบลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ป่าไม้ตามธรรมชาติและป่าชุมชน โดยสภาพป่า
เป็นป่าผสมหลายชนิด ประกอบด้วยป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าสนเขา พรรณไม้
โดยทั่วไปประกอบด้วย เหียง พลวง เต็ง รัง รกฟ้ายางตะแบบ แดงประดู่ และป่าชุมชนบ้านหนองถ้อย    
หมู่ที่ 3 โดยเนื้อท่ี 8,750 (ไร่) ร้อยละ 4.7 ของอ าเภอเกาะคาเป็น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พ้ืนที่เกษตร
และพ้ืนที่ชุมชน 
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8.3 ภูเขา  

ในพ้ืนที่ต าบลไหล่หิน เป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา เช่น แม่เหิน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮวก แม่เถา   
หมู่ที่ 4 บ้านมะกอก-นาบัว  

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ต าบลไหล่หิน เป็นชุมชนมีมี ลักษณะชุมชนชนบท มีสภาพพ้ืนที่ ที่ ใกล้ แนวเขา  
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญคือ ป่าไม้    ล าน้ า    
  คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติจัดอยู่ในคุณภาพที่ดี สภาพอากาศโดยปกติจะมีอากาศที่ดี 
ยกเว้นในช่วงฤดูแล้งที่ประสบปัญหาหมอกควันไฟ เต็มพ้ืนที่ 
 
9.  อ่ืน ๆ (ถ้าทีระบุด้วย) 
 -ไม่มี- 
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ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหาภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วิสัยทัศน์  ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบัน
หลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่าง
สันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ 
ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความ
มั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1) ความม่ันคง   
1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกใน

ทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมืนคงในทุกมิติ  ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์               
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน                
มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4) ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่งคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

1.5)  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ า 
 

2) ความม่ังคั่ง 
2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ

รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น 

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

2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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3) ความยั่งยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

  3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กรอบยุทธศาสตร์/แนวทาง ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
สรุปสาระของยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.   ด้านความม่ันคง  
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจดัคอร์รัปชั่น สร้าง

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน  

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  



19 
 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
กรอบแนวคิดและหลักการ   

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการ
แข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึง
จ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด
การปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
  เทศบาลต าบลไหล่หิน  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙)  ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้
แล้ว  โดยเทศบาลได้พิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  โดยมุ่งเน้นพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง คั่งและ
ยั่งยืน  การรบริหารจัดการในภาครัฐ  การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา โดยรายละเอียดของร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ.2560 – 2564) โดยมีหลักการส าคัญและยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ดังนี้  
  

 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ ๕ ปี ที่จะสามารถต่อ
ยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี โดยมีหลักการส าคัญของ
แผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

1. ยึด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้เกิดบูรณา
การการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผลมีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพสร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพและมีเสถียรภาพการกระจายความมั่งคั่ง
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมรักษาความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนวีถีชีวิต
ค่านิยมประเพณีและวัฒนธรรม 

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทยพัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัยใฝุรู้มีความรู้มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมมี
จริยธรรมและคุณธรรมพัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพรวมถึงการสร้าง
คนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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อย่างเหมาะสม 
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน

แผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าว
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐการด ารงอยู่อย่าง
มั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานอาหารและน้ าความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลก
และสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 

4. ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี๒๕๗๙”ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบ
ในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมาโดยที่เปูาหมายและตัวชี้วัดในด้าน
ต่างๆมีความสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้เปูาหมายประเทศไทยในปี๒๕๗๙ซึ่งเป็นยอมรับ
ร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนาลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของ
ประเทศลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนาและกลุ่มเปูาหมายในสังคมไทยโดยก าหนดไว้ ดังนี้  

5. ยึด“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนสังคมไทย
เป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อยคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพลเมืองที่มีวินัยตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิตมีความรู้มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์มีความ
เจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวมมีความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนและ
พลเมืองโลกประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมดิจิทัล
สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็นมีความเป็นสังคมประกอบการมีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและ
รูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลกเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่นการให้บริการคุณภาพทั้งด้าน
การเงินระบบโลจิสติกส์บริการด้านสุขภาพและท่องเที่ยวคุณภาพเป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัยเป็น
ฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรมทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยี
อัจฉริยะมาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆเพ่ือนา
ประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจสังคมและประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”  

6. ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”แผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒มุ่งเน้นการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้นโดยก าหนด
เปูาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางสังคมและรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ๔๐ให้
สูงขึ้นนอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส า คัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทยโดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วนั้นก าหนดเปูาหมายทั้งในด้านรายได้ความเป็นธรรมการลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้น
กลางการสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาลและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

7. ยึด“หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน๕ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯเป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่งต่อแนวทางการพัฒนา
และเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน
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แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐเอกชน
และประชาชนและการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงและได้ก าหนดในระดับ
แผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริงรวมทั้งการก าหนดเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่าน ๆ มาในการก าหนดเปูาหมายได้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับเปูาหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบกากับเปูาหมายและตัวชี้วัดใน
ระดับย่อยลงมาท่ีจะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถดาเนินการให้เกิดข้ึนอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรร
งบประมาณการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกันแผนพัฒนาฯ   
ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินรวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่าง ๆ 

 
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มี 10 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็น

คนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคม
สูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เ อ้ือต่อสังคมสูงวัย  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การปูองกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่
ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทนุทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม      

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคมมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ
เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตาม
ศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
สัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเปูาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการ
พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน 
เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
วางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
สาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศใน
อนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ 
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อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน 
ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค 

ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้ างความเชื่อมโยงการผลิตและ
บริการการพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้า การ
ลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัว
ได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนา
ที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง    ร้อยละ ๒๐ ตาม
เปูาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและ
การบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการปูองกันผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือ
วางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  ให้
ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม 
ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลด
ความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อม่ันและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถปูองกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อ
การร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกปูอง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองกัน
ประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้ งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มี
ประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (๑๑) การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษาวิจัยพัฒนาด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การ
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กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเปูาหมายที่วาง
ไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความ
มั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าใน
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวมทั้งการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ ก ารพัฒนา
บุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนา
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันท่ีสูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะ
ทางความคิด มีทุนทางปัญญา เ พ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดย
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และ

พ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้ง
ความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการ
พัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือ
กันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนิ นงานตามข้อผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ 
ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของ
ความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การ
เสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การ ให้บริการด้าน
สุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
เพ่ือนบ้าน ภูมิภาค  
 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่าง
ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิ ปัญญา
และนวัตกรรม 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 

สังคมน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน” 
 

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

ทางเศรษฐกิจ 
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4) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า  การลงทุน 

ระหว่างภูมิภาค 
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  

กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 
เมืองท่องเทียว 

สู่สากล 
ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม 
และสร้างสรรค์ 

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม
และสร้างสรรค์ 

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม
และสร้างสรรค์ 

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม
และสร้างสรรค์ 

Food 
Valley 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย  
(พืชผักเมืองหนาว ล าไย 
มะม่วงกาแฟ สมุนไพร/ไก่ประ
ดูหางด า นมพรีเมียม 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(กระเทียม ถั่วเหลือง    
งา กาแฟ) 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(ข้าว ข้าวโพดหวาน 
สับปะรด) 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(ล าไย มะม่วง ข้าว 
กระเทียม) 

Green 
City 

พ้ืนที่ปุาไม้ ลุ่มน้ าปิง 
เขตเมืองเก่า/ย่านชุมชน
อนุรักษ์ 

พ้ืนที่ปุาไม้ 
ลุ่มน้ าสาละวิน 

พ้ืนที่ปุาไม้ ลุ่มน้ าวัง 
เขตเมืองเก่า/ย่านชุมชน
อนุรักษ์ 

พ้ืนที่ปุาไม้ 
เขตเมืองเก่า/ย่านชุมชน
อนุรักษ์ 

Northern 
Landport 

สนามบินนานานชาติ 
ศูนย์กลางการค้าการลงทุน 

ด่านการค้าชายแดน โลจิสติกส์ทางบก 
และทางราง 

นิคมอุตสาหกรรม 

Health and 
Wellness 

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

1. ชุมชนท่องเที่ยว 
    เชิงสุขภาพ 
2. ผลิตภัณฑ์สปา 
3. น้ าพุร้อน 

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

1. ภูมิปัญญา 
    การแพทย์แผนไทย 
    สมุนไพร 
2. ชุมชนท่องเที่ยว 
    เชิงสุขภาพ 
 

   
เป้าประสงค์รวม 
1) การท่องเที่ยว ธุรกิจ การเกษตร การค้า การลงทุน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
2) อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ ่นได้รับการส่งเสริม เพื่อเพิ่มคุณค่าทั้งทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม เอื้อต่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
2) ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การแข่งขันท้ังในและต่างประเทศ 
3) พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนอง

ต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง 
วิสัยทัศน์จังหวัดล าปาง (Vision) 

 “ล าปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” 
นิยาม : จังหวัดล าปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ โดยครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรและเป็นนครแห่ง ความสุขด้วย
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทางสังคมถ้วนหน้า  การเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยมีทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดี
โดยยึดแนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปูาหมายระยะแรกของการพัฒนาที่เน้น
การพัฒนาภายใต้แนวคิด “ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และระยะที่ 2 พัฒนาไปสู่ เมืองวัฒนธรรม
ที่มีความทันสมัย พัฒนาบนฐานของทุนทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือศักยภาพและขีดความสามารถสู่
การแข่งขันในตลาดโลก Local to Global“ 
 

พันธกิจ 
๑. สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้

สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
๒. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ

วิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ

วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
๔. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพ่ิม

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
๕. ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการ

บริหารจัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน 
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและถิ่นก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงของคนในจังหวัด

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเผ้าระวังและปูองกัน
ภัยในชุมชน 

๘. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการด าเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใส
และเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนและ

การเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพ้ืนที่และแก้ไขปัญหาความยากจนด้วย
การเสริมสร้างอาชีพสนองตอบต่อความต้องการของตลาด 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. เพื่อเสริมสร้างจังหวัดล าปางให้เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่า งสันติ ภายใต้กลไก
การเชื่อมประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ 
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4. เพ่ือสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการด ารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนและ
คุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดล าปาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสินค้าและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครบวงจร

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

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

 

ตัวช้ีวัด :  
๑. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
๒. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรปลอดภัย 

เกษตรอินทรีย์ เกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของประเทศ 
กลยุทธ์ : 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นโดยมุ่งเน้นการพัฒนา

แหล่งน้ า การปฏิรูปที่ดินและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการเข้าถึง

แหล่งทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่นได้
มาตรฐาน 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์ และเกษตรอุตสาหกรรม โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปร
รูปการผลิต ทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

4. ส่งเสริมการตลาดและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
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ตัวช้ีวัด :  
1. อัตราเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์ม (พืชอาหาร ข้าว ปศุสัตว์และประมง) และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่

ได้รับรองมาตรฐาน เช่น GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย์/PGS/GMP เป็นต้น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
3. จ านวนชนิดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีความโดดเด่น ไม่น้อยกว่า 2 ชนิดสินค้า  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นจุดเชื่อมโยง  
โลจิสติกส์ของภาคเหนือ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

  กลยุทธ์ : 
   1. เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและ

สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ เพ่ือปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการพัฒนา

กระบวนการผลิตการบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

   3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพ่ือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค ์

   4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน บนฐานรากของความรู้สมัยใหม่และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

  ๕. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและ
ต่างประเทศ 

  ตัวช้ีวัด : 
1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 

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

ร้อยละ ๘๐ ต่อปี 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี 
 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเข้าถึง

บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมีการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี  

กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ 
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2. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้สามารถด ารงชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. บูรณาการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบการเฝูาตรวจ 
4. เสริมสร้างศักยภาพด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมใน

การบริหารจัดการสาธารณภัย 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด : 
1. ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ ๖๐ 
2. ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็ง ร้อยละ ๗๐ 
3. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง ร้อยละ ๒๐ (ลดลงจากปี ๒๕๖2) 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ต่อปี 
5. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ลดลง ๕,๐๐๐ ตัน ต่อปี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปางเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” 
 

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

 
พันธกิจ 
1. สร้างสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพชีวิตและมีความสุข โดย

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  มีทักษะในการด ารงชีวิต

อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

3. การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอ านาจ/หน้าที่ หลักกฎหมาย ความรู้ความคิด
สร้างสรรค์ การบูรณาการ หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและการให้บริการสาธารณะที่
ประชาชนมีความพึงพอใจ  
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เป้าประสงค์รวม 
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรองรับการพัฒนาที่

ยั่งยืนในอนาคตควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางสังคมอย่าง
เท่าเทียมรวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจควบคูไ่ปกับการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

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

2.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม 

2.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝูาระวังและการปูองกัน  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

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

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1.1 การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  
1.2 การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด 
1.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง 

5. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 5.1 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
5.2 การพัฒนางาน เครื่องมือ เคร่ืองใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ 
1. การก่อสร้าง การปรับปรุง การบ ารุงรักษาถนน สะพานและการบ ารุงสายทางอ่ืน (เพ่ือให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการจราจรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดล าปาง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ การปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว) 

2. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
(เพ่ือการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีมาตรฐานและทั่วถึง การ
พัฒนาระบบส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร การสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 

3. การไฟฟูาสาธารณะ (เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านไฟฟูาอย่างทั่วถึง) 
4. การผังเมือง (ประสานการท างานกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การให้ความรู้ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการดูแล 
รักษาสิ่งแวดล้อม การเก็บ การทิ้ง การขนขยะที่ถูกวิธี การพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้และจัดการเศษวัสดุทาง
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฯลฯ เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชน) 

2. การอนุร ักษ์ การฟื้นฟู การเฝูาระวังและการปูองกัน  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปลูกปุา การท าแนวกันไฟ การสนับสนุนกิจกรรมการเฝูาระวังและแก้ปัญหาหมอกควันไฟปุา 
โดยชุมชน กิจกรรมการก าจัดขยะ การรักษาดูแลแม่น้ า กิจกรรมอ่ืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการ
จัดการมลพิษ และการจัดการปัญหาขยะให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยเน้นการบูรณาการการตกลงร่วมกัน
การมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย  ให้

ได้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม การสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณค่าและถ่ายทอดองค์ความรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับ
คนรุ่นหลัง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่
ประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ โดยประสานการท างานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน 
องค์กรภาคประชาชน)  

2. การสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาของเยาวชนและประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ให้
มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ชีวิต การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ (โรบอท) เพื่อ
คิดค้นและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจ การอนุรักษ์และการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและจังหวัดล าปางตลอดไป) 

4. การปูองกัน/การรักษาและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน (ส่งเสริมให้ประชาชนออก
ก าลังกาย เพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวะการเกิดโรคจากพฤติกรรม การส่งเสริมให้ประชาชน มี
ความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของ
รัฐ โดยด าเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล ส่งเสริมการปูองกันรักษาสุขภาพ
ของประชาชนผ่านการแพทย์ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก) 

5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี การเข้าถึง
บริการของรัฐ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาสังคม/ชุมชน การพัฒนาระบบเครือข่ายทางสังคมที่ใช้เป็น
ช่องทางในการติดต่อประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลในการพัฒนาและ
การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน การสร้างความเสมอภาค การสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี การปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมชุมชน การปูองกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ โดยบูรณาการงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
กลยุทธ์ 
1. การส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน (การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ การส่งเสริม

การปลูกพืชเศรษฐกิจตามทิศทางการตลาด การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการผลิต การ ส่งเสริม
ให้ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรต้นทุนให้เหมาะสมกับพื้นที่ การส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ
และเกษตรอินทรีย์ การปลูกและแปรรูปสมุนไพรไทย การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริมที่
สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว การส่งเสริมอาชีพที่สร้างเศรษฐกิจให้สังคม ชุมชน การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น) 

2. การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด (ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าที่ผลิตในชุมชนท้องถิ่น
ของตนเอง ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าเซรามิค สินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่ผลิตในจังหวัดล าปาง การจัดหาสถานที่จ าหน่าย
สินค้าจากชุมชนในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการตลาดและช่องทาง
ใหม่ ๆ ในการกระจายสินค้า การประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าชุมชนท้องถิ่น การจัดแสดงสินค้าชุมชนท้องถิ่น
จังหวัดล าปาง) 

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง (พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว การสร้าง
กิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายมิติให้แตกต่างจากรูปแบบเดิม ๆ การสร้างงานให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับ
นักท่องเที่ยวในกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นอัตลักษณ์ที่จะสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมไปถึงเส้นทางที่มุ่งสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

ความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มี
ความเชื่อมั่น มีความจงรักภักดีและมีความภาคภูมิใจในองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ) การพัฒนางาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน (การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาให้บริการประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะ e-Service เช่น ระบบช าระภาษี ระบบศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร การพัฒนาระบบเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับประชาชนผ่านทางช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน สร้าง
ระบบฐานข้อมูลตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการและสนับสนุนการท างานที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ เช่น การประชุมทางไกล รวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะ
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการ เรียกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ที่ต้องการ  รวมไปถึงการส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคารรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
การจัดหาสถานที่รองรับภารกิจต่าง ๆ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือรองรับภารกิจการให้บริการสาธารณะในอนาคต
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลไหลหิน 
2.1 วิสัยทัศน์   

  วิสยัทศันเ์ทศบาลต าบลไหล่หิน   อ าเภอเกาะคา   จงัหวดัล าปาง 
“ สิ่งแวดล้อมดี คนมีการศึกษา แหล่งศาสนาวัฒนธรรม น าชุมชนผาสุข ” 

นิยามแห่งการพัฒนาของเทศบาลต าบลไหล่หิน 
  “ เทศบาลต าบลไหล่หิน มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ มีความเจริญพร้อม ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณค่าต่อผู้อยู่ อาศัยและผู้มา
เยือน โดยใช้หลักการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน ” 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาการปรับปรุง ระบบบริการสาธารณะต่างๆและโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน 

2. พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐาน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ส่งเสริมการศึกษาเด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให้ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ปรับปรุงระบบบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการประชาชนและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
5. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามัคคี สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หัตถกรรม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 1.  ส่งเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 2.  ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 
 3.  จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความ
เข้มแข็งทางด้านความคิด ความรู้เทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 4.  ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
 5.  ชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
 สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.  จัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 
 7.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 
 8.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วถึง 

 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การก าหนดนโยบาย การบริหารงานของเทศบาล ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  โดยกระบวนการ

ประชาคม  ให้มีการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม “ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ” โดยยึดหลัก
ประสานความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรหลัก คือ กลุ่ม/องค์กร ประชาชน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ประชาคม  อย่างมีส่วนร่วม  โดยใช้กระบวนการประชาคมกระตุ้นและระดมความคิดจากประชาชน เพ่ือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ในการจัดท าวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการบริหารงานโดยยึดธรรมาภิบาล คือ นิติธรรม  
คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ และความคุ้มค่าเป็นไปตามภารกิจของเทศบาลและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลไหล่หิน ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชนที่
จะน าพาพ่ีน้องประชาชนไปสู่ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ควบคู่คุณธรรม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการด าเนินการทุกขั้นตอนในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลได้นั้น ก็ต้อง อาศัย
บุคลากรโดยเฉพาะฝุายนิติบัญญัติ คือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หินทุกท่าน รวมถึงบุคลากรในหน่วยงาน 
และประชาชนทุกภาคส่วนซึ่งรวมเป็นองค์กรที่ส าคัญโดยมียุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 
2.3 เปูาประสงค/์ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย 
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครอบคลุม
ทั้งพื้นที่ 
1. การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟูา 
2. พัฒนาระบบจราจร 

ร้อยละของครัวเรือทั้งหมดที่มีระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ร้อยละ 80  

2.ยุทธศาสตร์ที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย 

ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี 
1.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การเฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3. การบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

มีกิจกรรมในพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 2 
กิจกรรม/ต่อปี 
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3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย 

การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน  ด้านคุณภาพชีวิต  ระบบการศึกษา  
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   

  

1. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงท้ังมน
และนอกระบบ 

ร้อยละของประชากรที่ได้รับ
การศึกษา 

ร้อยละ 80 

2. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ เด็ก และสตรี
ได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการและการ
ส่งเสริมอาชีพ 

ร้อยละของผู้ได้รับการดูแลและ
ช่วยเหลือ 

ร้อยละ 80 

3. พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลไหล่หินปลอดจากผู้
เสพยาเสพติดและมีผู้ดื่มสุรา หรือบุหรี่ลดลง 

ร้อยละของจ านวนคนที่ดื่มสุรา     
สูบบุหรี่ 

ร้อยละ 2 

4. ปูองกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 2 
กิจกรรม/ต่อปี 

5. ประชาชนเห็นความส าคัญของประเพณี
ท้องถิ่นและพิธีกรรมต่าง ๆและเข้าร่วม
กิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน 

ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจัดกิจกรรม 

ร้อยละ 80 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย 
การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชน    

  

1. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนท าให้
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีอาชีพมั่นคง 

-จ านวนกิจกรรมที่จัดส่งเสริมอาชีพ 1 ครั้ง/ปี 

2.  ส่งเสริมชุมชนในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในการด ารงชีพ 

ร้อยละ 80 

3.  การมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตร
ปลอดสารเคมี 

-จ านวนกิจกรรมการรณรงค์ 2 ครั้ง/ปี 

 การพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี    

  

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารพัฒนาชุมชนของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

-จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
 

1 ครั้ง/ปี 

2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเทศบาล - ร้อยละของประชาชนที่เสียภาษี ร้อยละ 80 
3. การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร - จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาตนเอง 
ร้อยละ 70 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร  
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย 

4. การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล - ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนรายได้ที่
จัดเก็บ 

ร้อยละ 2 

5. การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ/เครื่องใช้ 
และ สถานที่ปฏิบัติงาน 

- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด า เนินงานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 

6. การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสารของ
เทศบาล 

- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด าเนินงานในการ 

ร้อยละ 80 

7. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย - ร้ อ ย ล ะคว าม พึ ง พอ ใ จ ใน กา ร
ให้บริการแก่ประชาชน 

ร้อยละ 80 

   
 

2.6 กลยุทธ์ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 

1.1) ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน 
1.2) ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร 
1.3) ด้านการไฟฟูาสาธารณะ 

2.ยุทธศาสตร์ที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
2.1 )ด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2) ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝูาระวัง และการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
3.1) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
3.2) ด้านการศกึษา 
3.3) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4) ด้านการปูองกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
3.5) ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
3.6) ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยกลยุทธ์  
4.1) ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
4.2) ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
4.3) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร  ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
5.1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
5.2) ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลไหล่หิน ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัย

สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารไว้ 7 ด้าน ดังนี้ 

1. นโยบายเร่งด่วน 
2. นโยบายการปรับปรุงฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
3. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
5. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 
1. นโยบายเร่งด่วน 
เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การส่งเสริม 

ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากสาธารณภัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด และการปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
2. นโยบายปรับปรุงฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือพัฒนาต าบลไหล่หินให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นน า ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส 

และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบปูองกันน้ าท่วมพ้ืนที่ริมแม่ยาว การก่อสร้างแนวกันน้ าเซาะและ
ปูองกันการพังทลายของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ าในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย 
โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ 

ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม สภาพภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์  ลดภาวะโลกร้อน พัฒนา  
สวนสาธารณะ และพ้ืนที่สีเขียวบริเวณถนนเลียบน้ าแม่ยาวอย่างต่อเนื่อง ให้สวยงามและคงสภาพตามธรรมชาติ      
ให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกายส่งเสริมสนับสนุนเพ่ิมพ้ืนที่ปุาชุมชน 

ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง การปรับปรุงระบบการจัดเก็บ 
ขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัด
แยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 

3. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้ง  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและ
การปูองกันโรคเชิงรุกในชุมชนและโรงเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขโรคระบาดและโรคภัย
ต่าง ๆ  การดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม   พัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือ 
และสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ และผู้พิการจัดท าฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาบริการเตรียม
ความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุให้บริการและ
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ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมในด้านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเหมาะสมกับพื้นที่ จัด ให้มีรถยนต์ดับเพลิง 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

4. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เพ่ือให้ต าบลไหล่หินเป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีส าหรับเยาวชนต าบลไหล่หิน โดยการพัฒนา 

คุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสงกัดเทศบาลต าบลไหล่หิน 
รวมทั้ง ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้าง
พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย 
 

สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  พร้อมทั้งจัดให้มีสถานที่ร้องรับในการด าเนินการอย่าง
ถูกต้องตามหลักการที่ดี   

สนับสนุนการให้โอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนทุกวัย  
ให้ครอบคลุมทุกเปาหมาย รวมถึงผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้บกพร่องทางร่างกาย เพ่ือที่จะได้มีโอกาสเข้าไปศึกษา
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ประจ าต าบลอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
 
  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ  การออกก าลังกายและนันทนาการ   

ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม โดยให้ความส าคัญต่อการจัดงานประเพณีประจ าชาติ  
และท้องถิ่น รวมทั้งงานเฉลิมฉลองในโอกาสส าคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการแสดง 
ศิลปวัฒนธรรมให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานวัฒนาล้านนา  ประเพณีท่ีส าคัญ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้า และชุมชนในการท านุบ ารุงรักษา  
และบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศาสนาสถาน ฟ้ืนฟูอนุรักษ์วิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนดั้งเดิมรวมทั้งการ
พัฒนาพ้ืนที่บริเวณวัดไหล่หินหลวงให้สวยงาม และเป็นเส้นทางสัญจรของนักท่องเที่ยว ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้
เหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจทางศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท าบุญไหว้พระ 

 
5. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
เพ่ือพัฒนาและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม 

ระหว่างต าบลไหล่หินกับท้องถิ่นใกล้เคียง  การก่อสร้างท านุบ ารุงรักษา  ปรับปรุงซ่อมแซม  สะพานทางระบายน้ าใน
ทุกหมู่บ้าน การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร คู คลอง เหมืองฝาย  และแหล่งกักเก็บน้ าพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตรกรรมจัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลัก  เส้นทางลัดและ
สัญลักษณ์แจ้งสถานที่ส าคัญอย่างชัดเจน รวมทั้งการพัฒนา  ปรับปรุงขยายบริการไฟฟูาสาธารณะระบบแสงว่างใน
ทุกพ้ืนที่รวมทั้งพ้ืนที่การเกษตร ให้เพียงพอและเหมาะสมให้ครอบคลุมทั่วถึง  การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทาง
แยกและจุดเสี่ยงต่างๆ 

ดังนั้น นโยบายทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นจะประสบความส าเร็จบรรลุผลดังที่กระผมได้
ตั้งเปูาหมายไว้ ก็โดยอาศัยนโยบายส าคัญอีก2 ประการซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างภาค
ประชาชนกับส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลไหล่หิน 
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6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการใช้สิทธิในการ

เลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลโดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ 
ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและ
ประชาชนในชุมชนเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ 
ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้โดยสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนชมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมการ
ฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถด าเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ให้แก่ 
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนา

และการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบCall Center 
เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆเช่น ข้อมูลแผนที่ภาษี
เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูลด้านงานช่างและผังเมืองข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับ รวมทั้ง    

การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝุายการเมืองและข้าราชการประจ า 
 
การก าหนดนโยบายดังกล่าววางอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจของ

เทศบาล เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามภารกิจของเทศบาลและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลต าบลไหล่หิน ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชนที่จะน าพาพ่ีน้องประชาชน
ไปสู่ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ควบคู่คุณธรรม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินการทุกขั้นตอนในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

  
2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนาใน
ระดับภูมิภาค  ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมี
ความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นการด าเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างท า แต่อย่างไรก็ดีทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นย่อมมีความอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรค านึงถึงบริบท และทิศทางการพัฒนาของ
คนทั้งชาติเป็นส าคัญด้วย     

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลไหล่หินที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับอ าเภอ 
จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ  จะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในสองระดับคือ  

ระดับที่ 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  
กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  นโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  
นโยบายนายอ าเภอเกาะคา นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    
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ระดับที่ 2 ข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom up)  โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในการประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน  ระดับต าบล   ความเห็นจากคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ เป็นต้น    ความเชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ ภูมิภาค 
จังหวัด และท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคมแห่งความสุข เกิดความมั่นคง  ยั่งยืน สมดุล  ด้วยหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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2.8  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลไหล่หิน 

ยจ.1 ยจ.2 ยจ.3 ยจ.4 

ยก.1พฒันาการทอ่งเทีย่วรวม
ตอ่ยอดการผลติสนิคา้ 

ยก.2  เขต เศรษฐกิจพิ เศษ 
เช่ือมโยงอนภุาค GMS, AEC 

ยก.3 ยกระดบัการฐาน
การผลติเกษตรอินทรยี ์

ยุทธศาสตรก์ลุ่ม
จังหวดัภาคเหนือ 

ตอนบน1 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉ.12 

ยศก.1 ยศก.5 

ยศก.7 ยศก.8 ยศก.9 ยศก.10 ยศก.6 

ยศก.2 ยศก.3 ยศก.4 

ยุทธศาสตรช์าติ20ปี 

ยช.1 ยช.3 ยช.6 ยช.2 ยช.5 ยช.4 

ยุทธศาสตร์
จังหวดั
ล าปาง 

ยก.4 พฒันาคณุภาพ
ชีวิตแกไ้ขความยากจน 

ยก.5 อนรุกัษ์ฟ้ืนฟปู่าตน้
น า้ จดัระบบบรหิารน า้  
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แบบ ยท. 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย.มส.1 โครงสร้างพื้นฐาน ย.มส.2 อนุรักษ์สิ่งแดล้อมฯ ย.มส.3 สังคม ย.มส.4  เศรษฐกิจ ย.มส.5 การบริหารฯ 

ประชาชนมีระบบโครงสร้าง

พื้นฐานที่มีมาตรฐาน 

 

ย.อปท.1 ย.อปท.2 ย.อปท.3 ย.อปท.4 ย.อปท.5 

ต าบลไหล่หินมีทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

 
ประชาชนมีอาชพีและรายได้

ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
 

เทศบาลต าบลไหล่หินเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

ยุทธศาสต
รจ์ังหวดั
ล าปาง 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ 

อปท. ในเขต

จังหวัดล าปาง 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ 

ทต.ไหล่หิน 
 

เป้าหมาย
ประสงค์ 

 

กย.1.1 กย.2.1 กย.1.2 กย.2.2 กย.3.1 

ก.ย.3.4 ก.ย.3.5 กย.3.6 

ก.ย.4.1 

กย.4.2 

กลยุทธ ์

กย.1.3 

กย.3.2 กย.3.3 

กย.4.3 

กย.5.1 กย.5.2 

ยจ.1 ยจ.2 ยจ.3 ยจ.4 
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โครงการ
ก่อสร้างถนน
และสะพาน 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า

สาธารณะ(ปัก
เสาพาดสาย) 

โครงการก่อ 
สร้าง ปรับปรุง 

บ ารุงรักษาระบบ 
ประปาหมู่บ้าน 

โครงการปรับ 
ปรุง บ ารุง 

รักษาถนน ทอ่
สะพาน 

โครงการก่อ 
สร้างปรับปรุง 
บ ารุงรักษาและ
พัฒนาแหล่งน้ า 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร(ปัก
เสาพาดสาย 

โครงการก่อ 
สร้างราง

ระบายน้ า/ท่อ 

โครงการไฟฟ้า
ส่องสว่าง          
(ไฟกิ่ง) 

โครงการพัฒนา
แหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตร 

โครงการอบรม
สร้างจิตส านึกที่ดี
แก่ประชาชนใน
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่ง 
แวดล้อม 

โครงการเฝ้า
ระวังปัญหา
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการอนุ 
รักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ
ป้องกันรกัษา
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ
สงเคราะห์เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ    
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

โครงการ
ส่งเสริม

กิจกรรมเดก็
และเยาวชน 

โครงการเตรียม
ความพรอ้มเข้า

สู่ประชาคม
อาเซี่ยน(AC) 

โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรูท้ั้งใน

และนอกระบบ 

โครงการ
ส่งเสริม   

ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่ 

ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

โครงการ
ส่งเสริมการ

ออกก าลังกาย 
การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพแก่
ประชาชน 

โครงการ
เสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน 

โครงการจัด
งานวันส าคัญ
ของชาต/ิของ

ทางการ
ราชการ 

โครงการ
ป้องกันและ 
บรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการส่งเสริม
อาชีพให้กับ

ประชาชนเพื่อ
แก้ไขปัญหา

ความยากจนตาม
หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ
พัฒนา
ปรับปรุง
แหล่ง
ท่องเที่ยว 
  
 

โครงการ
ส่งเสริม
อาชีพแก่
ประชาชน 

 โครงการ
ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
การใช้
สินค้า
ท้องถิ่น 
 

โครงการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการ
ส่งเสริมและ

พัฒนา 
ศักยภาพ

บุคลากรในการ
ปฏิบัติราชการ 

โครงการพัฒนา
สถานที่ส าหรับ

การปฏิบัติ
ราชการ 

 

โครงการ
ปรับปรุง 

พัฒนาเครื่อง 
มือเครื่องใช้
ส าหรับการ

ปฏิบัติราชการ ผลผลิต/
โครงการ 

 

กย.2.1 กย.2.2 กย.3.1 กย.3.2 กย.1.2 

กย.5.2 

ก.ย5.1 กย.4.1 

กย.3.4 กย.3.5 กย.1.3 

กย.3.3 

กย.3.6 

กย.4.2 

กย.4.3 

กย.1.1 

อุตสาหกรรมและการโยธา ศึกษา 

เกษตร 

สร้างความเข้มแข็ง 

สังคมสงเคราะห์ 

สาธารณสุข บริหารทั่วไป 

รักษาความสงบฯ งบกลาง ศาสนาวัฒนธรรมฯ 

 

 
แผนงาน 

กลยุทธ ์

เคหะและชุมชน 
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“ สิ่งแวดล้อมดี  คนมีการศึกษา แหล่งศาสนาวัฒนธรรม น าชุมชนผาสุข ” 

ย.โครงสรา้งพืน้ฐาน ย.อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติฯ ย.สงัคม ย.ดา้นเศรษฐกิจ ย.ดา้นบรหิารและ
พฒันาองคก์ร 

ปชช.มีระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐานที่เป็นมาตรฐาน 

ต าบลไหลห่ินมี
ทรพัยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มที่ดี 

ปชช.มีคณุภาพ
ชีวิตที่ด ี

ปชช.มีอาชีพ มีรายไดท้ี่
เพียงพอตอ่การด ารงชีพ 

ทต.ไหลห่ินเป็นองคก์รที่
มีการบรหิารจดัการที่ดี 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

รอ้ยละระบบ

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ท่ีเป็นมาตรฐาน

เพิ่มขึน้ 

 

รอ้ยละของ

ทรพัยากรและ

สิ่งแวดลอ้มท่ีดี 

 

รอ้ยละของ

ประชาชนท่ีมี

คณุภาพชีวิตท่ีดี 

 

รอ้ยละของ

ประชาชนท่ีมีอาชีพ

และรายไดท่ี้

เพียงพอตอ่การ

ด ารงชีพ 

 

-รอ้ยละของ
บคุลากรท่ีไดร้บั
การพฒันา  

 

รอ้ยละเครื่องมือ
เครื่องใชแ้ละ
สถานท่ี
ปฏิบตังิานท่ีเอือ้
ตอ่องคก์รแหง่
การเรียนรู ้                                

 

ค่าเป้าหมาย 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง 
บ ารุง รกัษา ถนน  ราง

ระบายน า้               
ท่อ  และสะพาน  

การไฟฟา้สาธารณะ 

การสาธารณปูโภค
สาธารณปูการและ
แหลง่น า้การเกษตร 

การสรา้งจิตส านึกและสรา้ง
ความตระหนกัในการจดัการ
ทรพัยากร ธรรมชาติและ   

สิ่งแวดลอ้ม 

การอนรุกัษ ์ฟ้ืนฟ ูเฝา้ระวงั
และการปอ้งกนัรกัษา
ทรพัยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

พฒันาคณุภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผูส้งูอาย ุผู้
พิการ ผูป่้วยเอดส ์และ

ผูด้อ้ยโอกาส 

การศึกษา 

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

การปอ้งกนัรกัษาและสง่เสรมิสขุภาพอนามยัประชาชน 

การสง่เสรมิความเขม้แข็งของชมุชน 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

การสง่เสรมิอาชีพและเพิ่ม
รายไดแ้ก่ประชาชน 

การสง่เสรมิการ ตลาดและ
การใชส้นิคา้ทอ้งถ่ิน 

การสง่เสรมิการทอ่งเท่ียว 

การพฒันาบคุลากร 

การปรบัปรุง การพฒันา 
เครื่องมือ เครื่องใช ้และ
สถานท่ีปฏิบตังิาน 

อุตสาหกรรมฯ ศึกษา สร้างความเข้มแข็ง สาธารณสุข บริหารทั่วไป 

วิสัยทัศน ์

กลยุทธ 

   แผนงาน 
เกษตร สังคมสงเคราะห ์รักษาความสงบฯ งบกลาง ศาสนาวัฒนธรรมฯ 

เคหะและชุมชน

ชุมชน 
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3..5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กล
ยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

ย.1,2,3,4 ย.1   ย.1 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ประชาชนมี
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานท่ีได้
มาตรฐาน 

1) ร้อยละสิ่ง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ถนน 
รางระบายน้ า ท่อ และ 
สะพาน ที่ไดม้าตรฐาน 

69 25 10 10 10 ร้อยละ10/ป ี 1.1 1.โครงการก่อสร้าง
ถนนและสะพาน 
2.โครงการปรับปรับ
บ ารุงรักษาถนน ท่อ 
สะพาน 
3.โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า/ท่อ 

ทต.ไหล่หิน อบจ.ลป./
อ าเภอเกาะคา 
/กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 
และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

    2) ร้อยละสิ่ง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการทีม่ีการ
ปรับปรุงบ ารุงรักษา 

18 10 10 10 10 ร้อยละ10/ปี 1.2 1.โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงบ ารุงรักษา
แหล่งน้ า 
2.โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงบ ารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
3. โครงการพัฒนา
แ ห ล่ ง น้ า เ พ่ื อ
การเกษตร 

ทต.ไหล่หิน อบจ.ลป./ 
กรมชลประ 
ทาน/สนง. 
ทรัพยากรน้ า/
สนง.ทรัพยากร
บาดาล/อ าเภอ
เกาะคา  /กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 
และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

กล
ยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

ย.2 ย.2 ย.2 1) ต าบลไหล่
หินมี
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อมท่ี
ดี 

1)ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีจิตส านึก
และมีความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

12 10 10 9 10 ร้อยละ10/ป ี 2.1 1) โครงการอบรม
สร้างจิตส านึกท่ีดีแก่
ประชาชนในการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทต.ไหล่หิน อบจ.ลป.  

2)ร้อยละของ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมได้
มาตรฐาน 
 

12 10 10 9 10 ร้อยละ5/ปี 2.2 1) โครงการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2) โครงการเฝูาระวัง
ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3) โครงการปูองกัน
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทต.ไหล่หิน อบจ.ลป.  
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ความ
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กล
ยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

ย.2,3,4 ย.3 ย.3 
ด้านสังคม 

1) 
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
 

1)ร้อยละของเด็ก 

เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ปุวยเอดส์ และ

ผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับ

การพัฒนา 

10 10 8 8 8 ร้อยละ5/ปี 3.1 1) โครงการสงเคราะห์
เด็ กสตรี  ผู้ สู งอายุ  ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
2 )  โ ค ร ง ก า รพัฒน า
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สู งอายุ  ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
3) ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ทต.ไหล่หิน ส น ง . พั ฒ น า
ชุมชน / สนง.
พัฒนาสั งคม
แ ล ะ ค ว า ม
มั่นคงจังหวัด
ล าปาง 

2) ร้อยละของ

จ านวนประชาชน

ต าบลไหล่หินท่ีได้รับ

การศึกษา 

23 23 23 23 23 ร้อยละ2/ปี 3.2 1 )  โ ค ร งก าร เ ตรี ย ม
ค ว า ม พ ร้ อ ม เ ข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน 
2) โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ทั้งนอกระบบและ
ในระบบ 
 

ทต.ไหล่หิน รร.ในพื้นที ่
กศน.เกาะคา 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กล
ยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

    3) ร้อยละของ

ประชาชนท่ีมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมด้านอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

13 13 13 13 13 ร้อยละ5/ปี 3.3 1 ) โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ปร ะ เพณี  ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น 
2)โครงการจัดงานวัน
ส าคัญชองชาติและของ
ทางราชการ  

ทต.ไหล่หิน สนง.
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
จังหวัดล าปาง 

    4) ร้อยละของ

ประชาชนท่ีมีสุขภาพดี 

 

10 10 10 10 10 ร้อยละ5/ปี 3.4 1)โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย การกีฬา 
และนันทนาการ 
2 ) โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพแก่ประชาชน 

ทต.ไหล่หิน รพ.สต.ไหล่หิน
,รพ.เกาะคา                
อบจ.ล าปาง/ 
สน.ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัดล าปาง 

    5) จ านวนชุมชนท่ีมี

ความเข้มแข็ง 

 

15 15 10 10 10 จ านวน 6 หมู่บ้าน 3.5 1)โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2)โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ทต.ไหล่หิน ส น ง . พั ฒ น า
ชุมชนอ าเภอ
เกาะคา 

    6) ร้อยละของการ

ปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยได้ 

 

5 5 5 5 5 ร้อยละ10/ปี 3.6 1)โครงการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ทต.ไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กล
ยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

ย.1,2,3 ย.4 ย.4 
ด้าน

เศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได้ที่
เพียงพอต่อ
การด ารงชีพ 

1)ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีอาชีพ
และรายได้ที่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ 

12 1 5 1 5 ร้อยละ10/ปี 4.1 1) โครงการส่ ง เ ส ริ ม
อาชีพให้กับประชาชน
เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) โครงการส่ ง เ ส ริ ม
อาชีพให้กับประชาชน 

ทต.ไหล่หิน อบจ.ล าปาง/
ส น ง . พั ฒ น า
ชุมชน 

2)จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีได้รับการ
ส่งเสริม 

2 1 3 1 4 จ านวน1แห่ง/ปี 4.2 1)โครงการปรับปรุ ง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ทต.ไหล่หิน อบจ.ล าปาง/ 
สน.ท่องเที่ยว
และกีฬา 

ย.4 ย.5 ย.5 
ด้านการ

บริหารและ
พัฒนา
องค์กร 

ทต.ไหล่หิน
เป็นองค์กร
แห่งการ
เรียนรู ้

1) ร้อยละของจ านวน
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนา 

5 5 5 5 5 ร้อยละ10/ปี 5.1 1 ) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
บุคลากร 
2)โครงการส่งเสริมและ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรในการปฏิบัติ
ราชการ 

ทต.ไหล่หิน  

2) ร้อยละเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ีมี
มาตรฐาน 
 

19 14 14 12 14 ร้อยละ10/ปี 5.2 1)โครงการปรับปรุ ง
พั ฒ น า เ ค รื่ อ ง มื อ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 
2 ) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
สถานที่ส าหรับปฏิบัติ
ราชการ 

ทต.ไหล่หิน  
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3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

              ด าเนินการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคาม หรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของต าบลไหล่หิน รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของเทศบาลต าบล
ไหล่หิน อันเป็นสภาวะภายในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพขององค์กรในปัจจุบัน โดยใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis /Dermand (Demand Analysis) Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยน
แลงที่มีผลต่อการพัฒนา ส าหรับผลการวิเคราะห์ ศักยภาพ SWOT ANALYSIS TECHNIC ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ
เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ของเทศบาลต าบลไหล่หิน ด้วยเทคนิค  
SWOT ANALYSIS ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ (SWOT )  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1. ผู้บริหารมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
2. ท าเลที่ตั้งภูมิศาสตร์เหมาะสม  สามารถเชื่อมโยง
การขนส่งระหว่างอ าเภอเกาะคา/อ าเภอห้างฉัตร/
อ าเภอเสริมงาม/อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน/อ าเภอ
เมือง และระหว่างจังหวัดล าปาง/จังหวัดล าพูน 
 

1.พ้ืนทีต่ าบลไหล่หินเป็นพ้ืนที่กว้าง การบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง 
2.งบประมาณของ เทศบาลต าบลไหล่หินมีไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ท่ัวถึงในระยะเวลาอัน
สั้น 
3.มีบุคลากรด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ 
 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 
1.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อบจ.
ล าปาง กรมชลประทาน สนง.ทรัพยากรบาดาล สนง.
ทรัพยากรน้ า กรมโยธาธิการ และ กรมส่งเสริมกร
ปกครองท้องถิ่นเป็นต้น 
 

1. ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลง 
2. สถานการทางการเมือง  เศรษฐกิจ ทางภาครัฐท าให้
งบประมาณอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลง 
3. การบริหารงานของท้องถิ่นมีความเสี่ยงเนื่องจากการ
ตีความของตัวบทกฎหมายของท้องถิ่นและส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินบางครั้งมักจะสวนทางกัน 
 

 
2) การวิเคราะห์ (Swot ) ด้านสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

1. ต าบลไหล่หินมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย 
2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานที่
เก่าแก่ในพ้ืนที่ 

1. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นปุาไม้  และสลับกับภูเขา และมี
ปัญหาความแห้งแล้งของพ้ืนที่ท าการเกษตร 
2. แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและโบราณ สถาน
ไม่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างถูกต้อง 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน้นการท่องเที่ยว
เป็นโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มขาดแคลน
ด้วยภัยธรรมชาต ิ
2.ปัญหาหมอกควันไฟ และการลักลอบเผาในที่
สาธารณะ 

3) การวิเคราะห์ Swot  ด้านสังคม 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1.เป็นชุมชนที่เป็นแบบชนบทดั่งเดิมมีความเป็นเครือ
ญาติและมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
2.มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
ที่งดงาม 
3.เป็นพื้นที่ท่ีไม่เสี่ยงต่อสาธารณภัยเช่น โคลนถล่ม  
น้ าท่วมขังในเวลานาน 

1.ขาดการสืบทอดศิลป วัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
2.การย้ายถิ่นของวัยแรงงานท าให้ในชุมชนมีวัยพึ่งพิง
เป็นจ านวนมาก 
3. เป็นพ้ืนที่ที่อาจเกิดโรคระบาดได้ง่ายเนื่องจากมีการ
ไหลเวียนของประชาชนในพื้นที่ เช่น กลุ่มผู้ขายยา
สมุนไพรไปขายในพ้ืนที่ต่างจังหวัดและอาจเป็นพาหะ
ในแพร่ระบาดของโรคได้ เช่น ไข้เลือดออก 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. มีหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่          
เช่น รพ.สต. และ อสม. และคลินิคเอกชน 
2.มีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาท่ีตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่และที่ใกล้เคียงให้การสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. สถานการณ์โรคระบาด   เช่น  ไข้เลือดออก             
ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่, เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

4) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านเศรษฐกิจ 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์และการเกษตรปลอดสารเคมี 
2. มีพื้นท่ีการเกษตรค่อนข้างมาก 
3.กลุ่มอาชีพเกิดข้ึนในชุมชน เช่นกลุ่มคนพิการผลิต
ดอกไม้  ท าปุ๋ยจากไส้เดือนดิน 
4.ต าบลไหล่หินมีตลาดภายในส าหรับกลุ่มอาชีพบาง
กลุ่ม 

1. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
2.การเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่ครบ
วงจร 
3. ขาดการสืบทอด การเรียนรู้การทอผ้า 
4. ขาดการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ท าให้ไม่มีอ านาจ
ต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ 
5. พ้ืนที่อยู่ห่างไกลจากเส้นทางการสัญจรและการ
เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด 
6.คนรุ่นใหม่ไปท างานนอกพ้ืนที่ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1.มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านอาชีพ เช่น สนง.
การเกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์ สนง.พัฒนาชุมชนอ าเภอ
เกาะคา, กรมพัฒนาสังคมและมนุษย์ เป็นต้น 
2. รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและเศรษฐกิจชุมชน/ครัวเรือน 
 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
2.ปัญหาเรื่องโรคระบาดในพ้ืนและในสัตว์เลี้ยง 
3. สถานการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ทวี
ความรุนแรงขึ้น 
4. การเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม            
ภาคบริการ  ภาคการเกษตร 
5. กระแสโลกาภิวัฒน์ 

5) การวิเคราะห์ Swot  ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1. มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ  การ
จัดเก็บรายได้  และยังได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก
จ านวนหนึ่ง 
2. มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานที่ไม่ซับซ้อน
ท าให้การบริหารงานง่ายและรวดเร็ว 
 

1. บุคลากรที่มีอยู่  ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2. การประสานงานระหว่างส่วนราชการทั้งในพ้ืนที่  
ต าบล  อ าเภอและจังหวัด ยังขาดประสิทธิภาพ 
3. เครื่องมือเครื่องใช้  อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 
1.รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ส่งเสริม
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 

1.มีภารกิจที่พร้อมที่จะถ่ายโอนหลายๆอย่างที่จะถ่าย
โอนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมาณมากแต่
ภารกิจนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณ
และทรัพยากรบุคคลในการด าเนินการ 
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-ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต เทศบาลต าบลไหล่หิน จากการได้ท าประชาคมชุมชนและใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลการ
จัดท าแผนแม่บทของเทศบาลต าบลไหล่หิน สรุปได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลไหล่หิน ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก 

      ลักษณะของปัญหา 
  - พ้ืนทีต่ าบลไหล่หินเป็นพื้นทีก่ว้าง และเป็นพ้ืนที่การเกษตร 

ประชาชนส่วนใหญ่มีการสัญจรเข้าพ้ืนที่การเกษตรท าให้ถนนช ารุด ท าให้การ
เดินทางสัญจรและขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรไม่สะดวก 

 
1.2  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 

      ลักษณะของปัญหา 
      - ไฟฟูาสาธารณะในชุมชนซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชนได ้

1.3 ปัญหาน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค 
      ลักษณะของปัญหา 

       - ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
ราษฎร  และระบบประปายังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากท่อประปายังเป็นรูป
แบบเดิม มีขนาดเล็ก ท าให้การการจ่ายน้ าประปาเป็นไปได้อย่างเชื่องช้า      

     - ไม่มีภาชนะส าหรับเก็บกักน้ าเพ่ือการบริโภค 

 
 
 

-พ้ืนที่ ทุ กหมู่ บ้ านในเขต เทศบาลยั ง
ประสบปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก 
 
 
 
- พ้ืนที่ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 

 
 
 
 
 
- พ้ืนที่ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 
 
 
 

 
 
 
- เทศบาล จัดงบประมาณในการก่อสร้างและ
ปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล
ต าบลไหล่หิน อย่างต่อเนื่องรวมทั้งก่อสร้างถนน
คอนกรีต/ลาดยางเพ่ิมข้ึน 
 
- เทศบาล ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
- การปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาของหมู่บ้าน 
- จัดหาภาชนะเก็บน้ า 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลไหล่
หินขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1.4  ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
      ลักษณะของปัญหา 
      - โครงการสูบน้ าด้วยระบบไฟฟูาในพ้ืนที่มีการสูบน้ าเพ่ือปล่อยให้เกษตรกร

ในระยะทางไกลได้ไมท่ั่วถงึ เนื่องจากพ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นพื้นที่สูง 
 
 

 
 
- พ้ืนที่ในเขตเทศบาล. 

 

 
 
-เทศบาลประสานของบสนับสนุนการก่อสร้าง
สถานีสูบน้ าแห่งใหม่เพ่ิมเติม 
-เทศบาล.จัดสรรงบประมาณให้การในการขุด
ลอก ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ในพ้ืนที่การเกษตร,
คลองส่งน้ า,คลองระบายน้ า  

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

    ลักษณะของปัญหา 
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรท าให้ไม่มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับ

บริการ 
- ขาดการรวมกลุ่มอาชีพท าให้ไม่มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ 
-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการเกษตร 

 
 
-  ประชากรวัยท างานไปท างานนอก

พ้ืนที่ 
-  เยาวชนบางส่วนที่จบการศึกษาภาค

บังคับแล้วไม่ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ไป  

-  กลุ่มสตรี /กลุ่มแม่บ้านที่ต้องการ
อาชีพเสริม 

 

 
 
- เทศบาล.จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร 
- ส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มในการประกอบ

อาชีพ 
- สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ท่าบ่อขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

3.  ปัญหาด้านสังคม 

     ลักษณะของปัญหา 
- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มวัยท างาน เยาวชน และนักเรียน  
- ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและของ

มึนเมา ท าให้ขาดสติ คึกคะนอง 
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การลักขโมย 

 
 

- ประชาชน เยาวชน และนักเรียนใน
เขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 

 
 

- นโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยให้เทศบาล.ด าเนินการ
เชิงรุกร่วมกับฝุายปกครองและต ารวจ ในการ
ปูองปราม ตรวจค้น จับกุมผู้เสพ/ผู้ค้า และ
บ าบัดกลุ่มผู้ติดยาและกลุ่มเสี่ยง 

- แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ 

- งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้
ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 

4.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

     ลักษณะของปัญหา 
-    งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
-    ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง 
 

 
 

 
 

- ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานและ
พนักงานจ้างของเทศบาล 

 

 
 

- จัดสรรงบประมาณในการจัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมเ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการ 

- การอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนด้ าน
การเมือง การปกครอง 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ไหล่หินขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

5. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ลักษณะของปัญหา 
-  สถานที่ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 
-  กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้พรมแดนน าวัฒนธรรมตะวันตกเข้า

มามีอิทธิพลต่อสังคมและครอบครัว ท าให้ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม 
-  ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชน 

 
 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        

 
 
 
- เทศบาล.จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม 

ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดี
งามของท้องถิ่น 

 - จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้
ป ร ะ จ า ต า บ ล / ห้ อ ง ส มุ ด ชุ ม ช น / ที่ อ่ า น
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

6.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     ลักษณะของปัญหา 
- ขาดแคลนสถานที่ออกก าลังกาย/ลานกีฬา/สวนสาธารณะ 
- การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 
- สารเคมีตกค้างในอาหาร 

 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล 

 
 
เทศบาล. จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ 

- ก่อสร้างลานกีฬา/สวนสาธารณะ 
- ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิการปฏิบัติงาน

ของ อสม.ประจ าชุมชน 
7.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะของปัญหา 
-  ปัญหาปริมาณขยะในเขตชุมชนตลาด/ทางสาธารณะ เพ่ิมข้ึนทุกปี 
-  ห้วย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการดูแลบ ารุงรักษา 
-  ดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมีและปัญหาดินเค็ม 
 

 
 

- ชุมชนตลาด/ทางสาธารณะ  
- ที่สาธารณะ ล าคลอง  

 
 
- รณรงค์ เ พ่ือสร้างจิตส านึกการใช้วัสดุจาก

ธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลายยาก และเกิด
มลพิษ 

-  เทศบาล.จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกปุา การปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ า การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมและเศรษฐกิจทั้ งระดับชาติและ
ระดับระหว่างประเทศ ย่อมมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)   
ที่มีส่วนและอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน                  
กระแสโลกาภิวัตน์ที่เห็นได้ชัดเจนและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการเกิดกระบวนการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  การไฟฟูาที่ตอบสนองได้
อย่างทันท่วงทีและจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันมา ประชาชนมักคุ้นเคยและต้องได้รับการตอบสนอง            
จึงท าให้การพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ชุมชนหมู่บ้านมีความหนาแน่น แต่ยังไม่มีระบบการทิ้ง
ขยะที่ได้มาตรฐาน เช่นการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิด
จากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือนกระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าเกิดกระบวนการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่าง
มากมาย เช่น ทรัพยากรแร่ธาตุ ปุาไม้ ทรัพยากรดิน อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเนื่องจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่เร่งด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาอาจท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ เช่น ทรัพยากรปุาไม้ที่ก าลั ง
หมดไป ส่งผลกระทบมากมายทั้งฝนแล้ง โคลนถล่ม น้ าปุาไหลหลากอย่างรุนแรง  ทรัพยากรดินที่ปัจจุบันมีการใช้เคมี
ในการผลิตท าให้สารพิษตกค้างในดินและซึมสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติท าให้สัตว์น้ า และ แหล่งน้ าอุปโภค บริโภคมี
การปนเปื้อนของสารพิษ 

3) ด้านสังคม ประกอบด้วยดังนี้ 
3.1) ด้านการศึกษา  ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของสังคมการศึกษาที่มุ่งเน้นแต่การแข่งขันจนท า

ให้ผู้เรียนมิได้สนใจการเรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนตนเอง และ หลงลืมรากเหง้าของตนเอง 
3.2) ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับเอาวัฒนธรรม ประเพณีของ

ตะวันตกมาใช้ปะปนกับวัฒนธรรมไทย จนท าให้วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามเลือนหายไปจาก
ท้องถิ่น 

3.3) ด้านความเอ้ืออาทร สังคมไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมากจากอดีตและความมีเสน่ห์อีกอย่าง
หนึ่งของสังคมไทย คือ การเอ้ืออาทรกัน แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะสังคมเมือง และนอกจากนั้น
สังคมชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ความเป็นชนบทที่อยู่ร่วมกันอย่างญาติมิตรเอ้ืออาทรต่อกันเริ่มลด
น้อยลง ต่างคนต่างอยู่ จะสังเกตได้จากการลงแขกด านา การแบ่งปันลดน้อยลง 

3.4) ด้านสาธารณภัย สืบเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนัก เพ่ือตอบสนองกระแส
โลกาวัฒน์ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปมาก อันส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย  ขาดความสมดุล อันเป็นสาเหตุ
ของสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ 

3.5) ด้านสุขภาพอนามัยประชาชน ด้ านสุขภาพปัญหาที่พบคือโรคอุบัติ ใหม่ อุบัติซ้ า                
เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ  นั่นย่อมหมายถึงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง 

     4) ด้านเศรษฐกิจ  ด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้ความสมดุลของทุกส่วน
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกระบวนการด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีตเราผลิตเพ่ือบริโภคกลายมาเป็น
เพ่ือการค้าและการส่งออก  ส าหรับต าบลไหล่หินเดิมเป็นสังคมการเกษตรรูปแบบทางเศรษฐกิจมุ่งผลิตไว้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นหลัก และการปลูกข้าวเป็นหลัก และควบคู่กับอาชีพหัตถกรรมไม้แกะสลัก รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย 
ปัจจุบันการผลิตเพ่ือการค้าขายเริ่มมีอิทธิพลต่อสังคมการเกษตร มีการปลูกพืชที่ไม่ได้บริโภคมากข้ึน  
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จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือกระแส              
โลกาภิวัฒน์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดจากความเจริญทางวัตถุและเกิด
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองกิเลสได้เป็นอย่างดี วิธีการจัดการกับกระแสโลกาภิ วัฒน์ได้นั้น                    
ในที่นี้ขอน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่มุ่งสร้างให้
เกิดความพอดี พอเพียง พอประมาณ  การด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ความสมเหตุและผล รวมทั้งการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในคนในสังคมให้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์และอยู่ท่ามกลางกระแสอย่างมีสติ  รวมทั้งการสร้างให้คนมี
ความรู้และน าความรู้ไปใช้อย่างมีคุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาของท้องถิ่นได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 
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ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง อบจ.ลป/อ.เกาะคา 
กรมส่งเสริม/ 
กรมทางหลวง ฯลฯ 

เกษตร กองช่าง 
ส านักปลัด 

อบจ.ลป/อ.เกาะคา 
กรมส่งเสริม/ 
สนง.ทรัพยากรน้้าฯ/สนง.
ทรัพยากรบาดาล/กรมชล 
ประทาน ฯลฯ 

2 ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคมเศรษฐกิจ 

เคหะและชุมชน ส้านักปลัด อบจ.ลป./สนง.ทรัพยการน้้า/
กรมชล ประทานฯลฯ 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส้านักปลัด อบจ.ลป./สนง.ทรัพยการน้้า/
กรมชล ประทานฯลฯ 

การเกษตร ส้านักปลัด  

3 ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

เคหะและชุมชน กองช่าง อบจ.ลป./สนง.ทรัพยการน้้า/
กรมชล ประทานฯลฯ 

สังคมสงเคราะห์ ส้านักปลัด 
 

สนง.พัฒนาชุมชนอ้าเภอ /
อ้าเภอเกาะคา ฯลฯ 

รักษาความสงบ
ภายใน 

ส้านักปลัด 
 

สนง.ปภ.จังหวัดล้าปาง/อ้าเภอ
เกาะคา ฯลฯ 

การศึกษา ส้านักปลัด 
 

รร.ในพ้ืนที่           ฯลฯ 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส้านักปลัด 
 

สนง.พัฒนาชุมชน/อ.เกาะคา/
สนง.พมจ.ฯลฯ 

  สาธารณสุข ส้านักปลัด รพ.สต.บ้านไหล่หิน/ ฯลฯ 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

ส้านักปลัด 
 

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดล้าปาง
เป็นต้น 

 งบกลาง ส้านักปลัด 
 

สนง.ปภ.จังหวัดล้าปางเป็นตน้ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

4 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง อบจ.ลป/อ.เกาะคา 
กรมส่งเสริม/ฯลฯ 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส้านักปลัด 
 

สนง.พัฒนาชุมชน/ 
อ.เกาะคา/ พมจ. 
ล้าปาง  เป็นต้น 

5 ด้านการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ส้านักปลัด 
กองคลัง 

 

การด้าเนินงานอ่ืน ๆ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง  

การรักษาความ
สงบภายใน 

ส้านักปลัด  

การศึกษา ส้านักปลัด  

สาธารณสุข ส้านักปลัด  

งบกลาง ส้านักปลัด  

รวม 5  ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 10 แผนงาน   
 
หมายเหตุ:    

1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลาย 
ด้านหลายแผนงานก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลักหน่วยงานสนับสนุน มีหลายหน่วยงานตาม
ความเป็นจริง 

2. ด้าน ให้ลงด้านตามรูปแบบและรายการจ้าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านการบริหารทั่วไป  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
เศรษฐกิจ เป็นต้น 

3. แผนงาน ลงด้านตามรูปแบบและรายการจ้าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา  แผนงานสาธารณสุข แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

 
 



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 94     4,561,203           23    300,000         1        -             1        500,000       -       -                119     5,361,203          

รวม 94    4,561,203          23   300,000        1       -             1       500,000       -      -               119     5,361,203         

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

   2.1 แผนงานการเกษตร 14     703,000              13    300,000         13     610,000     12     590,000       13        610,000        65       2,813,000          

   2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 6       340,000              6      340,000         6        340,000     12     340,000       6          170,000        36       1,530,000          

   2.3 แผนงานเคหะชุมชน 5       330,000              5      330,000         5        330,000     5        310,000       5          145,000        25       1,445,000          

รวม 20    1,043,000          19   640,000        19     950,000     24     930,000       19       780,000       101     4,343,000         

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม

   3.1 แผนงานรักษาความสงบ 1       120,000              1      120,000         1        120,000     1        120,000       1          120,000        5         600,000             

   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 31     1,460,000           31    1,460,000      31     1,460,000   31     1,460,000     31        1,460,000     155     7,300,000          
   3.2 แผนงาน การศึกษา  16     3,700,000           16    3,730,000      16     3,730,000   16     3,730,000     16        3,730,000     80       18,620,000        
   3.3 แผนงาน การศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 14     809,000              14    829,000         14     829,000     14     829,000       14        829,000        70       4,125,000          

   3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 600,000 4 600,000 4 600,000 4 600,000 4 600,000 20       3,000,000          

   3.4 แผนงาน สาธารณสุข 14 460,000 14 460,000 14 460,000 14 460,000 14 460,000 70       2,300,000          
 รวม 80    7,149,000          80   7,199,000     80     7,199,000  80     7,199,000    80       7,199,000     400     35,945,000       

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 18     670,000              9      330,000         12     340,000     9        270,000       13        360,000        61       1,970,000          

 รวม 18    670,000             9     330,000        12     340,000     9       270,000       13       360,000       61       1,970,000         
5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารและพัฒนาองค์กร
     5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 19     3,613,000           21    3,731,000      22     3,751,000   21     7,170,000     22        3,751,000     105     22,016,000        
     5.2 แผนงานการศึกษา 3       90,000                3      90,000           3        90,000       3        90,000         3          90,000          15       450,000             

 รวม 22    3,703,000          24   3,821,000     25     3,841,000  24     7,260,000    25       3,841,000     120     22,466,000       
รวมทั้งสิน้ 234  17,126,203        155 12,290,000   137   ######## 138   16,159,000  137     12,180,000   801     70,085,203       

2566 2567

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลไหล่หนิ อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
25692568 2570  รวม 5 ปี
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แบบ ผ.01/1

ล าดบั จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1 แผนพัฒนาหมู่บ้านเขา้ซ้อน หมู่ที่ 1 6 8,200,000       1 5,000,000     3 6,090,000 0 0 0 0 10       19,290,000    
2 แผนพัฒนาหมู่บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 2 2,200,000       3 950,000        2 450,000 4 550,000 0 0 11       4,150,000      

3 แผนพัฒนาหมู่บ้านแมฮ่วก หมู่ที่ 3 2 2,200,000       3 -                0 0 0 0 2 0 7          2,200,000      
4 แผนพัฒนาหมู่บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ 4 3 3,700,000       5 4,270,000     0 0 6 2,700,000 0 0 14       10,670,000    
5 แผนพัฒนาหมู่บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 2 2,200,000       9 2,100,000     4 1,500,000 0 0 0 0 15       5,800,000      
6 แผนพัฒนาหมู่บ้านไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่ 6 5 5,338,000       1 1,000,000     0 0 4 700,000 0 0 10       7,038,000      

รวมทั้งสิ้น 20        23,838,000    22          13,320,000  9        8,040,000    14         3,950,000   2           -        67       49,148,000   

2568 2569 2570  รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวดัล าปาง

2566 2567
โครงการพัฒนาที่น ามาจาก
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 ปรับปรุงร้ัวและประตูสํานกังาน

เทศบาลตําบลไหล่หนิ
เพือ่ความปลอดภยัของ
อาคาร ทรัพยสิ์น และ
สถานทีร่าชการ

ปรับปรุงร้ัวสํานกังานเทศบาล
ตําบลไหล่หนิ ความยาวรวม 
150.00 เมตร  รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลไหล่หนิ

   500,000 1 แหง่/ปี มร้ัีวทีไ่ด้มาตรฐาน
และปอูงกนัความ
ปลอดภยัใน
ทรัพยสิ์น

กองช่าง ทต.
ไหล่หนิ

2 ปรับปรุงหอ้งน้าํของสํานกังานเทศบาล
ตําบลไหล่หนิ

เพือ่ใหบ้ริการแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

ปรับปรุงหอ้งน้าํของสํานกังาน
เทศบาลตําบลไหล่หนิ จํานวน 5 
แหง่ ใหไ้ด้มาตรฐาน

  300,000 ไมน่อ้ยกวา่ 
1 แหง่/ปี

มหีอ้งน้าํทีไ่ด้
มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อการ
ใหบ้ริการประชาชน

กองช่าง ทต.
ไหล่หนิ

3 โครงการกอ่สร้างลําเหมอืงรูปตัวย ู     
(ค.ส.ล.) บริเวณลําเหมอืงแพะหนองหา้
 หมูท่ี ่2

เพือ่พฒันาแหล่งน้าํใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพือ่ใชใ้นการเกษตรของ
ประชาชน

โครงการกอ่สร้างลําเหมอืงรูปตัวย ู
(ค.ส.ล.) บริเวณลําเหมอืงแพะ
หนองหา้ หมูท่ี ่2 ตําบลไหล่หนิ 
ขนาดในกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 0.80 
เมตรยาวไมน่อ้ยกวา่ 160.00 
เมตร สูง 0.80  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 
176.00 ตารางเมตร

496,000     1 แหง่/ปี เกษตรกรได้ใชน้้าํ
อยา่งทัว่ถงึ

กองช่าง ทต.
ไหล่หนิ

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 สนิค้าอัตลกัษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลติภณัฑ์ชมุชน จากฐานทนุทางสงัคมและวฒันธรรม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 สนิค้าอัตลกัษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลติภณัฑ์ชมุชน จากฐานทนุทางสงัคมและวฒันธรรม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

4 โครงการกอ่สร้างลําเหมอืงรูปตัวย ู    
(ค.ส.ล.) เพือ่การเกษตร 
บริเวณลําเหมอืงเขา้ซ้อน หมูท่ี ่1 
ตําบลไหล่หนิ

เพือ่พฒันาแหล่งน้าํใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพือ่ใชใ้นการเกษตรของ
ประชาชน

โครงการกอ่สร้างลําเหมอืงรูปตัวย ู
(ค.ส.ล.) เพือ่การเกษตร 
บริเวณลําเหมอืงเขา้ซ้อน หมูท่ี ่1 
ตําบลไหล่หนิ ขนาดในกวา้งไม่
นอ้ยกวา่ 0.80 เมตร ยาวไมน่อ้ย
กวา่ 160.00 เมตร สูง 0.80  
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 176.00 ตาราง
เมตร

496,000     1 แหง่/ปี เกษตรกรได้ใชน้้าํ
อยา่งทัว่ถงึ

กองช่าง ทต.
ไหล่หนิ

5 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
หอกระจายขา่วประจําหมูบ่า้นเขา้ซ้อน
 หมูท่ี ่1 ตําบลไหล่หนิ อําเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง

เพือ่ใหก้าร
ประชาสัมพนัธข์อ้มลู
ขา่วสารของตําบลไหล่หนิ

ความยาวรวม 2,550 เมตร 
พร้อมติดต้ังลําโพงฮอร์น จํานวน 
16 ชดุ

200,000     ๑ แหง่/ปี ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับขอ้มลู
ขา่วสารทนัต่อ
เหตุการณ์ ฯลฯ

กองชา่ง 
ทต.ไหล่หนิ,
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 สนิค้าอัตลกัษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลติภณัฑ์ชมุชน จากฐานทนุทางสงัคมและวฒันธรรม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

6 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
บา้นแมฮ่วก หมูท่ี ่3 ตําบลไหล่หนิ 
อําเภอเกาะคา จงัหวดัลําปาง

เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร
ไปมาด้วยความปลอดภยั

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  จํานวน  5  จุด  
จุดที ่1 ขนาดกวา้งไม่น้อยกวา่ 3.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 20.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
จุดที ่2 ขนาดกวา้งไม่น้อยกวา่ 3.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 65.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
จุดที ่3 ขนาดกวา้งไม่น้อยกวา่ 3.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 24.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
จุดที ่4 ขนาดกวา้งโดยเฉล่ีย 2.70 
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 28.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
จุดที ่5 ขนาดกวา้งไม่น้อยกวา่ 2.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 37.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
พืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่ 507.10 ตาราง
เมตร

299,728 ๑ แหง่/ปี ประชาชนในพืน้ที่
มถีนนทีดี่มี
มาตรฐาน

กองชา่ง 
ทต.ไหล่หนิ

66



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 สนิค้าอัตลกัษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลติภณัฑ์ชมุชน จากฐานทนุทางสงัคมและวฒันธรรม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้าํ คสล. 
พร้อมฝาปดิ บริเวณซอยเจริญทรัพย ์
บา้นไหล่หนิตะวนัตก หมูท่ี ่6 ตําบล
ไหล่หนิ อําเภอเกาะคา จงัหวดัลําปาง

เพือ่ปอูงกนัปญัหาการ
เกดิน้าํทว่มขงับริเวณ
ขา้งถนนในพืน้ที่

กอ่สร้างรางระบายน้าํ (คสล.) 
พร้อมฝาปดิ ขนาดในกวา้งไมน่อ้ย
กวา่ 0.30 เมตร ความยาวรวม 
70.00 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 0.70 
เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมี
พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 37.80 ตาราง
เมตร

200,000     1 แหง่/ปี ลดปญัหาน้าํทว่ม
ขงั ฯลฯ

กองชา่ง 
ทต.ไหล่หนิ,
 อบจ., 
กรมทาง
หลวง และ
หนว่ยงาน
อืน่ ๆ

8 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณ หนา้วดัชยัมงคลธรรมว
ราราม (วดัไหล่หนิลุ่ม) บา้นไหล่หนิ
ตะวนัตก หมูท่ี ่6 ตําบลไหล่หนิ อําเภอ
เกาะคา จงัหวดัลําปาง

เพือ่ปรับปรุงภมูทิศันใ์ห้
ชมุชนมลีานคอนกรีต ที่
ใชท้ํากจิกรรมสาธารณะ
ร่วมกนั

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 จดุที ่1 กวา้ง 17.00 เมตร ยาว
 24.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 416.50 ตาราง
เมตร   จดุที ่2 กวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 11.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 44.00 
ตารางเมตร หรือมพีืน้ทีร่วมทัง้ 2 
ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 460.00 ตารางเมตร

127,000 1 แหง่/ปี มลีานกจิกรรมที่
ได้มาตรฐาน

กองชา่ง 
ทต.ไหล่หนิ,
 อบจ., 
กรมทาง
หลวง และ
หนว่ยงาน
อืน่ ๆ
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 สนิค้าอัตลกัษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลติภณัฑ์ชมุชน จากฐานทนุทางสงัคมและวฒันธรรม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

9 โครงการวางทอ่ระบายน้าํ คสล. 
พร้อมบอ่พกั จํานวน 7 จดุ บริเวณ
บา้นแพะไหล่หนิซอย 2 บา้นไหล่หนิ 
หมูท่ี ่2 ตําบลไหล่หนิ อําเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง

เพือ่ปอูงกนัปญัหาการ
เกดิน้าํทว่มขงับริเวณ
ขา้งถนนในพืน้ที่

วางทอ่ระบายน้าํ (คสล.) พร้อม
บอ่พกั ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
ขนาด 0.60 เมตร ชัน้ 3 พร้อม
บอ่พกั 7 จดุ ความยาวรวม 
81.00 เมตร

310,654 1 แหง่/ปี สามารถแกไ้ข
ปญัหาน้าํทว่มขงัได้

กองชา่ง 
ทต.ไหล่หนิ,
 อบจ., 
กรมทาง
หลวง และ
หนว่ยงาน10 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้าํ ค.ส.ล.

 พร้อมฝาปดิ บริเวณซอย 1/3 บา้น
มะกอก-นาบวั หมูท่ี ่4 ตําบลไหล่หนิ 
อําเภอเกาะคา จงัหวดัลําปาง

เพือ่ปอูงกนัปญัหาการ
เกดิน้าํทว่มขงับริเวณ
ขา้งถนนในพืน้ที่

กอ่สร้างรางระบายน้าํ (คสล.) 
พร้อมฝาปดิ ขนาดในกวา้งไมน่อ้ย
กวา่ 0.40 เมตร ยาวไมน่อ้ย 
99.00 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 0.70 
เมตร หนา 0.12 หรือมพีืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 63.36 ตารางเมตร

256,577 1 แหง่/ปี สามารถแกไ้ข
ปญัหาน้าํทว่มขงัได้

กองชา่ง 
ทต.ไหล่หนิ
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 สนิค้าอัตลกัษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลติภณัฑ์ชมุชน จากฐานทนุทางสงัคมและวฒันธรรม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

11 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้าํ ค.ส.ล.
 พร้อมฝาปดิ บริเวณซอย 1/4 บา้น
มะกอก-นาบวั หมูท่ี ่4   ตําบลไหล่หนิ
 อําเภอเกาะคา จงัหวดัลําปาง

เพือ่ปอูงกนัปญัหาการ
เกดิน้าํทว่มขงับริเวณ
ขา้งถนนในพืน้ที่

กอ่สร้างรางระบายน้าํ (คสล.) 
พร้อมฝาปดิ ขนาดในกวา้งไมน่อ้ย
กวา่ 0.40 เมตร ยาวไมน่อ้ย 
50.00 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 0.70 
เมตร หนา 0.12 หรือมพีืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 32.00 ตารางเมตร

133,394 1 แหง่/ปี สามารถแกไ้ข
ปญัหาน้าํทว่มขงัได้

กองชา่ง 
ทต.ไหล่หนิ

12 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้าํ ค.ส.ล.
 พร้อมฝาปดิ บริเวณถนนบา้นกิว่-บา้น
ปาุเหยีง (ลป.ถ.40-024) เชือ่มต่อ
คลองส่งน้าํกิว่คอหมา บา้นกิว่ หมูท่ี ่5
 ตําบลไหล่หนิ อําเภอเกาะคา จงัหวดั
ลําปาง

เพือ่ปอูงกนัปญัหาการ
เกดิน้าํทว่มขงับริเวณ
ขา้งถนนในพืน้ที่

กอ่สร้างรางระบายน้าํ (คสล.) 
พร้อมฝาปดิ ขนาดในกวา้งไมน่อ้ย
กวา่ 0.40 เมตร ยาวไมน่อ้ย 
135.00 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 0.70
 เมตร หนา 0.12 หรือมพีืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 86.40 ตารางเมตร

350,815 1 แหง่/ปี ราษฎรมถีนนทีใ่ช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภยั 
และปราศจาก
ปญัหาน้าํทว่มขงั 
ฯลฯ

กองชา่ง 
ทต.ไหล่หนิ

69



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 สนิค้าอัตลกัษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลติภณัฑ์ชมุชน จากฐานทนุทางสงัคมและวฒันธรรม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

13 โครงการกอ่สร้างลําเหมอืง คสล. รูป
ตัวย ูบริเวณลําเหมอืงทุง่แพะหนองหา้
 บา้นไหล่หนิ หมูท่ี ่2 ตําบลไหล่หนิ 
อําเภอเกาะคา จงัหวดัลําปาง

เพือ่พฒันาแหล่งน้าํ
สําหรับการเกษตร

กอ่สร้างลําเหมอืงรูปตัวย ู(ค.ส.ล.)
 กวา้ง 0.70 เมตร ยาว 100.00 
เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 
100.00 ตารางเมตร

316,065 1 แหง่/ปี สามารถแกไ้ข
ปญัหาน้าํทว่มขงัได้

กองชา่ง 
ทต.ไหล่หนิ

14 โครงการวางทอ่ระบายน้าํ คสล. 
พร้อมบอ่พกัจํานวน 7 จดุ บริเวณลํา
เหมอืงทุง่นอ้ย ทา้ยฝายถงึสํานกัสงฆ์
บา้นแพะ บา้นเขา้ซ้อน หมูท่ี ่1 ตําบล
ไหล่หนิ อําเภอเกาะคา จงัหวดัลําปาง

เพือ่ปอูงกนัปญัหาการ
เกดิน้าํทว่มขงับริเวณ
ขา้งถนนในพืน้ที่

วางทอ่ คสล. ขนาด Ø 1 เมตร 
พร้อมบอ่พกั 7 จดุ ความยาวรวม
 70 เมตร

494,343 1 แหง่/ปี สามารถแกไ้ข
ปญัหาน้าํทว่มขงัได้

กองชา่ง 
ทต.ไหล่หนิ

15 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้าํ คสล. 
พร้อมฝาปดิ บริเวณถนนสามแยก
กลางบา้นมะกอก-ลําน้าํยาว (ลป.ถ.
40-017) บา้นมะกอก-นาบวั หมูท่ี ่4
 ตําบลไหล่หนิ อําเภอเกาะคา จงัหวดั
ลําปาง

เพือ่ปอูงกนัปญัหาการ
เกดิน้าํทว่มขงับริเวณ
ขา้งถนนในพืน้ที่

กอ่สร้างรางระบายน้าํ (คสล.) 
พร้อมฝาปดิ ขนาดในกวา้งไมน่อ้ย
กวา่ 0.40 เมตร ความยาวรวม 
150.00  เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 
0.70 เมตร หนา 0.12 หรือมี
พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 96.00 ตาราง
เมตร

384,627 1 แหง่/ปี สามารถแกไ้ข
ปญัหาน้าํทว่มขงัได้

กองชา่ง 
ทต.ไหล่หนิ

4,065,203  300,000 -        500,000  -          รวม   15  โครงการ
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปลูกพชืผักสมุนไพรไทย 

 สู้ภยัโควิด-2019
เพื่อสร้างความตระหนักการ
ปูองกันโรคโควิด-2019

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ปลูกผักผักสมุนไพรฯ ใน
พื้นที่ตําบลไหล่หิน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีประชาชนเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 60 
ของครัวเรือน

ได้อนุรักษ์สมุนไพร
ไทยเพื่อรักษาโรค

สํานักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพษิ

เพื่อสร้างความตระหนักการ
ปูองกันสารพษิจากสารเคมี

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพษิใน
พื้นที่ตําบลไหล่หิน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีประชาชนเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 60 
ของครัวเรือน

มีผักปลอดสารพษิ
ไว้สําหรับบริโภค

สํานักปลัด

3 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมตําบลไหล่หิน

เพื่อรักษาประโยชน์
สาธารณะและพทิักษ์
ส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมปลูกปุาพฒันา
พื้นที่สาธารณะ พฒันาและ
ปรับปรุงภมูิทัศน์และ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ตําบลไหล่หิน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  มีกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 1 
กิจกรรม/ปี

มีพื้นที่สีเขียวใน
ตําบลเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

4 โครงการคืนคลองสวย น้ําใสให้
ชุมชน

เพื่อให้ชุมชนตระหนักเกิด
จิตสํานึกถึงความสําคัญและ
คุณประโยชน์ของแม่น้ําลํา
คลอง  การร่วมกันอนุรักษ์
ฟื้นฟแูหล่งน้ํา

จดัเกบ็ขยะผักตบชวาในลําน้ํา
แมฮ่วก และลําน้ําแมย่าว , ลํา
น้ําแมแ่ก ้และในพืน้ทีตํ่าบล
ไหล่หนิ

     50,000     50,000   150,000    150,000    150,000 จํานวนคร้ังไม่
น้อยกว่า 1 
คร้ัง/ปี

ลําคลองและฝาย
ในพื้นที่ได้รับการดู
และและทําความ
สะอาดโดยชุมชน

สํานักปลัด

แผนงาน   การเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หนิ อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน   การเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หนิ อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

5 โครงการกําจัดวัชพชืลอยน้ําเพื่อ
เปิดทางน้ําลําน้ําแม่แก้ บริเวณลํา
น้ําแม่แก้ บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5

เพื่อแก้ไขปัญหาลําน้ําต่ืนเขิน
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

โครงการกําจัดวัชพชืลอยน้ํา
เพื่อเปิดทางน้ําลําน้ําแม่แก้
 บริเวณลําน้ําแม่แก้ บ้าน
กิ่ว หมู่ที่ 5 ตําบลไหล่หิน 
ขนาดกว้างโดยเฉล่ีย 
20.00 เมตรยาว 
2,000.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40,000
 ตารางเมตร

93,000     100,000  100,000  100,000   100,000   1 แห่ง/ปี ช่วยการระบายน้ํา
ของลําน้ําแม่แก้

กองช่าง ทต.
ไหล่หนิ , อบจ.,
 กรมทรัพยากร
น้ําและ
หน่วยงานอืน่ ๆ

6 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ําและ
กําจัดผักตบชวา

เพื่อพฒันาแหล่งน้ําในการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อใช้ใน
การเกษตรของประชาชน

ดําเนินการปรับปรุงแหล่ง
น้ําและกําจัดผักตบชวาใน
พื้นที่ตําบลไหล่หิน

80,000     80,000    80,000    80,000      80,000     1 แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ํา
อย่างทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภยั
แล้งได้

กองช่าง ทต.
ไหล่หิน , 
อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ํา
และ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

7 โครงการปลูกปุาชุมชน ลดร้อน 
รักษ์โลกเทิดพระเกียรติ

เพื่อรักษาประโยชน์
สาธารณะและพทิักษ์
ส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมปลูกปุาพฒันา
พื้นที่สาธารณะ พฒันาและ
ปรับปรุงภมูิทัศน์และ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ตําบลไหล่หิน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  มีกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 1 
กิจกรรม/ปี

พื้นที่สีเขียวใน
ตําบลไหล่หิน
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน   การเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หนิ อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

8 โครงการปลูกปุาและสร้างฝาย
แม้วเทิดพระเกียรติฯ

เพื่อพฒันาแหล่งน้ํา และ
ชะลอการไหล่ของน้ําเพื่อ
การเกษตร

จัดกิจกรรมสร้างฝายแม้ว
ชะลอน้ํา สร้างชีวิต ใน
พื้นที่ตําบลไหล่หิน โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีฝายแม้วใน
พื้นที่ได้ไม่น้อย
กว่า 1 ฝาย/ปี

มีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร

สํานักปลัด

9 โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชือนั
เนือ่งมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
กนษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ)

เพือ่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี

.-จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
สร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ การปกปูอง
พนัธุกรรมพชืประชาชน
เยาวชนในเขตเทศบาล
ตําบลไหล่หินจํานวน 80 
คน - สํารวจ เก็บข้อมูล
พนัธุกรรมพชื, การปลูก
รักษา พชืพนัธุ์

     40,000     40,000     40,000       40,000      40,000 ไม่น้อยกว่า 1 
คร้ัง/ปี

ได้รวบรวมเก็บ
พนัธุพชืทั้งที่มีอยู่
และใกล้สูญพนัธุ์ 
มีศูนย์ข้อมูล
พนัธุกรรมพชืและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ส่งเสริมและสร้าง
จิตสํานึกในการ

สํานักปลัด

10 โครงการส่งเสริมการปลูกพชืและ
การกระจายเมล็ดพนัธ์ในชุมชน

เพื่อประชาชนสามารถขยาย
เมล็ดพนัธ์พชืในพื้นที่ตําบล

ฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการการ
ปลูกพชืและการกระจาย
เมล็ดพนัธ์ในชุมชน ให้แก่
แกนนําเกษตร ตําบลไหล่
หิน จํานวน 50 คน

     20,000     20,000      20,000 ไม่น้อยกว่า 1 
คร้ัง/ปี

เกษตรกรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่ม
มากขึ้นและโรค
เกี่ยวกับพชืลดลง

สํานักปลัด

11 โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน บ้าน
แม่ฮวก หมู่ที่ 3

เพื่อฟื้นฟแูหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรให้แก่ประชาชน

ดําเนินการจัดทําโครงการ
ธนาคารน้ําใต้ดิน บ้านแม่
ฮวก หมู่ที่ 3

  200,000 1 แห่ง/ปี มีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร

กองช่าง ทต.
ไหล่หนิ , อบจ.,
 กรมทรัพยากร
น้ําและ
หน่วยงานอืน่ ๆ
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน   การเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หนิ อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

12 โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน บ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4

เพื่อฟื้นฟแูหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรให้แก่ประชาชน

ดําเนินโครงการธนาคารน้ํา
ใต้ดิน บ้านมะกอก-นาบัว 
หมู่ที่ 4

  200,000 1 แห่ง/ปี มีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร

กองช่าง ทต.
ไหล่หนิ , อบจ.,
 กรมทรัพยากร
น้ําและ
หน่วยงานอืน่ ๆ

13 โครงการปรับปรุงและพฒันา
แหล่งน้ําในพื้นที่ตําบลไหล่

เพื่อแก้ไขปัญหาลําน้ําต่ืนเขิน
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

ดําเนินการกําจัดวัชพชื
ปรับปรุงและพฒันาแหล่ง
น้ําในพื้นที่ตําบลไหล่

50,000         50,000     50,000       50,000      50,000 1 แห่ง/ปี ช่วยการระบายน้ํา
ของลําน้ําแม่แก้

กองช่าง ทต.
ไหล่หนิ , อบจ.,
 กรมทรัพยากร
น้ําและ
หน่วยงานอืน่ ๆ

14 โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาทํา
แนวกันไฟปุา

เพื่อสร้างความตระหนักและ
ปูองกันแก้ไขปัญหาปัญหาไฟ
ปุาและหมอกควันไฟในพื้นที่

จัดกิจกรรมปูองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ
และไฟปุาในพื้นที่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  มีกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 1
กิจกรรม/ปี

สามารถควบคุม
ปัญหาหมอกควัน
ไฟปุาในพื้นที่ตําบล
ไหล่หิน

สํานักปลัด 
งานปูองกัน

15 โครงการส่งเสริมการดําเนินงาน
ของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลไหล่

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
เข้าถึงข่าวสารและเทคโนโลยี่
เพื่อการเกษตร

สนับสนุนการดําเนิน
โครงการของศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลไหล่หิน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ไม่น้อยกว่า 1
คร้ัง/ปี

มีศูนย์ข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนความรู้
ทางการเกษตร

สํานักปลัด

703,000  690,000  610,000  590,000   610,000   รวม    15  โครงการ
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมปอูงกนัและ

แกไ้ขหมอกควนัไฟและไฟปาุ
เพือ่สร้างความตระหนกัและ
ปอูงกนัแกไ้ขปญัหาปญัหาไฟ
ปาุและหมอกควนัไฟในพืน้ที่

อบรมใหค้วามรู้ การปอูงกนั
ไฟปาุ และจดักจิกรรม
ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา
หมอกควนัไฟและไฟปาุใน
พืน้ที่

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  มกีจิกรรมไม่
นอ้ยกวา่ 1
กจิกรรม/ปี

สามารถควบคุม
ปญัหาหมอกควนัไฟ
ปาุในพืน้ทีตํ่าบล
ไหล่หนิ

สํานกัปลัด

2 โครงการอบรมเยาวชนพทิกัษ์
ส่ิงแวดล้อม

เพือ่ปลูกจติสํานกึใหเ้ด็กและ 
เยาวชนรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อ

1) อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั
การจดัการส่ิงแวดล้อม       
 2) แบง่กลุ่มทํากจิกรรมใน
การรักษาส่ิงแวดล้อม

           20,000        20,000         20,000        20,000         20,000 มกีจิกรรมอยา่ง
นอ้ย 2 กจิกรรม

ส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่
ได้รับการดูแลและ
พฒันา

สํานักปลัด

3 โครงการส่งเสริมการจดัการ
ขยะมลูฝอยตําบลไหล่หนิ

เพือ่ลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือนของประชาชน

จดัอบรมใหก้บัประชาชน
ตําบลไหล่หนิในการคัดแยก
และวธิกีารกําจดัขยะ

       40,000     40,000      40,000     40,000      40,000  ปริมาณขยะใน
ชมุชนลดลง
ร้อยละ 5

จํานวนขยะในชมุชน
ลดลง

สํานกัปลัด

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

4 โครงการฝึกอบรมเครือขา่ย
อาสาสมคัรปอูงกนัไฟปาุ

เพือ่สร้างความตระหนกัและ
ปอูงกนัแกไ้ขปญัหาปญัหาไฟ
ปาุและหมอกควนัไฟในพืน้ที่

อบรมใหค้วามรู้ การปอูงกนั
ไฟปาุ และจดักจิกรรม
ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา
หมอกควนัไฟและไฟปาุใน
พืน้ที่

       20,000     20,000      20,000     20,000      20,000 ไมน่อ้ยกวา่ 1 
คร้ัง/ปี

จํานวนขยะในชมุชน
ลดลง

สํานกัปลัด

5 โครงการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิติัการทําน้าํหมกัชวีภาพ
จากขยะอนิทรีย์

เพือ่ลดปริมาณขยะอนิทรีย์
ในครัวเรือนสร้างความ
ตระหนกัในการคัดแยกขยะ

จดักจิกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้
เกีย่วกบัการทําน้าํหมกัใหแ้ก่
แกนนํา ผู้นํา และประชาชน 
จํานวน 60 คน

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000  มกีจิกรรมไม่
นอ้ยกวา่ 1
กจิกรรม/ปี

ขยะอนิทรียใ์นพืน้ที่
ลดลง

สํานกัปลัด

6 โครงการแกไ้ขปญัหามลพษิ
หมอกควนัและไฟปาุ

เพือ่ใหส้มาชกิอปพร.มคีวาม
ชํานาญและมคีวามเขา้ใจ
ขัน้ตอนการชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัอบุติัเหตุทาง
ถนนอยา่งถกูวธิี

ฝึกอบรมใหค้วามเกีย่วกบั
การปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา
หมอกควนัและไฟปาุ ใหแ้ก ่  
 อปพร.,และอาสาไฟปาุ  60
 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1 คร้ัง/ปี ปญัหาหมอกควนั
และไฟปาุลดลง

สํานกัปลัด

340,000    340,000  340,000  340,000  170,000  รวม    6  โครงการ
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์การบริหาร

จดัการขยะและการคัดแยก
ขยะต้นทาง

เพือ่สร้างความตระหนักใน
การลดปริมาณขยะของ
หมู่บา้น

จดักจิกรรรมรณรงค์ 
ประชาสัมพนัธ ์การคัดแยก
ขยะ

        20,000      20,000      20,000      20,000      20,000  มีกจิกรรมไม่
น้อยกวา่ 2 
กจิกรรม/ปี

จาํนวนขยะในชุมชน
ลดลง

สํานักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการกาํจดัขยะ
อนิทรีย์

เพือ่ลดปริมาณขยะอนิทรีย์
ในครัวเรือนสร้างความ
ตระหนักในการคัดแยกขยะ

ส่งเสริมการจดักจิกรรมการ
ทําน้ําหมัก การกาํจดัขยะ
อนิทรีย ์ใหแ้กแ่กนนํา ผู้นํา 
และประชาชน จาํนวน 60 
คน

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000  มีกจิกรรมไม่
น้อยกวา่ 1
กจิกรรม/ปี

ขยะอนิทรียใ์นพืน้ที่
ลดลง

สํานักปลัด

3 โครงการจดักจิกรรมจติอาสา
เกบ็ขยะสองฝ่ังถนนในตําบล
ไหล่หนิ

เพือ่สร้างความตระหนักใน
การลดปริมาณขยะในพืน้ที่
สาธารณะ

จดักจิกรรรมในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม เช่น จดัการขยะ
 แหล่งน้ํา การทําความ
สะอาดตลาดชุมชน  ฯลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  มีกจิกรรมไม่
น้อยกวา่ 1
กจิกรรม/ปี

จาํนวนขยะในชุมชน
ลดลง

สํานักปลัด

4 โครงการบริหารจดัการขยะ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

เพือ่ลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือนของประชาชนและ
สร้างความตระหนักในการ
คัดแยกขยะ

จดักจิกรรมบริหารจดัการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบา้นแม่ฮวก เช่นการ
จดัการรณรงค์, การ, การ
วางแผนบริหารจดัการขยะ ,

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  มีกจิกรรมไม่
น้อยกวา่ 1
กจิกรรม/ปี

จาํนวนขยะในชุมชน
ลดลง

สํานักปลัด

5 โครงการส่งเสริมการจดัต้ัง
ธนาคารขยะระดับหมู่บา้นใน
พืน้ที่ตําบลไหล่หนิ

เพือ่ใหป้ระชาชนได้สร้าง
ประโยชน์จากการจดัการขยะ

จดักจิกรรมและส่งเสริม 
สนับสนุนการจดัต้ังธนาคาร
ขยะ ระดับหมู่บา้น จาํนวน 6
 หมู่บา้น

40,000 40,000 40,000 40,000 20,000  1 คร้ัง/ปี มีองค์กรบริหาร
จดัการขยะ

สํานักปลัด

330,000     330,000  330,000  310,000  145,000  

แผนงานเคหะชุมชน
งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม    5  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที ่2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุทธศาสตร์ที ่2    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริหารจดัการขยะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพือ่การบริหารจดัการขยะให้
เปน็เปน็ไปอยา่งถกูต้องตาม
หลักสุขภบิาล และประชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี

อดุหนุนงบประมาณใหก้บั 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
เพือ่ใช้เปน็ค่าใช้จา่ยในการ
ดําเนินการกาํจดัขยะมูลฝอย 
 ณ ศูนยจ์ดัการขยะมูลฝอย
รวมแบบครบวงจร ของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ปริมาณขยะ
ลดลงร้อยละ 40

สามารถบริหาร
จดัการขยะในพืน้ที่
ตําบลนาครัวได้
อยา่งมีประสิทธภาพ

สํานักปลัด 
ทต.ไหล่หนิ/
อบจ.ลําปาง

700,000     700,000  700,000  700,000  350,000   

แผนงานเคหะชุมชน
งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม    1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที ่2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุทธศาสตร์ที ่2    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

78



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการปอูงกนัและลด

อบุติัภยัช่วงเทศกาล
เพื่อสร้างจิตสํานกึในการใช้
รถใช้ถนนและใหบ้ริการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน

จัดกจิกรรมประชาสัมพนัธ์ 
รณรงค์ปอูงกนัและลด
อบุติัเหตุทางถนน/ ต้ังจุด
บริการประชาชน, ต้ังด่าน
ตรวจเฉพาะกจิ 24  ชั่วโมง 
(7 วันอนัตราย) และจ่ายเปน็
ค่าตอบแทน อปพร.

   20,000     20,000    20,000     20,000     20,000  1 คร้ัง/ปี ลดการอบุติัเหตุใน
พื้นที่

สํานกัปลัด

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณภยั

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการ
ดูแลและแกไ้ขปญัหาด้าน
สาธารณภยั

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุสาธารภยั
ต่าง ๆ

 100,000  100,000  100,000   100,000  100,000  ร้อยละ 
80ของ
ผู้ประสบภยั

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือและ
มชีีวิตที่ดีขึ้น

สํานกัปลัด

รวมทั้งสิ้น จ านวน 2 โครงการ  120,000  120,000  120,000  120,000  120,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หิน ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสังคม
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการเฝูาระวังรักษาความ

ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินใหแ้กป่ระชาชน

เพื่อปอูงกนัและรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิติและ
ทรัพย์สินของประชาชน

จัดกจิกรรมเฝูาระวังความ
ปลอดภยัใหแ้กป่ระชาชน

  30,000   30,000    30,000    30,000     30,000  1 คร้ัง/ปี ประชาได้รับความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานกัปลัด
,อําเภอ
เกาะคา

2 โครงการปอูงกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติดแบบบรูณา
การ

เพื่อแกไ้ขเกี่ยวกบัปญัหายา
เสพติดในพื้นที

อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
ปญัหายาเสพติดและจัด
กจิกรรมค้นหากลุ่มเส่ียงโดย
การตรวจหาสารเสพติด 
จํานวน 30 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 แหง่/ปี ลดปริมาณการการ
เสพติดสารเสพติดใน
พื้นที่

สํานกัปลัด
,อําเภอ
เกาะคา

รวมทั้งสิ้น จ านวน 2 โครงการ   50,000   50,000    50,000   50,000    50,000

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรบั อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หิน ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสังคม
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนตําบล
ไหล่หิน

เพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินโครงการและ
ความต้องการของ
ประชาชน

การจัดเวทีแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการต่าง ๆ 
ของเทศบาลและรับฟังความต้องการ
ของประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุม 100
 คน

      30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 ไม่น้อยกว่า 
1 คร้ัง/ปี

สามารถประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
องค์กรและแก้ไข
ปัญหาได้

สํานักปลัด

2 โครงการประชาคมการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตําบลไหล่หิน

เพื่อรับฟังปัญหา ความ
ต้องการของประชาชน

การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ ตําบล
เพื่อจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
 /การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ

      30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 ไม่น้อยกว่า 
1 คร้ัง/ปี

มีแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อแก้ไขปัญหา
ของประชาชน

สํานักปลัด

3 โครงการจัดเวทีชุมชน "ข่วง
กํากึ๊ด" ระดับหมู่บ้านและ
ระดับตําบลเทศบาลตําบล
ไหล่หิน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดการแลกเปล่ียนองค์
ความรู้จากภูมิปัญญา
ของประชาชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมและแลก เปล่ียน
องค์ความรู้ภูมิปัญญาขอประชาชนใน
พื้นที่ตําบลไหล่หิน จํานวน 80 คน

      30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 1 คร้ัง/ปี ค้นพบปัญหาและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา
ของประชาชนได้

สํานักปลัด

4 โครงการจัดกิจกรรม
ปรองดองสมานฉันท์ตําบล
ไหล่หิน

เพื่อสร้างความปองดอง
สมานฉันท์

จัดกิจจกรมส่งเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ และกินกรรส
ร้างความร่วมมือ มีผู้ร่วมกิจกรรม 
100 คน

      30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 ไม่น้อยกว่า 
1 คร้ัง/ปี

ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามัคคี

สํานักปลัด

5 โครงการเสริมสร้างคุณค่า
ภูมิปัญญาผู้สูงวัย

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดการแลกเปล่ียนองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุสู่เด็กและ
เยาวชนตําบลไหล่หิน

จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมและแลก เปล่ียน
องค์ความรู้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลไหล่หิน จํานวน
 80 คน

50,000      50,000       50,000       50,000       50,000       1 คร้ัง/ปี สามารถถ่ายทอด
ภูมิปัญญาได้ และ 
อปท. มีข้อมูลภู
ปัญญาท้อถิ่น

สํานักปลัด
 พช.

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม

6 โครงการอบรมบทบาทผู้นํา
และสตรีตําบลไหล่หิน

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และขีดความสามารถ
ให้กับกลุ่มสตรี

จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการใน
ด้านการพัฒนาความคิดเชิงระบบ IT 
และเกี่ยวกับบทบาทผู้นําและสตรี
ตําบลไหล่หิน จํานวน 50 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี
และผ่าน
อบรม ร้อย
ละ 80

สตรีตําบลไหล่หินมี
ความรู้

สํานักปลัด
 พช.

7 โครงการส่งเสริมฟื้นฟู
สุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อ
เข่าเส่ือมในตําบลไหล่หิน

เพื่อให้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและลด
ปัญหาข้อเข่าเส่ือ

จัดกิจกรรมให้ความรุ้เกี่ยวกับการดูแล
 ปูองกันการเกิดภาวะข้อเข่าเส่ือม
และการฟื้นฟูข้อเข่าเส่ือมในผู้สูงอายุ
เปูาหมายจํานวน 70 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี
และผ่าน
อบรม ร้อย
ละ 80

มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ความ สุขทั้งกายใจ

สํานักปลัด

8 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กิจกรรมโตไป
ไม่โกง)

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์
 สุจริต

จัดนิทรรศการและประกวดวาดภาพ
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลไหล่หิน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนมี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม

สํานักปลัด

9 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลไหล่หิน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กเยาวชนตําบลไหล่หิน

อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงาน โดย
แกนนําเยาวชน  จํานวน 150  คน

    150,000      150,000      150,000      150,000      150,000 1 คร้ัง/ปี เยาวชนมีจิตสํานึก
รักบ้านเกิด และมี
ความรู้สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้

สํานักปลัด

82



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม

10 โครงการอบรมมัคคุเทศก์
น้อยตําบลไหล่หิน

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
กล้าแสดงออกและ
สามารถถ่สยทอด
ศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่น

จัดอบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับการเป็น
มัคคุเทศก์ในพื้นที่ตําบลไหล่หิน โดยมี
เปูาหมายเยาวชนเข้าร่วม 60 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี
และผ่าน
อบรม ร้อย
ละ 80

มีมัคคุเทศก์หรือผุ้ที่
สารถแนะนําแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่

สํานักปลัด

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมบทบาทสตรี
และสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว

เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่ม
สตรีได้เรียนรู้และนํา
ความรู้ไปพัฒนา

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ให้แก่ 
แกนนํากลุ่มสตรีตําบลไหล่หิน     
จํานวน 80  คน

    120,000      120,000      120,000      120,000      120,000 1 คร้ัง/ปี
และผ่าน
อบรม ร้อย
ละ 80

กลุ่มสตรีสามารถ
นําความรู้ที่ได้รับ
มาปรับใช้กับพื้นที่

สํานักปลัด
 พช.

12 โครงการฝึกอบรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และทัศน
ศึกษาดูงานเด็กและ
เยาวชนตําบลไหล่หิน

เพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก
และเยาวชนได้เรียนรู้
และนําความรู้ไปพัฒนา

อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานให้แก่
เด็กและเยาวชนตําบลไหล่หิน จํานวน
 30  คน

      60,000        60,000        60,000        60,000        60,000 1 คร้ัง/ปี เยาวชนสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้และแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้

สํานักปลัด

13 โครงการฝึกอบรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และทัศน
ศึกษาดูงานผู้สูงอายุตําบล
ไหล่หิน

เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้อายุ
ได้เรียนรู้และนําความรู้
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
ไหล่หิน จํานวน 150 คน

    150,000      150,000      150,000      150,000      150,000 1 คร้ัง/ปี
และผ่าน
อบรม ร้อย
ละ 80

ผู้สูงอายุสามารถนํา
ความรู้มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

สํานักปลัด
     พช.

83



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม

14 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
ไหล่หิน

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความสามารถในการ
พัฒนาศัยกภาพของตนเอง

ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบลไหล่หิน 
จํานวน  150  คน

      50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 1 คร้ัง/ปี
และผ่าน
อบรม ร้อย
ละ 80

ผู้สูงอายุสามารถนํา
ความรู้มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

สํานักปลัด
 , พช.

15 โครงการฝึกอบรมการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว

เพื่อลดปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรีใน
พื้นที่

ให้ความรู้การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว ให้แก่ประชาชน
ตําบลไหล่หิน จํานวน 50  คน

      30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 1 คร้ัง/ปี
และผ่าน
อบรม ร้อย
ละ 80

ประชาชนสามารถ
ดําเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข

สํานักปลัด
 พช.

16 โครงการรณรงค์การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

จัดกิจกรรมรณรงค์การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบล
ไหล่หิน

      20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 1 คร้ัง/ปี
และผ่าน
อบรม ร้อย
ละ 80

ลดปัญหายาเสพติด
 และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

สํานักปลัด

17 โครงการส่งเสริมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพใน
พื้นที่ตําบลไหล่หิน

 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ การออกกําลังกาย ให้แก่
ประชาชนทั่วไป กลุ่มเปูาหมาย 80 
คน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ไม่น้อยกว่า 
1 คร้ัง/ปี

ประชาชนตําบล
ไหล่หินมีสุขภาพที่ดี

สํานัก
ปลัด/ทต.
ไหล่หิน
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม

18 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือประชาชนด้านสา
ธารณภัย

เพื่อให้มีความรู้สามารถ
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณะ
ภัย

จัดกิจการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนด้าน
สาธารณะภัยให้แก่ประชาชน 
อาสาสมัครปูองกันบรรเทาภัย จํานวน
  150  คน

      30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 ไม่น้อยกว่า 
1 คร้ัง/ปี

สมาชิก อปพร.มี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่

สํานัก
ปลัดงาน
ปูองกัน

19 โครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพื่อให้สมาชิกอปพร.มี
ความชํานาญมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

ฝึกอบรมให้ความเกี่ยวกับการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ อปพร. 
จํานวน  60 คน

      20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 ไม่น้อยกว่า 
1 คร้ัง/ปี

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยย่างถูก
วิธี

สํานักปลัด

20 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการปูองกันสาธารณภัย

เพื่อให้พนักงานและ
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันสา
ธารณภัย

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันสาธารณภัยให้แก่พนักงาน
และประชาชนในพื้นที่ตําบลไหล่หิน 
จํานวน 80 คน

      40,000        40,000        40,000        40,000        40,000 ไม่น้อยกว่า 
1 คร้ัง /ปี

มีความรู้ความ
เข้าใจด้านสาธารณ
ภัย

สํานัก
ปลัดงาน
ปูองกัน

21 โครงการฝึกอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) 
สําหรับอสม.

เพื่อให้ อสม.มีความรู้
และทักษะในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) 
สําหรับอสม. จํานวน 60 คน

      30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 ไม่น้อยกว่า 
1 คร้ัง /ปี

สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและบุคคล
ใกล้ตัวได้อย่าง
ปลอดภัย

สํานัก
ปลัดงาน
ปูองกัน

22 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการปูองกันอุบัติเหตุ
ทางน้ํา

เพื่อให้ความรู้และปูองกัน
อุบัติเหตุทางน้ํา

จัดอบรมให้ความรู้ด้านการปูองกัน
อุบัติเหตุทางน้ําจํานวน 60 คน

      50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 ไม่น้อยกว่า 
1 คร้ัง /ปี

มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่สามารถ
ตอบความต้องการได้

สํานัก
ปลัดงาน
วิเคราะห์
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม

23 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
และทบทวนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแก่
สมาชิก อปพร.

เพื่อให้สมาชิกอปพร.มี
ความชํานาญ

ฝึกอบรมให้ความเกี่ยวกับการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ อปพร. 
จํานวน  60 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1 คร้ัง/ปี สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยย่างถูก
วิธี

สํานักปลัด

24 โครงการให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการด้านการปูองกัน
อัคคีภัย ในพื้นที่เทศบาล
ตําบลไหล่หิน

เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ปูองกันอัคคีภัยในพื้นที่

อบรมให้ความรู้ด้านการปูองกัน
อัคคีภัยให้แก่อาสาไฟปุา, 
ผู้ประกอบการ โรงเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลไหล่หิน กลุ่มเปูาหมาย
 50 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี
และผ่าน
อบรม ร้อย
ละ 60

ผู้ประกอบการ เด็ก
และนักเรียนมี
ความรู้ สามารถ
ปูองกันอัคคีภัย

สํานักปลัด

25 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของวิทยากรชุมชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะการพูดในที่ชุมชน

อบรมให้ความรู้การเป็นวิทยากรและ
การพูดในที่ชุมชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ไม่น้อยกว่า 
1 คร้ัง /ปี

มีวิทยากรและผู้
ถ่ายทอดความรู้
ด้านต่าง ๆ ในตําบล

สํานักปลัด

26 โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําเทศบาลตําบลไหล่หิน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการจัดการสาธารณ
ภัยได้มีอย่างประสิทธิภาพ
ให้แก่เทศบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบล
ไหล่หินรายละเอียดดังนี้ การฝึกอบรม
 ได้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาล 
จํานวน 50 คน/รุ่นและผู้
สังเกตการณ์ ได้แก่ นักเรียนจิตอาสา 
จํานวน 10คน/รุ่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี
และผ่าน
อบรม ร้อย
ละ 80

สมาชิก อปพร.มี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม

27 โครงการจัดกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนตําบลไหล่
หิน

เพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก
และเยาวชนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
เสริมทักษะด้านต่าง ๆให้แก่สภาเด็ก
และเยาวชนตําบลไหล่หินเด็ก จํานวน
 30  คน

      60,000        60,000        60,000        60,000        60,000 1 คร้ัง/ปี เยาวชนสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้และแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้

สํานักปลัด

28 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแบบบูรณา
การตําบลไหล่หิน

เพื่อแก้ไขเกี่ยวกับปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพ
ติดและจัดกิจกรรมค้นหากลุ่มเส่ียง
โดยการตรวจหาสารเสพติด จํานวน 
30 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 แห่ง/ปี ลดปริมาณการการ
เสพติดสารเสพติด
ในพื้นที่

สํานักปลัด

29 โครงการสูงอายุอย่าง
ภาคภูมิใจ สูงวัยอย่างมี
ศักด์ิศรี

เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุมี
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
เสริมทักษะด้านต่าง ๆให้แก่ผู้สูงอายุ
ตําบลไหล่หิน จํานวน 100  คน

      60,000        60,000        60,000        60,000        60,000 ไม่น้อยกว่า 
2 คร้ัง/ปี

ได้ร่วมกิจกรรม
แลกเปล่ียนกันใน
กลุ่มผู้สูงอายุ

สํานักปลัด
 พช.

30 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่

เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนใน
พื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

จัดอบรมให้ความรู้และเทคนิคการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
กระบวนการจัดทําเวทีประชาคม
หมู่บ้าน ให้แก่ผู้นําหมู่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้านในตําบล
จํานวน 100 คน

      60,000        60,000        60,000        60,000        60,000 ไม่น้อยกว่า 
1 คร้ัง/ปี

แกนนํามีความ
เข้าใจการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน

สํานักปลัด

31 โครงการดําเนินกิจกรรม
ตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย

เพื่อให้ประชาชนมี
กิจกรรมแลกเปล่ียนและ
พัฒนาศักยภาพร่วมกัน

จัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 100 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง/ปี มีกิจกรรมตาม
นโยบายรัฐบาล

สํานักปลัด

รวมทั้งสิ้น จ านวน 31 โครงการ  1,460,000   1,460,000   1,460,000  1,460,000   1,460,000
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1
โครงการอาหารเสริม (นม)
สําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไหล่หนิ

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม)  ครบทุกคน

จดัหาอาหารเสริม (นม) 
สําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไหล่หนิเด็ก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ปี เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารเสริม ครบ
ทุกคน

สํานักปลัด 
ทต.ไหล่หนิ

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่การบริหารและ
ประชาสัมพนัธก์จิกรรมของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ ทต.
ไหล่หนิ

สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษากจิกรรม
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
 ทต.ไหล่หนิ เช่น จดหมาย
ปูายประชาสัมพนัธ ์วารสาร
แผ่นพบั ฯลฯ

     50,000       50,000      50,000      50,000        50,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนได้รับรู้
ขา่วสารและผล
การดําเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก/

ทต.ไหล่หนิ

3

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษาค่าอาหาร
กลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไหล่หนิ

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวนั) ของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หนิ

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 แหง่/ปี ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมีการบริหาร
ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา

ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก/

ทต.ไหล่หนิ

แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หนิ อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยทุธศาสตรท์ี่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หนิ ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสังคม

88



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หนิ อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยทุธศาสตรท์ี่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หนิ ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสังคม

4

โครงการพฒันาการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่
หนิ

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา 
(โครงการพฒันาการจดั
การศึกษา)  ของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หนิ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แหง่/ปี ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมีการบริหาร
ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา

ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก/

ทต.ไหล่หนิ

5

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยจดัการเรียนการ
สอน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไหล่หนิ

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

สนับสนุนค่าใช้จา่ยจดัการ
เรียนการสอน ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หนิ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แหง่/ปี ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมีการบริหาร
ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา

ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก/

ทต.ไหล่หนิ

6

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าใช้จา่ยใน
การพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก) 
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไหล่หนิ

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา
(ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครู
ผู้ดูแลเด็ก) ของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หนิ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แหง่/ปี ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมีการบริหาร
ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา

ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก/

ทต.ไหล่หนิ
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หนิ อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยทุธศาสตรท์ี่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หนิ ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสังคม

7

โครงการเรียนรู้ภาษา
นําพาสู่อาเซียน

เพือ่เพิม่ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาองักฤษและภาษาจนี
ใหก้บัเด็กเยาวชน

ใหค้วามรู้ด้านภาษาแกเ่ด็ก
และเยาวชน ประชาชน
ตําบลไหล่หนิ จํานวน 60 
คน

     10,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชน
มีความรู้และ
ทักษะด้านภาษา
ร้อยละ 80 ของผู้
เขา้รับการ
ฝึกอบรม

สํานักปลัด

8

โครงการผลิตส่ือการเรียน
การสอนของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ทต.ไหล่หนิ

เพือ่ส่งเสริมใหค้รู ศพด .
สามารถผลิตส่ือการเรียนการ
สอนใช้ได้อยา่งเหมาะสม

อบรมเชิงปฏบิัติการ
เกี่ยวกบัส่ือการเรียนการ
สอนของ ศพด.ทต.ไหล่หนิ

     10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี ศพด.มีส่ือการ
เรียนการสอนที่
ส่งเสริม
พฒันาการทัง้ 4

ศพด. /ทต.
ไหล่หนิ

9

โครงการปฐมนิเทศน์เด็ก
นักเรียนและประชุม
ผู้ปกครองศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก ทต.ไหล่หนิ

เพือ่สร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบั
แนวทางการบริหารและการ
จดัการศึกษาระหวา่งครูและ
ผู้ปกครอง

จดัปฐมนิเทศน์เด็กเล็กและ
ประชุมผู้ปกครองของเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล

     10,000       10,000      10,000      10,000        10,000 จํานวน 2 
คร้ัง/ปี

ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบั
การบริหารและ
การจดัการศึกษา

ศพด. /ทต.
ไหล่หนิ

10

โครงการพฒันาศักยภาพ
ครูบุคลากรทางการศึกษา
ของเทศบาลตําบลไหล่หนิ

เพือ่พฒันาบุคลากรทาง
การศึกษาของ ทต.ไหล่หนิให้
มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกบัการปฏบิติงาน

จดัอบรม สัมมนาและศึกษา
ดูงานเกี่ยวกบัการบริหาร
จดัการ และการจดั
การศึกษาของ สถานศึกษา
ทีป่ระสบผลสําเร็จ

     40,000       40,000      40,000      40,000        40,000 1 คร้ัง/ปี ครู ศพด.มี
ศักยภาพในการ
บริหารและการ
จดัการศึกษาทีม่ี
คุณภาพ

ศพด. /ทต.
ไหล่หนิ
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หนิ อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยทุธศาสตรท์ี่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หนิ ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสังคม

11

โครงการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา

เพือ่พฒันาหลักสูตรของศุนย์
พฒันาเด็กเล็กตําบลไหล่หนิ

จดักจิกรรมส่งเสริมการจดั
การศึกษา และแลกเปล่ียน
การพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา

     20,000       20,000      20,000      20,000        20,000 1 คร้ัง/ปี มีการจดั
การศึกษาทีม่ี
คุณภาพ

ศพด. /ทต.
ไหล่หนิ

12
โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนได้

แสดงออกและแลกเปล่ียน
กจิกรรมเรียนรู้

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลไหล่หนิ

   100,000    100,000    100,000    100,000      100,000 1 คร้ัง/ปี เด็กได้มีความ
กล้าแสดงออก 
และร่วมกจิกรรม

สํานักปลัด 
งาน
การศึกษา

13

โครงการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กพบผู้ปกครอง

เพือ่รับรู้ถงึปัญหาและความ
ต้องการของผู้ปกครองได้
อยา่งแท้จริง

จดักจิกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กตําบลไหล่หนิและ
ผู้ปกครอง

     10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี สามารถแกไ้ข
ปัญหาในเร่ือง
การศึกษาได้
อยา่งแท้จริง

สํานักปลัด 
งาน
การศึกษา

14

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)สําหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หนิ

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม)  ครบทุกคน

เด็กนักเรียนในเขตศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หนิ

200000 200000 200000 200000 200000 1 คร้ัง/ปี เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารเสริม ครบ
ทุกคน

ศพด. /ทต.
ไหล่หนิ

1,350,000  1,380,000  1,380,000  1,380,000  1,380,000    รวมทั้งสิน้      14   โครงการ
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

สําหรับโรงเรียนสังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม)ครบทุกคน

เด็กนักเรียนในเขตโรงเรียน
สังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม (นม)

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม)ครบ
ทุกคน

สํานักปลัด/รร.
ไหล่หิน

2 โครงการอดุหนุนอาหารกลางวนั  
โรงเรียนไหล่หินราษฎรบํารุง

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
 อาหารกลางวนั  ครบทุกคน

อดุหนุนอาหารกลางวนั
สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
ไหล่หินราษฎรบํารุง

1,500,000    1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนอาหาร
กลางัน

  เด็กนักเรียนได้รับ
ประทาน อาหารครบ
ทุกคน

สํานักปลัด/รร.
ไหล่หิน

2,350,000 2,350,000 2,350,000  2,350,000  2,350,000 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม
แผนงาน การศึกษา

รวม    2  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรบั อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต์วัดไหล่หิน
เพื่อให้ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีประจาํถิ่น

จัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์วัดไหล่หิน เช่นจัด
กิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 
การทําบุญเล้ียงพระ ฯลฯ

     80,000      80,000        80,000      80,000     80,000 1 คร้ัง/ปี ประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ล้านนาได้รับการสืบ
สานให้คงอยู่

สํานกัปลัด
งานการศึกษา

2 โครงการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา

เพื่อให้ประชาชนได้ทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาของ
ตําบลไหล่หิน

     50,000      50,000        50,000      50,000     50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา

สํานกัปลัด
งานการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์
สืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

จัดกิจกรรมงานวันมาฆบูชา 
วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา
 วันเข้าพรรษา วันสลากภัต 
กิ๋นข้าวสลาก ฯลฯ

   100,000    100,000      100,000    100,000   100,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้อนุรักษ์
และสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น

สํานกัปลัด
งานการศึกษา

4 โครงการจัดประเพณียี่เป็ง
(ลอยกระทง)ตําบลไหล่หิน

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป

จัดกิจกรรมและประเพณียี่เป็ง
(ลอยกระทง)ตําบลไหล่หิน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนเห็นคุณค่า
ประเพณีท้องถิ่น

สํานักปลัด 
งาน
การศึกษา

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมครู บุคลากร
ทางการศึกษา  ทต.ไหล่หิน

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
และเข้าค่าย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ครู บุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรร

สํานักปลัด 
 งาน
การศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวัดล าปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสังคม
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวัดล าปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสังคม

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลไหล่หิน

เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรม
ร่วมกันของเด็กและเยาวชน

จัดกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนตําบลไหล่หิน 
กลุ่มเปูาหมาย 30 คน

     15,000      15,000        15,000      15,000     15,000 1 คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน

สํานักปลัด,
 พช.

7 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ไหล่หิน

เพื่อพัฒนาความสามารถและ
เกิดทักษะด้านกีฬา

จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หิน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี เด็กและประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

สํานักปลัด

8 โครงการจัดการแข่งกีฬาเด็ก 
เยาวชน และประชาชนตําบล
ไหล่หิน

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เกิด
ความปรองดองสมานฉันท์

จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนตําบลไหล่หิน

80,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี เด็กและประชาชนมี
สุขภาพที่ดีและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

สํานักปลัด

9 โครงการวันสําคัญของชาติ
และศาสนา

เพื่อปลูกฝังให้เด็กเข้าใจให้
ความสําศัญกับกิจกรรมทาง
ศาสนา

จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ
และศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา
 วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา เป็นต้น

       4,000        4,000          4,000        4,000       4,000 เด็กใน ศพด.
ร้อยละ 80

ได้เรียนรู้และร่วมสืบ
สานขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย

สํานักปลัด,
 ศพด.
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวัดล าปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสังคม

10 โครงการสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี    
ภูมิปัญญาท้องภิ่นล้านนา

เพื่อสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูทิปัญญาท้องภิ่น
ล้านนา

จัดกิจกกรมส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูทิ
ปัญญาท้องภิ่นล้านนา

     80,000      80,000        80,000      80,000     80,000 1 คร้ัง/ปี ได้เรียนรู้และร่วมสืบ
สานขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย

สํานักปลัด,
 ทต.ไหล่หิน

11 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา

จัดกิจกกรมส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ปี๋ใหม่เมืองล้านนา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ล้านนาได้รับการสืบ
สานให้คงอยู่

สํานักปลัด,
 ทต.ไหล่หิน

12 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติ
คุณเพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

     20,000      20,000        20,000      20,000     20,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีกิจกรรม
ร่วมจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

สํานักปลัด

14 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นการแข่งขัน
ตีกลองปูจา

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ให้แก่เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป หรือจัดกิจกรรม
แข่งขันการตีกลองปูจา

   100,000    100,000      100,000    100,000   100,000 1 คร้ัง/ปี มีการสืบสานการตี
กลองปูจาในพื้นที่

งาน
การศึกษา

15 โครงการส่งเสริมจริยธรรม
และคุณธรรมให้แก่สามเณร 
ภาคฤดูร้อน

เพื่อให้ความรู้และแนวทาง
ปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่สามเณรในพื้นที่ตําบลไหล่
หิน จาํนวน 30 รูป

     30,000      30,000        30,000      30,000     30,000 1 คร้ัง/ปี มีความรู้และผ่านการ
อบรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

งาน
การศึกษา

809,000      829,000      829,000       829,000     829,000    รวมทัง้สิ้น      15   โครงการ
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพระยะส้ันแก่คนพกิาร 
ผู้ดูแลคนพกิาร

เพื่อการให้ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้สูงวัยและ
ผู้ด้อยโอกาส

การจัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพระยะ
ส้ันแก่คนพกิาร ผู้ดูแลคนพกิาร

 100,000  100,000  100,000  100,000    100,000 ร้อยละ60 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

สามารถพฒันา
คุณภาพชีวิตดีขึน้

สํานัก
ปลัด/พช.

2 โครงการบา้นทอ้งถิน่ไทยเทดิ
ไทอ้งค์ราชัน

เพื่อการให้ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้สูงวัยและ
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม
บา้นใหแ้ก่ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส

 200,000  200,000  200,000  200,000    200,000 ร้อยละ60 ของ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
พฒันาคุณภาพชีวิตดี
ขึน้

สํานัก
ปลัด/พช.

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณภยั

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในพื้นที่

สงเคราะหใ์หก้ารช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั (ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั (อุทกภยั อัคคีภยั
 วาตภยั) ใหแ้ก่ประชาชน ใน
พื้นที่ตําบลไหล่หนิ

 200,000  200,000  200,000  200,000    200,000 ร้อยละ60 ของ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
พฒันาคุณภาพชีวิตดี
ขึน้

สํานัก
ปลัด/
ปอูงกัน

แผนงาน สงัคมสงเคราะห์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนงาน สงัคมสงเคราะห์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านคุณภาพชีวิต

เพื่อการให้ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ครอบครัว
ยากจน ผู้ด้อยโอกาส
และผุ้ประความเดือดร้อน
ในตําบล

สงเคราะหช์่วยเหลือ
ครอบครัวยากจน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ประสบความเดือดร้อนใน
ชุมชน โดยการช่วยเหลือเปน็
เงินค่าใช้จ่ายในการ
ดํารงชีพหรือเคร่ืองอุปโภค
บริโภคตามความจําเปน็

 100,000  100,000  100,000  100,000    100,000 ร้อยละ 50 
ของ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
พฒันาคุณภาพชีวิตดี
ขึน้

สํานัก
ปลัด/พช.

600,000   600,000    600,000    600,000   600,000      รวมทั้งสิ้น      4  โครงการ
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเฝูาระวัง 

ปอูงกัน และควบคุมโรค
ระบาดสัตว์

เพื่อควบคุมโรคระบาดสัตว์
ในพื้นที่ตําบลไหล่หนิ

ดําเนินการเฝูาระวัง ปอูงกัน และ
ควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่
ตําบลไหล่หนิ

    30,000      30,000     30,000      30,000        30,000 ไม่น้อยกว่า 1 
คร้ัง/ปี

สามารถควบคุม
โรคระบาดสัตว์ใน
พื้นที่

สํานักปลัด,
 ทต.ไหล่หนิ

2 โครงการเฝูาระวัง 
ปอูงกัน และควบคุม
โรคติดต่อตามฤดูกาล

เพื่อควบคุมโรคติดต่อตาม
ฤดูกาลในพื้นที่ตําบลไหล่หนิ

ดําเนินการเฝูาระวัง ปอูงกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลใหแ้ก่
ประชาชนในพื้นที่ตําบลไหล่หนิ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่น้อยกว่า 1 
คร้ัง/ปี

สามารถควบคุม
โรคติดต่อตาม
ฤดูกาลในพื้นที่

สํานักปลัด,
 ทต.ไหล่หนิ

3 โครงการตรวจวิเคราะห์
และเฝูาระวังคุณภาพน้ํา
ในพื้นที่ตําบลไหล่หนิ

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ มี
น้ําสะอาดและปลอดภยั

ดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ําประปา
ชุมชน ส่งตรวจวิเคราะหแ์ละเฝูา
ระวังคุณภาพน้ําในพื้นที่ตําบลไหล่
หนิ จํานวน 6 หมู่บา้น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่น้อยกว่า 1 
คร้ัง/ปี

มีน้ําประปาที่มี
มาตรฐาน

สํานักปลัด,
 ทต.ไหล่หนิ

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สุนัขบา้

เพื่อปอูงกันและควบคุมโรค
พษิสุนัขบา้

ดําเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา้ 
โดย สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึน้ทะเบยีนสัตว์ และดําเนินการ
ขับเคล่ือนการปอูงกันโรคพษิสุนัข
บา้ในพื้นที่ และรณรงค์ฉีดวัคซีน
ปอูงโรคพษิสุนัขบา้ใหแ้ก่ สุนัขและ
แมว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปลีะ 1 คร้ัง  
(ร้อยละ 60 
ของจํานวน
สัตว์ควบคุม

ทั้งหมด)

สามารถควบคุม
โรคพษิสุนัขบา้ของ
สัตว์ในพื้นที่ได้

สํานักปลัด,
 ทต.ไหล่หนิ

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงาน  สาธารณสขุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาสงัคม
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงาน  สาธารณสขุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาสงัคม

5 โครงการเฝูาระวัง 
ปอูงกัน และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนทํา
กิจกรรมในการทําลายแหล่ง
เพาะพนัธุย์ุงลายอย่าง
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ

ดําเนินการโครงการเฝูาระวัง 
ปอูงกัน และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ตําบลไหล่หนิ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่น้อยกว่า 1 
คร้ัง/ปี

สามารถควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
พื้นที่ได้

สํานักปลัด,
 ทต.ไหล่หนิ

6 โครงการรณรงค์ร่วมใจ
ทําลายแหล่งเพาะพนัธุ์
ยุงลายและปอูงกันภยัโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนทํา
กิจกรรมในการทําลายแหล่ง
เพาะพนัธุย์ุงลายอย่าง
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ

จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมใจทําลาย
แหล่งเพาะพนัธุย์ุงลายและปอูงกัน
ภยัโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตําบล
ไหล่หนิ

    30,000      30,000     30,000      30,000        30,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนตระหนัก
ในการปอูงกันและ
ทําลายแหล่งเพาะ
พนัธ์ยุงลาย

สํานักปลัด,
 ทต.ไหล่หนิ
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงาน  สาธารณสขุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาสงัคม

7 โครงการยกระดับ
มาตรฐานผู้ประกอบการ
ตาม พรบ.สาธารณสุข 
พ.ศ.2535

เพื่อใหผู้้ประกอบการดําเนิน
กิจการตามระเบยีบและ
กฏหมาย

ดําเนินการโครงการยกระดับ
มาตรฐานผู้ประกอบการตาม พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535 โดย
ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
ผู้ประกอบการในพื้นที่ จํานวน 50
 คน

    30,000      30,000     30,000      30,000        30,000 1 คร้ัง/ปี สามารถประกอบ
กิจการได้ตาม
กฎหมาย

สํานักปลัด,
 ทต.ไหล่หนิ

290,000  290,000   290,000 290,000   290,000     รวมทั้งสิ้น      7   โครงการ
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1

โครงการบริหารจัดการร่วม
ศูนย์พักคอย (Community 
Isolation) อําเภอเกาะคา

เพื่อเฝูาระวัง ปูองกัน
และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อให้
ประชาชน

อุดหนุนงบประมาณให้กับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของอําเภอเกาะคา
ในการบริหารจัดการร่วมศูนย์พักคอย 
(Community Isolation) อําเภอเกาะคา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี มีศูนย์ให้บริการ
ช่วยเหลือและ
ควบคุมโรคติดต่อ

สํานักปลัด/ 
อปท.ในเขต
อําเภอเกาะคา

2

โครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านเข้า
ซ้อน หมู่ที่ 1

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชน

อุดหนุนเงินสําหรับการดําเนินโครงการ
ตามแนวทางพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
 บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้

คณะกรรม 
การหมู่บ้าน
บ้านเข้าซ้อน 
หมู่ที่ 1

3

โครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชน

อุดหนุนเงินสําหรับการดําเนินโครงการ
ตามแนวทางพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
 บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้

คณะกรรม 
การหมู่บ้าน
บ้านไหล่หิน 
หมู่ที่ 2

4

โครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  บ้านแม่
ฮวก หมู่ที่ 3

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชน

อุดหนุนเงินสําหรับการดําเนินโครงการ
ตามแนวทางพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
 บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้

คณะกรรม 
การหมู่บ้าน
บ้านแม่ฮวก 
หมู่ที่ 3

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงาน  สาธารณสขุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงาน  สาธารณสขุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

5

โครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  บ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชน

อุดหนุนเงินสําหรับการดําเนินโครงการ
ตามแนวทางพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
 บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้

คณะกรรม 
การหมู่บ้าน
บ้านมะกอก-
นาบัว หมู่ที่ 4

6

โครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านกิ่ว   
หมู่ที่ 5

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชน

อุดหนุนเงินสําหรับการดําเนินโครงการ
ตามแนวทางพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
 บ้านกิ่ว   หมู่ที่ 5

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้

คณะกรรม 
การหมู่บ้าน
บ้านกิ่ว หมู่ที่
 5

7

โครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  บ้านไหล่
หินตะวันตก หมู่ที่ 6

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชน

อุดหนุนเงินสําหรับการดําเนินโครงการ
ตามแนวทางพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
 บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้

คณะกรรม 
การหมู่บ้าน
บ้านไหล่หิน
ตะวันตก หมู่
ที่ 6

170,000  170,000 170,000  170,000  170,000  รวมทั้งสิ้น   7     โครงการ
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แบบ ผ.02

เปูาหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริม

อาชีพเทศบาลตําบลไหล่หิน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจของตําบลไหล่หิน และ
ส่งเสริมอาชีพนวดแผนโบราณ 
และอาชีพอื่น ๆ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์
ส่งเสริมอาชีพเทศบาลตําบลไหล่หิน 
และจัดหาอุปกรณ์ในการบริหาร
จัดการศูนย์ส่งเสริมอาชีพ การจัดหา
อุปกรณ์ที่ในศูนย์พัฒนาส่งเสริมอาชีพ

200000 1 คร้ัง/ปี มีศูนย์ส่งเสริม
อาชีพในพื้นที่
ตําบลไหล่

สํานักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการจําหน่าย
สินค้าในชุมชน (กาดแลง)

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
และการจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองใน
พื้นที่ตําบลไหล่หิน

50000 ได้รับความ
พึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 60

มีแหล่ง
จําหน่ายสินค้า
พื้นบ้าน

สํานักปลัด

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาชีพทอผ้าในพื้นที่ตําบลไหล่หิน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจของตําบลไหล่

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาชีพทอผ้าในพื้นที่ตําบลไหล่หิน 
ให้แก่ประชาชน จํานวน 30 คน

80000 มีการจัด
กิจกรรม 1 
คร้ัง/ปี

สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่

สํานักปลัด

ยทุธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง   ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชมุชน จากฐานทุนทางสงัคมและวัฒนธรรม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ
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แบบ ผ.02

เปูาหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยทุธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง   ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชมุชน จากฐานทุนทางสงัคมและวัฒนธรรม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ

4 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการกลุ่มอาชีพนวดแผน
ไทย

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิและสร้างรายได้
ใหแ้กป่ระชาชนในพื้นที่

ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนตําบลไหล่หินจํานวน 50 
 คน

20,000  20,000   20,000   ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

ความพร้อม
ของคนพิการสู่
การมีงานทํา

สํานักปลัด
 พช.

5 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้
แห้งตําบลไหล่หิน

เพื่อให้สามารถได้รับการการ
พฒันาการส่งเสริมอาชีพ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ คนพิการ 
ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 50 คน

  30,000    30,000    30,000 ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

สามารถนํา
ความรู้ไปสร้าง
อาชีพได้

สํานัก
ปลัด/พช.

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นํา
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อการพัฒนาตามหลักสูตรผู้นํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความสามารถคิดได้ ทํา
เป็น แก้ปัญหาได้ จูงใจเป็น

จัดฝึกอบรมพัฒนาผู้นําเครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรอบรมผู้นํา
เศรษฐกิจพอเพียง  ให้แก่ประชาชน 
จํานวน 50 คน

20000 20000 20000 มีการจัด
กิจกรรม 1 
คร้ัง/ปี

มีผู้นําด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง

สํานักปลัด

7 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาดกลุ่มเครือข่าย

เพื่อเพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
สามารถรวมกลุ่มทํากิจกรรมกลุ่ม
ได้อย่างต่อเนื่อง

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกลุ่ม
ทําโมเดลธุรกิจ MBC โดยใช้
ทรัพยากรที่เป็น VRIO  ให้แก่
ประชาชน จํานวน 50 คน

  20,000   20,000 ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

ประชาชนได้
ความรุ้เกี่ยวกับ
การทําโมเดล
ธุรกิจ

สํานักปลัด
 พช.
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แบบ ผ.02

เปูาหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยทุธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง   ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชมุชน จากฐานทุนทางสงัคมและวัฒนธรรม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ

8 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ส่งเสริมการตลาดตามแผนงาน 
business model canvas 
(BMC)

เพื่อให้สามารถได้รับการการ
พฒันาการส่งเสริมอาชีพ

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
การตลาดตามแผนงาน business 
model canvas (BMC) ให้แก่
ประชาชนจํานวน 50คน

  20,000 ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

สามารถนํา
ความรู้ไปสร้าง
อาชีพได้

สํานัก
ปลัด/พช.

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และให้ความรู้เกี่ยวกับการทํา
ไม้กวาดให้แก่ประชาชน

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชน

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต
ไม้กวาดให้แก่ประชาชน จํานวน 50
 คน

  20,000    20,000 ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

สามารถนํา
ความรู้ไปสร้าง
อาชีพได้

สํานักปลัด

10 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดต้ังสหกรณ์
หมู่บ้าน

ส่งเสริมการการรวมกลุ่มเพื่อให้
เกิดความยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพ

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดต้ัง
สหกรณ์และการบริหารจัดการ
องค์กรในพื้นที่หมู่บ้านให้แก่ผู้นํา 
แกนนําหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลไหล่หิน

  20,000    20,000    20,000 ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

มีการบริหาร
จัดการกลุ่ม
อาชีพ

สํานักปลัด

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แปรรูปขยะรีไซเคิลในพื้นที่
ตําบลไหล่หิน

เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์
จากขยะ

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปร
รูปขยะรีไซเคิลให้แก่ประชาชน 
จํานวน 50 คน

  20,000   20,000    20,000   20,000    20,000 ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

สามารถนํา
ความรู้ไปสร้าง
อาชีพได้

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

เปูาหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยทุธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง   ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชมุชน จากฐานทุนทางสงัคมและวัฒนธรรม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ

12 โครงการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาอาชีพด้านการทําอาหาร

เพื่อให้สามารถได้รับการการ
พฒันาการส่งเสริมอาชีพ

จัดอบรมให้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การทําอาหารให้แก่ประชาชน 
จํานวน 50 คน

  30,000   30,000    30,000   30,000    30,000 ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

สามารถนํา
ความรู้ไปสร้าง
อาชีพได้

สํานัก
ปลัด/พช.

13 โครงการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาอาชีพด้านปุศสัตว์

เพื่อให้สามารถได้รับการการ
พฒันาการส่งเสริมอาชีพ

จัดอบรมให้อบรมให้ความรู้ด้านปศุ
สัตว์ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป จํานวน
 50 คน

  30,000   30,000    30,000   30,000    30,000 ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

สามารถนํา
ความรู้ไปสร้าง
อาชีพได้

สํานัก
ปลัด/พช.

14 โครงการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาอาชีพด้านหัตถกรรม
และส่ิงประดิษฐ์

เพื่อให้สามารถได้รับการพฒันาการ
ส่งเสริมอาชีพ

จัดอบรมให้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ให้แก่ 
ผู้สูงอายุ และประชาชน จํานวน 50
 คน

  30,000   30,000    30,000   30,000    30,000 ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

สามารถนํา
ความรู้ไปสร้าง
อาชีพได้

สํานัก
ปลัด/พช.

15 โครงการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม

เพื่อให้สามารถได้รับการพฒันาการ
ส่งเสริมอาชีพ

จัดอบรมให้อบรมให้ความรู้เกี่ยวด้าน
เกษตรกรรมให้แก่ ผู้สูงอายุ และ
ประชาชน จํานวน 50 คน

  30,000   30,000    30,000   30,000    30,000 ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

สามารถนํา
ความรู้ไปสร้าง
อาชีพได้

สํานัก
ปลัด/พช.

16 โครงการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาอาชีพด้านการบริการ

เพื่อให้สามารถได้รับการการ
พฒันาการส่งเสริมอาชีพ

จัดอบรมให้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การให้บริการ ให้แก่ ผู้สูงอายุ และ
ประชาชน จํานวน 50 คน

  30,000   30,000    30,000   30,000    30,000 ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

สามารถนํา
ความรู้ไปสร้าง
อาชีพได้

สํานัก
ปลัด/พช.
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แบบ ผ.02

เปูาหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยทุธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลไหลห่ิน ยทุธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง   ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชมุชน จากฐานทุนทางสงัคมและวัฒนธรรม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ

17 โครงการพัฒนาการตลาด และ
พัฒนาการบริการและบริหาร
จัดการ

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่าย
เกษตรกร

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาการตลาด และพัฒนาการ
บริการและบริหารจัดการ ให้แก่
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
จํานวน 50 คน

  20,000 ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
 พช.

18 โครงการออกร้านส่งเสริมสินค้า
หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลและ
งานนิทรรศการน้อมรําลึก
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
นครลําปาง

เพื่อรประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การจําหน่ายส้ินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์

ร่วมกิจกรรมออกร้านส่งเสริมสินค้า
หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลและงาน
นิทรรศการน้อมรําลึกสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช นครลําปาง

  50,000   50,000    50,000   50,000    50,000 ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
 พช.

19 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ระยะส้ันแก่คนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการ

เพื่อให้สามารถได้รับการการ
พฒันาการส่งเสริมอาชีพ

จัดอบรมให้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลคน
พิการจํานวน 50 คน

  30,000   30,000    30,000   30,000    30,000 ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

สามารถนํา
ความรู้ไปสร้าง
อาชีพได้

สํานัก
ปลัด/พช.

670,000  330,000  340,000  270,000  360,000   รวมทั้งสิ้น     19  โครงการ

107



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้บั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผน

ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น
เพือ่เป็นการปรับปรุง
โปรแกรมแผนที่ภาษีและข้อมู
ผู้ชําระภาษี และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

จา้งเหมาดําเนินการปรับปรุง
โปรแกรมแผนที่ภาษีและและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น ข้อมูลผู้ชําระภาษี
 และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

      30,000     30,000      30,000     30,000       30,000 1 คร้ัง/ปี มีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจบุัน

กองคลัง

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเทศบาลตําบลไหล่หิน

เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร
ภายในของเทศบาลตําบลไหล่
หินในภารกิจให้บริการแก่
ประชาชน

จดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและระเบียบตามหนังสือ
ส่ังการของกระทรวงมหาดไทย

      50,000     50,000      50,000     50,000       50,000 1 คร้ัง/ปี พนักงานสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
ถูกต้องตามระเบียบ

สํานักปลัด

3 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เพือ่รับฟังปัญหาความ
ต้องการของประชาชน

จดักิจกรรมรับฟังปัญหาความ
ต้องการของประชาชน

      30,000     30,000      30,000     30,000       30,000 ไมน้อยกวา่ 1
 คร้ัง/ปี

ค้นพบปัญหาและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา
ของประชาชนได้

สํานักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพือ่เพิม่ศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง 
การพัฒนาชุมชน สู่การ
พัฒนาท้องถิ่น

เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการ และสามารถ
นําความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น

จดัอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจา้ง ผู้นํา แกน
นําหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป 
จํานวน 50 คน

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกวา่ร้อย
ละ 80

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานได้รับการ
พัฒนาตนเอง

สํานักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง   ยทุธศาสตรท์ี ่5 การบรหิารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่นิ อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวดัล าปาง   ยทุธศาสตรท์ี ่4 สงัคม คุณภาพชวีติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การบรหิารและพัฒนาองค์กร
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

108



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้บั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง   ยทุธศาสตรท์ี ่5 การบรหิารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่นิ อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวดัล าปาง   ยทุธศาสตรท์ี ่4 สงัคม คุณภาพชวีติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การบรหิารและพัฒนาองค์กร
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายที่ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่บุคลากรเทศบาล
ตําบลไหล่หินและประชาชน
ทั่วไป

เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการ และสามารถ
นําความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น

อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ระเบียบของท้องถิ่นให้แก่ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 60 
คน

20,000 20,000      20,000     20,000       20,000 1 คร้ัง/ปี สามารถปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ

สํานักปลัด

6 โครงการจา้งเหมาบุคคล
สนับสนุนการปฏิบัติงาน

เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน

จา้งเหมาบุคคลเพือ่สนับสนุนการ
ปฎิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน

3,000,000   ######## 3,000,000 ######## 3,000,000   ไม่น้อยกวา่ 
10 คนต่อปี

สามารถบริการ
ประชาชนได้
รวดเร็วยิง่ขึ้น

สํานักปลัด ,
 กองคลัง, 
กองช่าง

7 โครงการฝึกอบรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มี
หน้าที่ชําระภาษี

เพือ่สร้างความเข้าใจให้กับผู้
มีหน้าที่ชําระภาษี และปรับ
ทัศนคติเกี่ยวกับการจดัเก็บ
ภาษี

จดัอบรมให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่
ชําระภาษี  จํานวน 100 คน

20,000      20,000       20,000 ร้อยละ 80 
ของผู้อยูใ่น
ข่ายชําระภาษี

สามารถจดัเก็บภาษี
ได้เพิม่ขึ้น

กองคลัง

8 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม การปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลและปูองกัน
การทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร
ของเทศบาลตําบลไหล่หิน

เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการ และสามารถ
นําความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น

อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ตําบลไหล่หิน จํานวน 60 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี เจา้หน้าที่และ
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร

สํานักปลัด

9 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ

เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

จดัอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่เจา้หน้าที และ
ประชาชนทั่วไป กลุ่มเปูาหมาย 50
 คน

      15,000     15,000      15,000     15,000       15,000 1 คร้ัง/ปี เจา้หน้าที่และ
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้บั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง   ยทุธศาสตรท์ี ่5 การบรหิารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่นิ อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวดัล าปาง   ยทุธศาสตรท์ี ่4 สงัคม คุณภาพชวีติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การบรหิารและพัฒนาองค์กร
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

10 โครงการจดังานวนัเทศบาล เพือ่ให้บุคลากรในสังกัด
เทศบาลมีความสมัครสมาน
สามัคคี

บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลไหล่
หิน จดักิจกรรมทําบุญถวายเพลพระ
 และทําบุญสํานักงานเทศบาล
กิจกรรมเพือ่ความสามัคคีในหมู่คณะ

20,000 20,000      20,000     20,000       20,000 1 คร้ัง/ปี บุคลากรในสังกัด
เทศบาลมีความ
สมัครสมานสามัคคี

สํานักปลัด

11 โครงการจา้งที่ปรึกษาเพือ่
ศึกษาวจิยัประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ

เพือ่พัฒนาการบริการของ
เทศบาลตําบลไหล่หิน

จา้งที่ปรึกษาเพือ่ศึกษาวจิยั
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ทราบผลการพัฒนา
ระบบต่าง ๆของ
เทศบาล

สํานักปลัด

12 โครงการแสดงผลงาน
นวตักรรมและการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลไหล่หิน
ประจําปี

เพือ่รายงานผลการ
ดําเนินงานและภารกิจของ
หน่วยงาน

จดักิจกรรมนําเสนอนวตักรรมต่าง ๆ
 ในพืน้ที่และรายงานผลการพัฒนา
และดําเนินการในพืน้ที่ตําบลไหล่หิน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่น้อยกวา่ 1
 คร้ัง/ปี

สามารถทราบแนว
ทางการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาตําบล

สํานักปลัด

13 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจดัทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพือ่ประชุมสัดส่วนประชาคม
ของตําบลไหล่หินในการแก้ไข
ปัญหาของประชาชน

ประชุมสัดส่วนประชาคมของตําบล
ไหล่หินในการแก้ไขปัญหา ความ
ต้องการของประชาชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่น้อยกวา่ 1
 คร้ัง/ปี

สามารถทราบแนว
ทางการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาตําบล

สํานักปลัด

14 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน
การจดัการสอนของบุคลากร
การศึกษา

เพือ่ให้มีการจดัการศึกษาที่มี
คุณภาพทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

จดัส่งบุคลากรทางการศึกษา ครู 
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมงานโครงการมหา
กรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจําปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่น้อยกวา่ 1
 คร้ัง/ปี

มีการจดัการสอนที่
ได้มาตรฐาน

การศึกษา

3,605,000 ###### ####### ###### 3,605,000 รวมทั้งสิ้น   14     โครงการ
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการจัดสนับสนุนการ

จัดงาน รัฐพิธี อําเภอเกาะคา
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรัฐพิธี
 ราชพิธีและงาน
วัฒนธรรมประเพณีของ
เกาะคา

อุดหนุน งปม.ให้กับที่ทําการปกครอง
อําเภอเกาะคาในการดําเนินกิจกรรม เช่น 
1.วันปิยะมหาราช(วันที่ 23 ตุลาคมของ
ทุกปี)  2.วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ( วันที่ 5 
ธันวาคม)   3.วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
(วันที่ 12 สิงหาคม)

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000  1 คร้ัง/ปี ข้าราชการและ
ประชาชน มีคาม
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

สํานักปลัด 
ทต.ไหล่หิน /
 ที่ทําการ
อําเภอเกาะคา

2 โครงการการสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมสาธารณะ
ของที่ทําการปกครองอําเภอ
เกาะคา

เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนผู้ประสบ
สาธารณะภัยปัญหาภัย
แล้ง สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
อําเภอเกาะคา และ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในการร่วมออกร้าน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
จังหวัด

อุดหนุน งปม.ให้กับที่ทําการปกครอง
อําเภอเกาะคาในการดําเนินกิจกรรม 
สาธารณะของที่ทําการปกครองอําเภอ
เกาะคา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 โดยช่วยเหลือ  1.ผู้ประสบสาธารณภัย
หรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อําเภอเกาะคา 
จํานวน 10 ตําบล 94 หมู่บ้าน   2.
ผู้ประกอบการ/กลุ่มอาชีพ ในพื้นที่ อําเภอ
เกาะคา ฯลฯ

    30,000     30,000    30,000     30,000     30,000  1 คร้ัง/ปี  1.ผู้ประสบภยัหรือ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนมี
ขวญักําลังใจในการ
ดํารงชีวติอยู่ใน
สังคมต่อไป 2กลุ่ม
อาชีพในอําเภอเกาะ
คาแพร่หลายมากขึ้น

สํานักปลัด 
ทต.ไหล่หิน/ 
 ที่ทําการ
อําเภอเกาะคา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง   ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวัดล าปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง   ยุทธศาสตร์ที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การบริหารและพัฒนาองค์กร
แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง   ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวัดล าปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง   ยุทธศาสตร์ที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การบริหารและพัฒนาองค์กร
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

3 โครงการปกปูอง เทิดทูล
สถาบันพระมหากษัตริย์
และสถาบันหลักของชาติ 
การจัดงานราชพิธีและงาน
รัฐพิธีสําคัญ อําเภอเกาะคา
 จังหวัดลําปาง

เพื่อปกปูองสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
แสดงความจงรักภักดี

สนับสนุนงบประมาณอําเภอเกาะคาในการ
จัดกิจกรรมปกปูองเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การจัดงานรัฐพิธีสําคัญ 
การแสดงความปรองดองสมานฉันท์ในเขต
พื้นที่อําเภอเกาะคา

    30,000     30,000    30,000     30,000     30,000 ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

ข้าราชการและ
ประชาชน มีคาม
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

สํานักปลัด 
ทต.ไหล่หิน,
อําเภอเกาะคา

4 โครงการร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ศูนย์บริการร่วม)

อุดหนุนงบประมาณให้กับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของอําเภอเกาะคาในการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนและ
ผู้รับบริการมี
สะดวกรวดเร็ว

สํานักปลัด/ 
อปท.ในเขต
อําเภอเกาะคา
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง   ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวัดล าปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง   ยุทธศาสตร์ที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การบริหารและพัฒนาองค์กร
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

5 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแบบบูรณา
การ

เพื่อส่งเสริมการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพคิด

อุดหนุน งปม.ให้กับที่ทําการปกครอง
อําเภอเกาะคาในการดําเนินกิจกรรมตรวจ
สารเสพติดและค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ไม่น้อยกว่า 1
 คร้ัง/ปี

ปริมาณกาเสพติด
สารเสพติดในพื้นที่
ลดลง

สํานักปลัด 
ทต.ไหล่หิน/ 
อําเภอเกาะคา

6 โครงการการสนับสนุนกิ่ง
กาชาดอําเภอเกาะคา

เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนผู้ประสบ
สาธารณะภัยปัญหาภัย
แล้ง สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
อําเภอเกาะคา รวมทั้ง
กิจกรรมการกุศลต่าง ๆ
ในพื้นที่

อุดหนุน งปม.ให้กักิ่งกาชาดอําเภอเกาะคา
ในการดําเนินกิจกรรม สาธารณะรวมทั้ง
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบ
สาธารณะภัยปัญหาภัยแล้ง สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อําเภอเกาะคา รวมทั้ง
กิจกรรมการกุศลต่าง ๆในพื้นที่อําเภอเกาะ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  1 คร้ัง/ปี  ผู้ประสบภยัหรือ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนมี
ขวญักําลังใจในการ
ดํารงชีวติอยู่ใน
สังคมต่อไป

สํานักปลัด 
ทต.ไหล่หิน/ 
 กาชาด
อําเภอเกาะคา

7 โครงการสนับสนุนการจัด
งานสลุงหลวงกลองใหญ่ ปี
ใหม่เมือง นครลําปาง

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาสินค้าหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล

อุดหนุน งปม.ให้กับที่ทําการปกครอง
อําเภอเกาะคาในการดําเนินกิจกรรม
สนับสนุนการจัดงานสลุงหลวงกลองใหญ่ ปี
ใหม่เมือง นครลําปาง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  1 คร้ัง/ปี ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
 และสร้างรายได้
ใหแ้กป่ระชาชน

สํานักปลัด 
ทต.ไหล่หิน /
 ที่ทําการ
อําเภอเกาะคา
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง   ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา  จงัหวัดล าปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง   ยุทธศาสตร์ที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การบริหารและพัฒนาองค์กร
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

8 โครงการจัดงานฤดูหนาว
และของดีนครลําปาง 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาสินค้าหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล

อุดหนุน งปม.ให้กับที่ทําการปกครอง
อําเภอเกาะคาในการดําเนินกิจกรรมการ
จัดงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000  1 คร้ัง/ปี ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
 และสร้างรายได้
ใหแ้กป่ระชาชน

สํานักปลัด 
ทต.ไหล่หิน /
 ที่ทําการ
อําเภอเกาะคา

146,000  146,000 146,000 146,000 146,000 รวมทั้งสิ้น   8     โครงการ
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการพฒันาศักยภาพครู 

บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลตําบลไหล่หนิ

เพือ่พฒันาบุคลากรทาง
การศึกษาของ ทต.ไหล่หนิใหม้ี
ความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกบัการปฏบิติงาน

จดัอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกบัการบริหารจดัการ และ
การจดัการศึกษาของ 
สถานศึกษาทีป่ระสบผลสําเร็จ

 40,000    40,000   40,000  40,000    40,000 1 คร้ัง/ปี ครู ศพด.มีศักยภาพ
ในการบริหารและ
การจดัการศึกษาที่
มีคุณภาพ

สํานักปลัด  
งานการศึกษา

2 โครงการฝึกอบรมพฒันา
การศึกษาและศึกษาดูงาน
มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น

เพือ่พฒันาบุคลากรทาง
การศึกษาของ ทต.ไหล่หนิใหม้ี
ความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกบัการปฏบิติงาน

จดัอบรมเกี่ยวกบัการพฒันา
การศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน
มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
ประจําปี

 30,000    30,000   30,000  30,000    30,000 1 คร้ัง/ปี ครู ศพด.มีศักยภาพ
ในการบริหารและ
การจดัการศึกษาที่
มีคุณภาพ

สํานักปลัด  
งานการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ครู บุคลากรทางการศึกษา  ทต.
ไหล่หนิ

จดักจิกรรมอบรมใหค้วามรู้และ
เขา้ค่ายใหแ้กค่รูและบุคลากร
ทางการศึกษา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ครู บุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณธรรม จริยธรร
ในการปฏบิัติ งาน

สํานักปลัด  
งานการศึกษา

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

แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รวมทัง้สิน้   3   โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หนิ อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง   ยทุธศาสตรท์ี่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง   ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารและพัฒนาองค์กร

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา เทศบาลต าบลไหล่หิน ยทุธศาสตรท์ี่  5  การบรหิารและพัฒนาองค์กร
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แบบ ผ.02/1

                                      ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสงัคมและวฒันธรรม

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาด ที่มาของ หน่วยงาน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม

ระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 1

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

เจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 1 ตําบล
ไหล่หิน

1,200,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้านเขา้
ซ้อน หมู่ที่ 1

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

2 โครงการวางท่อส่งน้ํา คสล. 
พร้อมบ่อพัก ลําเหมอืงทุ่งเขา้ซ้อน
 หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

วางท่อส่งน้ํา คสล. พร้อม
บ่อพัก ลําเหมอืงทุ่งเขา้
ซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน

800,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้านเขา้
ซ้อน หมู่ที่ 1

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

3 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ทํากจิกรรมของ
หมู่บ้าน

กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของหมุ่บ้าน
 หมู่ที่ 1

1,000,000 1 แห่ง/ปี มอีาคารให้
ประชาชนได้
ใชท้ํากจิกรรม
ของหมุ่บ้าน

แผนพัฒนา
หมู่บ้านเขา้
ซ้อน หมู่ที่ 1

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

4 โครงการกอ่สร้างสถานีสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย ์บ้านเขา้ซ้อน
 หมู่ 1 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะ
คา จงัหวดัลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

กอ่สร้างสถานีสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย ์บ้าน
เขา้ซ้อน หมู่ 1 ตําบลไหล่
หิน อาํเภอเกาะคา จงัหวดั
ลําปาง

1,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้านเขา้
ซ้อน หมู่ที่ 1

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

5 โครงการกอ่สร้างเขื่อนปูองกนั
ตล่ิงพัง บริเวณบ้านเขา้ซ้อน หมู่ที่
 1 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง

ปูองกนัการพังทะลาย
ของตล่ิงและปูองกนั
การต้ืนเขนิของแหล่งน้ํา

กอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิง
พัง บริเวณบ้านเขา้ซ้อน 
หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จงัหวดั
ลําปาง

4,000,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนมนี้ํา
ใชเ้พื่อ
การเกษตร
อยา่งเพียง

แผนพัฒนา
หมู่บ้านเขา้
ซ้อน หมู่ที่ 1

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

ยทุธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหลห่ิน  ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2560-2570)
เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
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แบบ ผ.02/1

                                      ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสงัคมและวฒันธรรม

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาด ที่มาของ หน่วยงาน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหลห่ิน  ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2560-2570)
เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

6 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ําตัว U
 ลําเหมอืงเขา้ซ้อน ตําบลไหล่หิน 
เชื่อมต่อตําบลลําปางหลวง ตําบล
เกาะคาแมย่าว อาํเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

กอ่สร้างคลองส่งน้ําตัว U 
ลําเหมอืงเขา้ซ้อน ตําบล
ไหล่หิน เชื่อมต่อตําบล
ลําปางหลวง ตําบลเกาะ
คาแมย่าว อาํเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง

5,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้านเขา้
ซ้อน หมู่ที่ 1

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

7 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้ําลํา
ห้วยแมฮ่วก บ้านเขา้ซ้อน หมู่ที่ 1

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

กอ่สร้างฝายชะลอน้ําลํา
ห้วยแมฮ่วก บ้านเขา้ซ้อน 
หมู่ที่ 1

       90,000 1 แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้านเขา้
ซ้อน หมู่ที่ 1

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

8 โครงการกอ่สร้างลานออกกาํลัง
กายริมฝ่ังแมน่้ํายาว บ้านเขา้ซ้อน
 หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแขง็แรง

กอ่สร้างลานออกกาํลังกาย
ริมฝ่ังแมน่้ํายาว บ้านเขา้
ซ้อน หมู่ที่ 1

  5,000,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนมี
สุขภาพแขง็แรง

แผนพัฒนา
หมู่บ้านเขา้
ซ้อน หมู่ที่ 1

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

9 โครงการกอ่สร้างคลองไส้ไกจ่าก
กิ่วคอหมาทุ่งเขา้ซ้อน หมู่ที่ 1

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

กอ่สร้างคลองไส้ไกจ่ากกิ่ว
คอหมาทุ่งเขา้ซ้อน หมู่ที่ 1

  1,000,000 1 แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้านเขา้
ซ้อน หมู่ที่ 1

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

10 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายหอกระจายขา่วประจาํ
หมู่บ้านเขา้ซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบล
ไหล่หิน อาํเภอเกาะคา จงัหวดั
ลําปาง

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบขอ้มลูขา่วสาร

ปรับปรุงเคร่ืองเสียงตาม
สายหอกระจายขา่ว
ประจาํหมู่บ้านเขา้ซ้อน 
หมู่ที่ 1

       200,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนได้
รับทราบ
ขอ้มลูขา่วสาร

แผนพัฒนา
หมู่บ้านเขา้
ซ้อน หมู่ที่ 1

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

11 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 
2 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง

เพื่ออาํนวยความสะดวก
ให้แกป่ระชาชน

กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของหมุ่บ้าน
 หมู่ที่ 2

1,000,000 1 แห่ง/ปี มอีาคารให้
ประชาชนได้
ใชท้ํากจิกรรม
ของหมุ่บ้าน

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสงัคมและวฒันธรรม

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาด ที่มาของ หน่วยงาน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหลห่ิน  ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2560-2570)
เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

12 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 2

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

เจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 2 ตําบล
ไหล่หิน

1,200,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนมนี้ํา
ใชเ้พื่อ
การเกษตร
อยา่งเพียง

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

13 โครงการกอ่สร้างเขื่อนปูองกนั
ตล่ิงพัง บริเวณบ่อน้ําดิบประปา
หลังวดัไหล่หินหลวง หมู่ที่ 2 
ตําบลไหล่หิน  อาํเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

กอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิง
พัง บริเวณบ่อน้ําดิบ
ประปาหลังวดัไหล่หิน
หลวง หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่
หิน  อาํเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง

500,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

14 โครงการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 
หมู่บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 
หมู่บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2

     100,000 ๑ แห่ง/ปี มไีฟฟูาแสง
สวา่งอยา่ง
ทั่วถงึ

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

15 โครงการปรับปรุงร้ัวบริเวณศาลา
ประชาคมบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2

เพื่อให้รักษาทรัพยสิ์น
และเกดิความปลอดภัย

ปรับปรุงร้ัวบริเวณศาลา
ประชาคมบ้านไหล่หิน หมู่
ที่ 2 บ้านไหล่หิน

     150,000 ๑ แห่ง/ปี มร้ัีวที่ได้
มาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

16 โครงการปรับปรุงรระบบประปา
หมู่บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมนี้ํา
ในการอปุโภคบริโภค

ปรับปรุงรระบบประปา
หมู่บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2

     200,000 ๑ แห่ง/ปี มนี้ําประปาที่
ได้มาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

17 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดของ
หมู่บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

ติดต้ังกล้องวงจรปิดของ
หมู่บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2

     100,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสงัคมและวฒันธรรม

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาด ที่มาของ หน่วยงาน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหลห่ิน  ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2560-2570)
เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

18 โครงการกอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ํา
แมน่้ําแมย่าว บริเวณบ้านสันติสุข 
 บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ํา
แมน่้ําแมย่าว บริเวณบ้าน
สันติสุข

250000 ๑ แห่ง/ปี มนี้ําเพียงพอ
ต่อการ
อปุโภคบริโภค

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

19 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตจากคลองชลประทาน
ไปทุ่งหนองห้า  บ้านไหล่หิน หมู่ที่
 2

เพื่อการเดินทางสัญจร
ไปมาที่สะดวกมคีวาม
ปลอดภัยในการใชร้ถใช้
ถนน

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตจากคลอง
ชลประทานไปทุ่งหนองห้า 
 บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2

       250,000 ๑ แห่ง/ปี มถีนนที่ได้
มาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

20 โครงการปรับปรุงลานออกกาํลัง
กายสําหรับประชาชน บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแขง็แรง

ปรับปรุงลานออกกาํลัง
กายสําหรับประชาชน บ้าน
ไหล่หิน หมู่ที่ 2

       200,000 ๑ แห่ง/ปี มสีถานที่ออก
กาํลังกายที่ได้
มาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

21 โครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ํา
บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

ปรับปรุงฝายชะลอน้ําบ้าน
ไหล่หิน หมู่ที่ 2

     200,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

22 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 3

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

เจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 3 ตําบล
ไหล่หิน

1,200,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้านแม่
ฮวก หมู่ที่ 3

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

23 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง

เพื่ออาํนวยความสะดวก
ให้แกป่ระชาชน

กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของหมุ่บ้าน
 หมู่ที่ 3

1,000,000 1 แห่ง/ปี มอีาคารให้
ประชาชนได้
ใชท้ํากจิกรรม
ของหมุ่บ้าน

แผนพัฒนา
หมู่บ้านแม่
ฮวก หมู่ที่ 3

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสงัคมและวฒันธรรม

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาด ที่มาของ หน่วยงาน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหลห่ิน  ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2560-2570)
เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

24 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตู
ทางเขา้หน้าหมู่บ้านแมฮ่วก หมู่ที่
 3

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

กอ่สร้างซุ้มประตูทางเขา้
หน้าหมู่บ้านแมฮ่วก หมู่ที่ 3

   200,000 ๑ แห่ง/ปี มซุ้ีมประตู
หมู่บ้านที่
ได้รับมาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บ้านแม่
ฮวก หมู่ที่ 3

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

25 โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบฌาปน
สถานของหมู่บ้านแมฮ่วก หมู่ที่ 3

เพื่ออาํนวยความสะดวก
ให้แกป่ระชาชน

กอ่สร้างร้ัวรอบฌาปน
สถานของหมู่บ้านแมฮ่วก 
หมู่ที่ 3

 200,000.- ๑ แห่ง/ปี มร้ัีวที่ได้
มาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บ้านแม่
ฮวก หมู่ที่ 3

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

26 โครงการเจาะบ่อบาดาลใน
หมู่บ้านแมฮ่วก หมู่ที่ 3

เพื่อการเดินทางสัญจร
ไปมาที่สะดวกมคีวาม
ปลอดภัยในการใชร้ถใช้
ถนน

เจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้าน
แมฮ่วก หมู่ที่ 3

 400,000.- ๑ แห่ง/ปี มนี้ําเพื่อ
อปุโภคและบ
ริโภรอยา่ง
เพียงพอ

แผนพัฒนา
หมู่บ้านแม่
ฮวก หมู่ที่ 3

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

27 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านแมฮ่วก หมู่ที่ 3

เพื่อการเดินทางสัญจร
ไปมาที่สะดวกมคีวาม
ปลอดภัยในการใชร้ถใช้
ถนน

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านแมฮ่วก หมู่ที่ 3

   150,000 ๑ แห่ง/ปี มนี้ําเพื่อ
อปุโภคและบ
ริโภรอยา่ง
เพียงพอ

แผนพัฒนา
หมู่บ้านแม่
ฮวก หมู่ที่ 3

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

28 โครงการกอ่สร้างถนนเพื่อ
การเกษตรเลียบลําห้วยแมฮ่วก 
บ้านห่างปุาไผ่ หมู่ที่ 3

เพื่อการเดินทางสัญจร
ไปมาที่สะดวกมคีวาม
ปลอดภัยในการใชร้ถใช้
ถนน

กอ่สร้างถนนเพื่อ
การเกษตรเลียบลําห้วยแม่
ฮวก บ้านห่างปุาไผ่ หมู่ที่ 3

300,000.- ๑ แห่ง/ปี มแีหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร

แผนพัฒนา
หมู่บ้านแม่
ฮวก หมู่ที่ 3

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

29 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 
4ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง

เพื่ออาํนวยความสะดวก
ให้แกป่ระชาชน

กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของหมุ่บ้าน
 หมู่ที่ 4

1,000,000 1 แห่ง/ปี มอีาคารให้
ประชาชนได้
ใชท้ํากจิกรรม
ของหมุ่บ้าน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

30 กอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมต่อ
ระหวา่งบ้านมะกอกนาบัว ม.4  
ถงึบ้านทุ่งขามใต้ ม.9 ตําบลใหม่
พัฒนา

เพื่อการเดินทางสัญจร
ไปมาที่สะดวกมคีวาม
ปลอดภัยในการใชร้ถใช้
ถนน

กอ่สร้างถนน คสล. 
เชื่อมต่อระหวา่งบ้าน
มะกอกนาบัว ม.4  ถงึ
บ้านทุ่งขามใต้ ม.9 ตําบล
ใหมพ่ัฒนา

    2,000,000 ๑ แห่ง/ปี มถีนนที่ได้
มาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

120 



แบบ ผ.02/1

                                      ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสงัคมและวฒันธรรม

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาด ที่มาของ หน่วยงาน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหลห่ิน  ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2560-2570)
เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

31 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 4

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

เจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 4 ตําบล
ไหล่หิน

1,200,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

32 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
 บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 
ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4
 ตําบลไหล่หิน อาํเภอ
เกาะคา จงัหวดัลําปาง

2,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

33 โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้านมะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

เพื่อการเดินทางสัญจร
ไปมาที่สะดวกมคีวาม
ปลอดภัยในการใชร้ถใช้
ถนน

ขยายเขตและปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน
มะกอกนาบัว หมู่ที่ 4

     1,500,000 ๑ แห่ง/ปี มนี้ําเพื่อ
อปุโภคและบ
ริโภรอยา่ง
เพียงพอ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

34 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 
บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ 4

เพื่อประชาสัมพันธ์
ขอ้มลูขา่วสารให้แก่
ประชาชน

ปรับปรุงเสียงตามสาย 
บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ 4

     100,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
ได้รับขอ้มลู
ขา่วสารอยา่ง
ทั่วถงึ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

35 โครงการขยายเขตไฟฟูาบริเวณ
ทางเลียบลําน้ําแมย่าว หมู่บ้าน
มะกอกนาบัว หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ขยายเขตไฟฟูาบริเวณทาง
เลียบลําน้ําแมย่าว 
หมู่บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่
 4

  1,200,000 ๑ แห่ง/ปี มไีฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

36 โครงการกอ่สร้างร้ัวกนัชนบริเวณ
ฝายกั้นน้ําท้ายหมู่บ้านมะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

เพื่อปูองกนัการเกดิ
อบุัติเหตุในการเดินทาง

กอ่สร้างร้ัวกนัชนบริเวณ
ฝายกั้นน้ําท้ายหมู่บ้าน
มะกอกนาบัว หมู่ที่ 4

     200,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสงัคมและวฒันธรรม

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาด ที่มาของ หน่วยงาน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหลห่ิน  ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2560-2570)
เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

37 โครงการปรับปรุงสนามกฬีาบ้าน
มะกอกนาบัว หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแขง็แรง

ปรับปรุงสนามกฬีาบ้าน
มะกอกนาบัว หมู่ที่ 4

     100,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนมี
สนามกฬีาที่
ได้มาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

38 โครงการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 
บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ 4

เพื่อการเดินทางสัญจร
ไปมาที่สะดวกมคีวาม
ปลอดภัยในการใชร้ถใช้
ถนน

ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 
บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ 4

     100,000 ๑ แห่ง/ปี มไีฟฟูา
สาธารณะ
อยา่งทั่วถงึ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

39 โครงการกอ่สร้างแอสฟัลท์ถนน
คอนกรีตบริเวณแยกบ้านนาย
ทวปี ชลพล ถงึสามแยกแมน่้ํายาว
 บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ 4

เพื่อการเดินทางสัญจร
ไปมาที่สะดวกมคีวาม
ปลอดภัยในการใชร้ถใช้
ถนน

กอ่สร้างแอสฟัลท์ถนน
คอนกรีตบริเวณแยกบ้าน
นายทวปี ชลพล ถงึสาม
แยกแมน่้ํายาว บ้าน
มะกอกนาบัว หมู่ที่ 4

  1,000,000 ๑ แห่ง/ปี มถีนนที่ได้
มาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

40 โครงการกอ่สร้างฝายกั้นน้ําใต้ดิน
บริเวณประตูฝายกั้นน้ําท้าย
หมู่บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ 4

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

กอ่สร้างฝายกั้นน้ําใต้ดิน
บริเวณประตูฝายกั้นน้ํา
ท้ายหมู่บ้านมะกอกนาบัว 
หมู่ที่ 4

       200,000 ๑ แห่ง/ปี มแีหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

41 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ํา
ฝายกั้นท้ายหมู่บ้านมะกอกนาบัว
 หมู่ที่ 4

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

ปรับปรุงประตูระบายน้ํา
ฝายกั้นท้ายหมู่บ้าน
มะกอกนาบัว หมู่ที่ 4

         20,000 ๑ แห่ง/ปี มแีหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

42 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การจดังานประเพณี กจิกรรมวนั
สําคัญทางศาสนา บ้านมะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

เพื่อการเดินทางสัญจร
ไปมาที่สะดวกมคีวาม
ปลอดภัยในการใชร้ถใช้
ถนน

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จดังานประเพณี กจิกรรม
วนัสําคัญทางศาสนา บ้าน
มะกอกนาบัว หมู่ที่ 4

         50,000 ๑ แห่ง/ปี มถีนนที่ได้
มาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 4

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสงัคมและวฒันธรรม

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาด ที่มาของ หน่วยงาน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหลห่ิน  ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2560-2570)
เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

43 โครงการกอ่สร้างสถานีสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย ์บ้านกิ่ว หมู่ที่
 5 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

กอ่สร้างสถานีสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย ์บ้าน
กิ่ว หมู่ที่ 5 ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จงัหวดั
ลําปาง

1,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 5

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

44 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 5

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

เจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 5 ตําบล
ไหล่หิน

1,200,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 5

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

45 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
บริเวณบ้านนายสมบัติ วนัทะยะ
ถงึบ้านนายกลวชัร ไชจติ บ้านกิ่ว
 หมู่ที่ 5

เพื่อปูองกนัและแกไ้ข
ปัญหาน้ําท่วมขงั

กอ่สร้างรางระบายน้ํา
บริเวณบ้านนายสมบัติ วนั
ทะยะถงึบ้านนายกลวชัร 
ไชจติ บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5

     600,000 1 แห่ง/ปี มแีหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 5

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

46 โครงการปรับปรุงอาคารโรงครัว
ประจาํหมู่บ้านกื่ว หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ทํากจิกรรมของ
หมู่บ้าน

ปรับปรุงอาคารโรงครัว
ประจาํหมู่บ้านกื่ว หมู่ที่ 5

     400,000 ๑ แห่ง/ปี มสีถานที่
จดัเกบ็
อปุกรณ์
ประจาํหมู่บ้าน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 5

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

47 โครงการกอ่สร้างดาดลําเหมอืง
โปุงจากบ้านนายเสวตัร วงค์คําถงึ
โปุงน้ําร้อน บ้านกิ่วหมู่ที่ 5

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

กอ่สร้างดาดลําเหมอืงโปุง
จากบ้านนายเสวตัร วงค์
คําถงึโปุงน้ําร้อน บ้านกิ่ว
หมู่ที่ 5

     300,000 ๑ แห่ง/ปี มแีหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 5

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

48 โครงการขดุลอกเหมอืงโปุงบ้านกิ่ว
 หมู่ที่ 5

เพื่อการเดินทางสัญจร
ไปมาที่สะดวกมคีวาม
ปลอดภัยในการใชร้ถใช้
ถนน

ขดุลอกเหมอืงโปุงบ้านกิ่ว 
หมู่ที่ 5

     200,000 ๑ แห่ง/ปี มแีหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 5

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสงัคมและวฒันธรรม

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาด ที่มาของ หน่วยงาน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหลห่ิน  ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2560-2570)
เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

49 โครงการขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตบ้านโปุงร้อน ถงึบ้านปุา
เหียง บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5

เพื่อการเดินทางสัญจร
ไปมาที่สะดวกมคีวาม
ปลอดภัยในการใชร้ถใช้
ถนน

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตบ้านโปุงร้อน ถงึ
บ้านปุาเหียง บ้านกิ่ว หมู่ที่
 5

       500,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 5

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

50 โครงการกอ่สร้างดาดลําเหมอืงอี
ไห่ บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

กอ่สร้างดาดลําเหมอืงอไีห่
 บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5

       200,000 1 แห่ง/ปี มแีหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 5

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

51 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ําหน้าบ้านนายพัชรพล จาํป๋า 
ถงึสามแยกโรงเรียนเกา่ บ้านเกา่ 
หมู่ที่  5

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน้ําหน้า
บ้านนายพัชรพล จาํป๋า ถงึ
สามแยกโรงเรียนเกา่ บ้าน
เกา่ หมู่ที่  5

       500,000 ๑ แห่ง/ปี แกไ้ขปัญหา
น้ําท่วมขงัได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 5

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

52 โครงการกอ่สร้างแนวกนัตกเลียบ
คลอดชลประทาน บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5

เพื่อปูองกนัการเกดิ
อบุัติเหตุในการเดินทาง

กอ่สร้างแนวกนัตกเลียบ
คลอดชลประทาน บ้านกิ่ว
 หมู่ที่ 5

       250,000 ๑ แห่ง/ปี มแีนวปูองกนั
การเกดิอบุัติ
ทางถนน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 5

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

53 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา
หมู่บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแขง็แรง

กอ่สร้างสนามกฬีาหมู่บ้าน
กิ่ว หมู่ที่ 5

       250,000 1 แห่ง/ปี มสีถานที่ออก
กาํลังกายที่ได้
มาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 5

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

54 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การจดังานประเพณี กจิกรรมวนั
สําคัญทางศาสนา บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5

เพื่อสืบสานวฒันธรรม
ประเพณี

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จดังานประเพณี กจิกรรม
วนัสําคัญทางศาสนา บ้าน
กิ่ว หมู่ที่ 5

       100,000 1 แห่ง/ปี มกีารจดั
กจิกรรม
วฒันธรรม
ประเพณีอยา่ง
ต่อเนื่อง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 5

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

55 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5

       200,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนมนี้ํา
เพื่ออปุโภค
บริโภคที่ได้
มาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 5

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสงัคมและวฒันธรรม

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาด ที่มาของ หน่วยงาน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหลห่ิน  ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2560-2570)
เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

56 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตู
ทางเขา้หมู่บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

กอ่สร้างซุ้มประตูทางเขา้
หมู่บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5

         50,000 ๑ แห่ง/ปี มซุ้ีมประตู
หมู่บ้านที่
ได้รับมาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 5

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

57 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5

เพื่อประชาสัมพันธ์
ขอ้มลูขา่วสารให้แก่
ประชาชน

ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5

         50,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
มะกอกนา
บัว หมู่ที่ 5

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

58 โครงการกอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิง
 บ้านไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่ 6 
(ท้ายฝาย)  ตําบลไหล่หิน  อาํเภอ
เกาะคา จงัหวดัลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

กอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิง 
บ้านไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่
 6 (ท้ายฝาย)  ตําบลไหล่
หิน  อาํเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง

1,268,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หินตะวนัตก
 หมู่ที่ 6

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

59 โครงการกอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิง
 บ้านไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่ 6 
(หน้าสะพาน)  ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

กอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิง 
บ้านไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่
 6 (หน้าสะพาน)  ตําบล
ไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง

1,270,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หินตะวนัตก
 หมู่ที่ 6

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

60 โครงการกอ่สร้างเขื่อนปูองกนั
ตล่ิงพัง บริเวณบ้านมะกอก-นาบัว
 หมู่ที่ 4 บ้านไหล่หินตะวนัตก 
หมู่ที่ 6 ตําบลไหล่หิน  อาํเภอ
เกาะคา จงัหวดัลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

กอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิง
พัง บริเวณบ้านมะกอก-
นาบัว หมู่ที่ 4 บ้านไหล่
หินตะวนัตก หมู่ที่ 6 
ตําบลไหล่หิน  อาํเภอ
เกาะคา จงัหวดัลําปาง

1,000,000 1 แห่ง/ปี มแีหล่ง
ท่องเที่ยวและ
สร้างรายได้
ให้แกป่ระชาชน

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หินตะวนัตก
 หมู่ที่ 6

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

61 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตยบ์้านไหล่หินตะวนัตก 
หมู่ที่ 6

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

เจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 6 ตําบล
ไหล่หิน

1,200,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนมนี้ํา
ใชเ้พื่อ
การเกษตร
อยา่งเพียง

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หินตะวนัตก
 หมู่ที่ 6

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสงัคมและวฒันธรรม

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาด ที่มาของ หน่วยงาน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหลห่ิน  ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2560-2570)
เทศบาลต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

62 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 
บ้านไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่ 6

เพื่อประชาสัมพันธ์
ขอ้มลูขา่วสารให้แก่
ประชาชน

ปรับปรุงเสียงตามสาย 
บ้านไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่
 6

     100,000 1 แห่ง/ปี ประชาชน
ได้รับขา่วสาร
อยา่งทั่วถงึ

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หินตะวนัตก
 หมู่ที่ 6

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

63 โครงการกอ่สร้างแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต เส้นทางบ้าน นายอานนท์ 
 ปิ่นแกว้  บ้านไหล่หินตะวนัตก 
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางด้วยความสะดวก

กอ่สร้างแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต เส้นทางบ้าน นาย
อานนท์  ปิ่นแกว้  บ้าน
ไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่ 6

     250,000 1 แห่ง/ปี มถีนนที่ได้
มาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หินตะวนัตก
 หมู่ที่ 6

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

64 โครงการกอ่สร้างสร้างฝายกกัเกบ็
น้ํา บ้านไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่ 6

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

กอ่สร้างสร้างฝายกกัเกบ็น้ํา
 บ้านไหล่หินตะวนัตก หมู่
ที่ 6

     100,000 1 แห่ง/ปี มแีหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หินตะวนัตก
 หมู่ที่ 6

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

65 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา 
บริเวณหน้าบ้านนายศรี คุนะ ถงึ 
บ้านนายสมชัญ์ เด่นแกว้ บ้าน
ไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่ 6

เพื่อปูองกนัปัญหาน้ํา
ท่วมขงั

ปรับปรุงท่อระบายน้ํา 
บริเวณหน้าบ้านนายศรี คุ
นะ-บ้านนายสมชัญ์ เด่น
แกว้ บ้านมะกอกนาบัว  
หมู่ที่ 6

     250,000 1 แห่ง/ปี มทีางระบาย
น้ําที่ได้
มาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หินตะวนัตก
 หมู่ที่ 6

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

66 โครงการท่อส่งน้ํา คสล. พร้อม
บ่อพัก   บริเวณลําเหมอืงทุ่ง
แพะ-หนองห้า ตําบลไหล่หิน

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

วางท่อส่งน้ํา คสล. พร้อม
บ่อพัก   บริเวณลําเหมอืง
ทุ่งแพะ-หนองห้า ตําบล
ไหล่หิน

800,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนมนี้ํา
ใชเ้พื่อ
การเกษตร
อยา่งเพียง

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หินตะวนัตก
 หมู่ที่ 6

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

67 วางท่อส่งน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
ลําเหมอืงทุ่งนาน้อย  ตําบลไหล่หิน

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพื่อใชใ้นการเกษตร
ของประชาชน

วางท่อส่งน้ํา คสล. พร้อม
บ่อพัก ลําเหมอืงทุ่งนาน้อย
  ตําบลไหล่หิน

800,000 1 แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใชน้้ําอยา่ง
ทั่วถงึ และ
แกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้านไหล่
หินตะวนัตก
 หมู่ที่ 6

กองชา่ง ทต.
ไหล่หินและ
หน่วยงาน
อื่น ๆ

23,838,000  13,320,000  8,040,000  3,950,000  350,000   รวมทั้งสิ้น       67         โครงการ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติ

กคอนกรีต บริเวณถนนเลียบคัน
คลองไปปุาช้าบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 
2 ตําบลไหล่หิน  อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต
 บริเวณถนนเลียบคันคลองไปปุา
ช้าบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2   ตําบล
ไหล่หิน  อาํเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปางก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติ
กคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 700 เมตร

          500,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง

หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

2 ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อ
ระหว่างบ้านมะกอกนาบัว ม.4  
ถึงบ้านทุ่งขามใต้ ม.9 ตําบลใหม่
พัฒนา

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อ
ระหว่างบ้านมะกอกนาบัว ม.4  
ถึงบ้านทุ่งขามใต้ ม.9 ตําบลใหม่
พัฒนา

    2,000,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง

หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

3 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติก
 บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2  เชื่อม หมู่ที่
 1 ตําบลใหม่พัฒนา ตําบลไหล่
หิน   อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
 เชื่อมต่อระหว่างบ้านไหล่หิน
ตอนบน หมู่ 2 ตําบลไหล่หิน และ
บ้านโปร่งร้อน หมู่ 1 ตําบลบ้าน
ใหม่ อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
 ขนาดก่อสร้างถนนแอสฟัสติก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 1,820 เมตร

    5,000,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง

หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

4 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังด้วยหินคลุกอัดแน่น ถนน
หลังเทศบาลเชื่อมบ้านกิ่ว บ้าน
ไหล่หิน หมู่ 2 ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางถนนลูกรังด้วย
หินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 5 
เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 
1,200 เมตร

       493,100 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง

หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

5 ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนก
รีต เชื่อมต่อระหว่างบ้านไหล่หิน
ตอนบน หมู่ 2 ตําบลไหล่หิน 
และบ้านโปร่งร้อน หมู่ 1 ตําบล
บ้านใหม่

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
 เชื่อมต่อระหว่างบ้านไหล่หิน
ตอนบน หมู่ 2 ตําบลไหล่หิน และ
บ้านโปร่งร้อน หมู่ 1 ตําบลบ้าน
ใหม่ อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
 ขนาดก่อสร้างถนนแอสฟัสติก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 1,820 เมตร

    5,000,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง

หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

6 โครงการขยายผิวทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อ
ระหว่างบ้านโปุง หมู่ที่ 1 ตําบล
ใหม่พัฒนา ถึงบ้านปุาเหียง หมู่ที่
 3 ตําบลลําปางหลวง อาํเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 2 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 1,500 เมตร

    1,500,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง

หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

128



แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

7 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีต
เสริมเหล็ก หรือ ผิวแอสฟัสติ
กคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น 
สายบ้านมะกอก-นาบัว ถึงบ้าน
แม่ฮวก ลป.ถ.1-009 ตําบลไหล่
หิน อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็ก หรือ ผิวแอสฟัสติกคอนกรีต
 ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน
มะกอก-นาบัว ถึงบ้านแม่ฮวก 
ลป.ถ.1-009 ตําบลไหล่หิน  
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.20 
เมตร ยาว 7,400 เมตร

       2,000,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง

หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

8 ปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวง
ท้องถิ่น  ทางหลวงท้องถิ่น  สาย
บ้านมะกอกนาบัว ถึงบ้านแม่ฮวก
 ลป.ถ. 1-009

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวง
ท้องถิ่น  ทางหลวงท้องถิ่น  สาย
บ้านมะกอกนาบัว ถึงบ้านแม่ฮวก 
ลป.ถ. 1-009

       2,000,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง

หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน
เข้าซ้อน ถึง อ่างเก็บน้ําแม่เหิน 
ลป.ถ.1-008 ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 
ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเข้าซ้อน
 ถึง อ่างเก็บน้ําแม่เหิน ลป.ถ.
1-008 ตําบลไหล่หิน ขนาดกว้าง
 5 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 
6,650 เมตร

       2,000,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง

หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

10 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลป.ถ.40-039 ถนน
เลียบแม่น้ํายาว หมู่ 1 บ้านหนอง
  หล่าย บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 
ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนก
รีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.
40-039 ถนนเลียบแม่น้ํายาว หมู่
 1 บ้านหนอง  หล่าย บ้านเข้า
ซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน อาํเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง

          878,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

11 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลป.ถ.40-016 ถนนข่วง
วัดมะกอก-ลําน้ํายาว บ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบล
ไหล่หิน อาํเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนก
รีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.
40-016 ถนนข่วงวัดมะกอก-ลํา
น้ํายาว บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4
 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา      
 จังหวัดลําปาง

          655,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

12 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางแอสฟัสติกคอนกรีต ลป.ถ.
40-037 บริเวณหน้าวัดบ้านกิ่ว
ถึงปุาช้าบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ตําบล
ไหล่หิน  อาํเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 497 เมตร

          419,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

13 โครงการซ่อมสร้างผ่ิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต เชื่อมต่อถนน ลป.ถ.
40-038 ถนนเลียบแม่น้ํายาว 
หมู่ 1 - หมู่ 6 ฝ่ังทุ่งเตียม บ้าน
ไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6  ตําบล
ไหล่หิน     อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างผ่ิวทางแอสฟัสติกคอนก
รีต ลป.ถ.4007 เชื่อมต่อถนน 
ลป.ถ.40-038 ถนนเลียบแม่น้ํา
ยาว หมู่ 1 - หมู่ 6 ฝ่ังทุ่งเตียม 
บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6  
ตําบลไหล่หิน     อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

       5,000,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

14 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติก 
ถนนเลียบคลองชลประทาน
พร้อมทําร้ัวกั้น บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 
เชื่อมตําบลลําปางหลวง ตําบล
ไหล่หิน อาํเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนแอสฟัสติก ถนน
เลียบคลองชลประทานพร้อมทํา
ร้ัวกั้น บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 เชื่อม
ตําบลลําปางหลวง ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 3,280 เมตร

  10,000,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง

หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

15 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายบ้าน
มะกอก-นาบัว-ทุ่งโปุง หมู่ที่ 4 
ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางถนนลูกรังบดอัด
แน่น ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาว 925 เมตร

       500,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

16 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายบ้าน
กิ่ว-ปุาช้าไหล่หิน หมู่ที่ 5 ตําบล
ไหล่หิน   อาํเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางถนนลูกรังบดอัด
แน่น ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาว 1,200 เมตร

          493,100 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

17 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังบดอัดแน่น ถนนเลียบลําน้ํา
แม่แก้ บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ตําบล
ไหล่หิน อาํเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางถนนลูกรังบดอัด
แน่น ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาว 680 เมตร

       498,100 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

18 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายบ้าน
แพะ-หนองยาว บ้านเข้าซ้อน หมู่
ท่ี 1    ตําบลไหล่หิน อาํเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางถนนลูกรังบดอัด
แน่น ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาว 3,230 เมตร

       500,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

19 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
ถนนเลียบลําห้วยแม่เหิน หมู่ที่ 3
 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางถนนลุกรังด้วย
หินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 
1,118 เมตร

       495,700 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

20 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางแอสฟัสติกคอนกรีต ถนน
เลียบแม่น้ํายาวบ้านสันติสุข หมู่ที่
 2 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสติ
กคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 1,415 
เมตร

       694,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสติกคอนกรีต ถนนเลียบ
แม่น้ํายาวบ้านเข้าซ้อนเชื่อมต่อ
บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่
หิน   อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติ
กคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 1,430 
เมตร

       851,125 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

22 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางแอสฟัสติกคอนกรีต ลป.ถ.
40-016 ถนนภายในหมู่บ้าน 
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบล
ไหล่หิน  อาํเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสติ
กคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 407 เมตร

       412,000 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

23 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางแอสฟัสติกคอนกรีต ลป.ถ.
40-007 บริเวณถนนเลียบ
แม่น้ํายาว เส้นโฮ่งปุายาง หมู่ที่ 2
 ตําบลไหล่หิน  อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสติ
กคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 3,200 
เมตร

500,000          ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณทุ่งนาบัวไปอ่าง
เก็บน้ําแม่เหิน บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่
 1 ตําบลไหล่หิน  อาํเภอเกาะคา
 จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณทุ่งนาบัวไปอ่างเก็บน้ําแม่
เหิน บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบล
ไหล่หิน  อาํเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง

400,000          ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนหลังวัด 
บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ตําบลไหล่
หิน  อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.20
เมตร ยาว 600 เมตร

468,940          ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

26 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น บริเวณถนนสายทุ่งหนอง
โลก บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ตําบล
ไหล่หิน  อาํเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 
บริเวณถนนสายทุ่งหนองโลก บ้าน
แม่ฮวก หมู่ที่ 3 ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

500,000          ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

27 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น บริเวณถนนสายทุ่งนาสา 
บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ตําบลไหล่
หิน  อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.20 
เมตร ยาว 1,500 เมตร

488,500       ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

28 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนเข้าสู่โรงเรียน
บ้านไหล่หินราฎร์บํารุง บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน  
อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4เมตร หนา 0.20
เมตร ยาว 135 เมตร

500,000          ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

29 โครงการก่อสร้างถนนด้วยผิวทาง
แอสฟัสติกคอนกรีต ลป.ถ.
40-010 บริเวณถนนดวงจะเด็ด
 บ้านไหล่หิน  หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่
หิน  อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนด้วยผิวทางแอสฟัสติ
กคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 1,523 
เมตร

2,000,000       ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

30 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 
เชื่อมต่อบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่
 4 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 
เชื่อมต่อบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 
4 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง  ขนาดกว้าง 7 
เมตร ยาว 50 เมตร

5,000,000       ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

31 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามแม่น้ํายาว เชื่อม
ระหว่างบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 –  
บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่
หิน อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางเดินทาง
สัญจรได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามแม่น้ํายาว เชื่อมระหว่าง
บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 –  บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน อาํเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง   ขนาด
กว้าง 7 เมตร ยาว 50 เมตร

5,000,000 1 แห่ง/ปี มีสะพานข้าม
แม่น้ํายาวที่ได้
มาตราฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

32 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรังบดอัดแน่น บริเวณ หมู่ที่ 1
 บ้านเข้าซ้อน ตําบลไหล่หิน ไป 
หมู่ที่ 7   บ้านแม่ฮาม ตําบล
เกาะคา อาํเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง 

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด
แน่น บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านเข้าซ้อน
 ตําบลไหล่หิน ไป หมู่ที่ 7   บ้าน
แม่ฮาม ตําบลเกาะคา อาํเภอเกาะ
คา จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 3,280 เมตร หนา 
0.20 เมตร

2,833,900       ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

33 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรังบดอัดแน่น บริเวณ หมู่ที่ 1
 บ้านเข้าซ้อน ตําบลไหล่หิน ไป 
หมู่ที่ 8   บ้านทุ่งเจริญ ตําบล
เกาะคา อาํเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด
แน่น บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านเข้าซ้อน
 ตําบลไหล่หิน ไป หมู่ที่ 8   บ้าน
ทุ่งเจริญ ตําบลเกาะคา อาํเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง
 6 เมตร ยาว 4,050 เมตร หนา
 0.20 เมตร

3,930,000       ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

34 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรังบดอัดแน่น บริเวณ หมู่ที่ 3
 บ้านแม่ฮวก ตําบลไหล่หิน ไป 
หมู่ที่ 5 บ้านเกาะคา ตําบลเกาะ
คา อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด
แน่น บริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮวก
 ตําบลไหล่หิน ไป หมู่ที่ 5 บ้าน
เกาะคา ตําบลเกาะคา อาํเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง
 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา
 0.20 เมตร

1,326,300       ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

35 โครงการก่อสร้าง
สาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน 
(เมรุ แบบเปิด) ในเขตตําบลไหล่
หิน โดยทําการก่อสร้าง ณ บ้าน
ไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อควบคุมมลพิษ
ตามมาตรฐาน

ก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้
ร่วมกัน (เมรุ แบบเปิด) ในเขต
ตําบลไหล่หิน โดยทําการก่อสร้าง
 ณ บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2  ตําบล
ไหล่หิน

          850,000 1 แห่ง/ปี มีเมรุให้
ประชาชนได้
ใช้งานและ 
สามารถ
ควบคุมมลพิษ
ทางอากาศได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., หน่วยงาน
อื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

36 โครงการก่อสร้าง
สาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน 
(เมรุ) ในเขตตําบลไหล่หิน โดยทํา
การก่อสร้าง ณ บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 
ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อควบคุมมลพิษ
ตามมาตรฐาน

ก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้
ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตําบลไหล่หิน 
โดยทําการก่อสร้าง ณ บ้านกิ่ว 
หมู่ที่ 5 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะ
คา จังหวัดลําปาง

       3,500,000 1 แห่ง/ปี มีเมรุให้
ประชาชนได้
ใช้งานและ 
สามารถ
ควบคุมมลพิษ
ทางอากาศได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., หน่วยงาน
อื่น ๆ

37 โครงการขุดลอกลําน้ําแม่ยาว 
บริเวณลําห้วยแม่ยาว หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 
ตําบลไหล่หิน   อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

ขุดลอกแม่น้ํายาว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2
 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 6 ตําบลไหล่หิน
 อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
ขนาดกว้าง  40 เมตร ลึก 1 เมตร
 ยาว 6,750 เมตร

9,876,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

38 โครงการขุดลอกลําห้วยแม่ค๊ัวะ 
บริเวณลําห้วยแม่ค๊ัวะ หมู่ที่ 1 
ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

ขุดลอกลําห้วยแม่ค๊ัวะ บริเวณลํา
ห้วยแม่ค๊ัวะ หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน
 อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 1 เมตร 
ยาว 3,470 เมตร

380,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

39 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังวัด
ไหล่หินหลวง หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่
หิน อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตําบล

ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังวัดไหล่หิน
หลวง หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

10,000,000 1 แห่ง/ปี มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

137



แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

40 โครงการขุดลอกอ่างประจาํ
หมู่บ้าน บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 
ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตร

ขุดลอกอ่างประจาํหมู่บ้าน บ้าน
แม่ฮวก หมู่ที่ 3 ยาวเฉล่ีย 50 
เมตร กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ลึกโดย
เฉล่ีย 1.00 เมตร

730,000          1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตร

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

41 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตล่ิงแม่น้ํายาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่
 2 ถนนสายเลียบแม่น้ํายาวฝ่ังทุ่ง
เตียม   ตําบลไหล่หิน อาํเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อปูองกันการ
พังทะลาย และ
พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงแม่น้ํา
ยาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ถนนสาย
เลียบแม่น้ํายาวฝ่ังทุ่งเตียม   ตําบล
ไหล่หิน อาํเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง ยาว 250 เมตร กว้าง 
5.50 เมตร สูง 4.50 เมตร

2,567,000       1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตร

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

42 โครงการขุดลอกลําห้วยแม่เหิน 
บริเวณลําห้วยแม่เหิน หมู่ที่ 3 
ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

ขุดลอกลําห้วยแม่เหิน บริเวณลํา
ห้วยแม่เหิน หมู่ที่ 3 ตําบลไหล่หิน
 อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ลึก 1 เมตร 
ยาว 7,000 เมตร

1,024,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

43 โครงการขุดลอกลําห้วยแม่ฮวก 
บริเวณลําห้วยแม่ฮวก หมู่ที่ 3 
และ หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

ขุดลอกลําห้วยแม่ฮวก บริเวณลํา
ห้วยแม่ฮวก หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4
 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง  ขนาดกว้าง 4 
เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 11,550 
เมตร

1,690,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

44 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตล่ิงแม่น้ํายาว บ้านไหล่หิน
ตะวันตก หมู่ที่ 6 ถนนสายเลียบ
แม่น้ํายาวฝ่ังหัวขัว ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อปูองกันการ
พังทะลาย และ
พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงแม่น้ํา
ยาว บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6
 ถนนสายเลียบแม่น้ํายาวฝ่ังหัวขัว
 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง ขนาดยาว 250 
เมตร กว้าง 5.50 เมตร สูง 4.50
 เมตร

2,567,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตร

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

45 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
ลป.ถ.40-032 ถนนบ้านแพะ-
หนองยาว หมู่ที่ 1

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
ลป.ถ.40-032 ถนนบ้านแพะ-
หนองยาว หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน 
กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาว
 5,010.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
20,040.00 ตารางเมตร

3,930,000       

1 แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายหนองยาง 
บ้านเข้าซ้อน(แพะ) หมู่ที่ 1 ถึง
บ้านแม่ฮาม หมู่ที่ 7 ตําบลเกาะ
คา  อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.20 
เมตร ยาว 2,550 เมตร

2,000,000    ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

47 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น 
ลป.ถ.40-010 ถนนดวงจะเด็ด 
เชื่อมต่อ ทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.
40-008 ถนนรุ่งเจริญ หมู่ที่ 2 
ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนด้วยผิวทางแอสฟัสติ
กคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 2,019  
เมตร

4,751,000       ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนหมู่ที่ 4 
บ้านมะกอก - หมู่ที่ 9 บ้านทุ่ง
ขาม หมู่ที่ 4 บ้านมะกอก-นาบัว 
ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 
เมตร หนา 0.15 เมตร

1,278,000       ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

49 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   
บดอัด บริเวณถนนสายบ้านแม่
ฮวก ถึง บ้านแม่ฮาม ตําบลไหล่
หิน อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัด 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 
เมตร หนา 0.20 เมตร

468,940 ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

50  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย ลป.ถ.
40-019 บริเวณถนนเลียบลํา
เหมืองทุ่งแพะหนองห้า หมู่ที่ 2

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ดําเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 
ลป.ถ.40-019 บริเวณถนนเลียบ
ลําเหมืองทุ่งแพะหนองห้า หมู่ที่ 2
 ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว  
120.00  เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 
ตารางเมตร

261,000          ๑ แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

51 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ํายาว หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางเดินทาง
สัญจรได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ํายาว หมู่
ที่ 2  ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา
 จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 7 
เมตร ยาว 50 เมตร

1,000,000 1 แห่ง/ปี มีสะพานข้าม
แม่น้ํายาวที่ได้
มาตราฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

52 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ํายาว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางเดินทาง
สัญจรได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ํายาว หมู่
ที่ 2  ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา
 จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 7 
เมตร ยาว 50 เมตร

1,000,000 1 แห่ง/ปี มีสะพานข้าม
แม่น้ํายาวที่ได้
มาตราฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

53 โครงการก่อสร้างเมรุแบบเปิด
พร้อมลานอเนกประสงค์อาคาร
ห้องน้ํา หมู่ที่ 1  ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่ออาํนวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน

ก่อสร้างเมรุแบบเปิดพร้อมลาน
อเนกประสงค์และอาคารห้องน้ํา 
หมู่ที่ 1  ตําบลไหล่หิน อาํเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง

       2,500,000 1 แห่ง/ปี มีเมรุให้
ประชาชนได้
ใช้งานและ 
สามารถ

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., หน่วยงาน
อื่น ๆ

54 โครงการก่อสร้างเมรุแบบเปิด
พร้อมลานอเนกประสงค์อาคาร
ห้องน้ํา หมู่ที่ 3 ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่ออาํนวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน

ก่อสร้างเมรุแบบเปิดพร้อมลาน
อเนกประสงค์และอาคารห้องน้ํา 
หมู่ที่ 3  ตําบลไหล่หิน อาํเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง

       2,500,000 1 แห่ง/ปี มีเมรุให้
ประชาชนได้
ใช้งานและ 
สามารถ

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., หน่วยงาน
อื่น ๆ

55 โครงการก่อสร้างเมรุแบบเปิด
พร้อมลานอเนกประสงค์อาคาร
ห้องน้ํา หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่ออาํนวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน

ก่อสร้างเมรุแบบเปิดพร้อมลาน
อเนกประสงค์และอาคารห้องน้ํา 
หมู่ที่ 4  ตําบลไหล่หิน อาํเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง

       2,500,000 1 แห่ง/ปี มีเมรุให้
ประชาชนได้
ใช้งานและ 
สามารถ
ควบคุมมลพิษ

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., หน่วยงาน
อื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

56 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกิ่ว หมู่ 
5  ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
การอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างสถานีสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านกิ่ว หมู่ 5     
พร้อมติดต้ังระบบ จากห้วยแก้ ไป
อ่างเก็บน้ําห้วยย่าหล้า

1,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

57 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแม่ฮวก
 หมู่ 3  ตําบลไหล่หิน อาํเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
เพื่อใช้ในการเกษตร
ของประชาชน

ก่อสร้างสถานีสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย์บ้านแม่ฮวก หมู่ 3 
พร้อมติดต้ังระบบ จากแม่น้ํายาว 
ไป แม่น้ําเหิน

1,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

58 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ 4 ตําบลไหล่
หิน อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
เพื่อใช้ในการเกษตร
ของประชาชน

ก่อสร้างสถานีสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านมะกอก-นาบัว 
หมู่ 4 พร้อมติดต้ังระบบ จาก
แม่น้ํายาว ไปอ่างเก็บน้ําแม่ฮวก

1,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

59 โครงการก่อสร้างเขื่อปูองกันตล่ิง
พัง บริเวณแม่น้ํายาว

ปูองกันการ
พังทะลายของตล่ิง
และปูองกันการต้ืน
เขินของแหล่งน้ํา

ก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงแม่น้ํา
ยาว ม.1, ม.2, ม.4, ม.6

4,000,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียง

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

60 โครงการวางท่อส่งน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บริเวณ
ลําเหมืองทุ่งหัวขัว หมู่ที่ 3 และ 
หมู่ที่ 4  ตําบลไหล่หิน  อาํเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
เพื่อใช้ในการเกษตร
ของประชาชน

วางท่อส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 
1,850 เมตร

800,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

61 โครงการวางท่อส่งน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บริเวณ
ลําเหมืองทุ่งซ่ีล้ี หมู่ที่ 3 ตําบล
ไหล่หิน  อาํเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
เพื่อใช้ในการเกษตร
ของประชาชน

วางท่อส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด Ø 0.60 เมตร ชั้น 3 ยาว 
140 เมตร พร้อมบ่อพัก 18 จุด 
ระยะทางรวม 158 เมตร

497,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

62 วางท่อส่งน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
ลําเหมืองทุ่งแพะ หนองห้า  
ตําบลไหล่หิน

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
เพื่อใช้ในการเกษตร
ของประชาชน

วางท่อส่งน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
ลําเหมืองทุ่งแพะ หนองห้า  ตําบล
ไหล่หิน

800,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียง

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

63 วางท่อส่งน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
ลําเหมืองทุ่งเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 
ตําบลไหล่หิน

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

วางท่อส่งน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
ลําเหมืองทุ่งเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 
ตําบลไหล่หิน

800,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

64 วางท่อส่งน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
ลําเหมืองทุ่งนาน้อย  ตําบลไหล่หิน

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

วางท่อส่งน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
ลําเหมืองทุ่งนาน้อย  ตําบลไหล่หิน

800,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

65 ขุดลอกลําห้วยแม่แก้ หมู่ 5 
ตําบลไหล่หิน

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ขุดลอกลําห้วยแม่แก้ หมู่ 5 ตําบล
ไหล่หิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ลึก 1
 เมตร ยาว 1,200 เมตร

1,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

144



แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

66 โครงการขุดลอกลําห้วยร้องปูุสาม
 ตําบลไหล่หิน  อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

ขุดลอกลําห้วยร้องปูุสาม หมู่ 6
ตําบลไหล่หิน  อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 3 เมตร
 ลึก 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร

900,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

67 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําตัว U
 ลําเหมืองเข้าซ้อน ตําบลไหล่หิน 
เชื่อมต่อตําบลลําปางหลวง ตําบล
เกาะคาแม่ยาว อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างคลองส่งน้ําตัว U ลํา
เหมืองเข้าซ้อน ตําบลไหล่หิน 
เชื่อมต่อตําบลลําปางหลวง ตําบล
เกาะคาแม่ยาว อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

5,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

68 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําตัว U
 ลําเหมืองทุ่งเตียม ตําบลไหล่หิน 
เชื่อมต่อตําบลใหม่พัฒนา อาํเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างคลองส่งน้ําตัว U ขนาดลํา
เหมืองกว้าง 3.5 เมตร ลึก 1.5 
เมตร ยาว 2,100 เมตร

5,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

69 โครงการเทดาดลําเหมืองตัว U 
ฝายเตาปูน – บ้านหนองหล่าย 
หมู่ที่ 1  ตําบลไหล่หิน อาํเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการการเกษตร
ของประชาชน

เทดาดลําเหมืองตัว U ขนาดลํา
เหมืองกว้าง 3.5 เมตร ลึก 1.5 
เมตร ยาว 1,940 เมตร

1,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

70 โครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเทศบาลตําบล
ไหล่หิน

เพื่อเป็นส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้แก่
ประชา

ปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ (อาคารนวดแผน
โบราณ) พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์
 บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่
หิน อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

500,000 1 แห่ง/ปี มีศูนย์ส่งเสริม
อาชีพ

กองช่าง,พช. ทต.
ไหล่หิน,กรม
ส่งเสริมฯ

71 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตล่ิงแม่น้ํายาว หมู่ที่ 1

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

การก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
แม่น้ํายาว หมู่ที่ 1 ความยาว 50 
เมตร

1,000,000       ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

72 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตล่ิงแม่น้ํายาว หมู่ที่ 2

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการเกษตรของ
ประชาชน

การก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
แม่น้ํายาว หมู่ที่ 2 ความยาว 50 
เมตร

1,000,000       ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

73 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตล่ิงแม่น้ํายาว หมู่ที่ 4

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงแม่น้ํา
ยาว หมู่ที่ 4 ความยาว 50 เมตร

1,000,000       ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

74 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตล่ิงแม่น้ํายาว หมู่ที่ 6

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

การก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
แม่น้ํายาว หมู่ที่ 6 ความยาว 50 
เมตร

1,000,000       ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

75 โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ 1

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

ขยายเขตและปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ความ
ยาว 5,000 เมตร

80,000            1 แห่ง/ปี ประชาชนมี
น้ําอุปโภค
และบริโภคที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

76 โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ 2

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

ขยายเขตและปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 ความ
ยาว 5,000 เมตร

80,000            1 แห่ง/ปี ประชาชนมี
น้ําอุปโภค
และบริโภคที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

77 โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ 3

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

ขยายเขตและปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 ความ
ยาว 5,000 เมตร

80,000            1 แห่ง/ปี ประชาชนมี
น้ําอุปโภค
และบริโภคที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

78 โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ 4

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

ขยายเขตและปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 ความ
ยาว 5,000 เมตร

80,000            1 แห่ง/ปี ประชาชนมี
น้ําอุปโภค
และบริโภคที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

79 โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ 5

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

ขยายเขตและปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 ความ
ยาว 5,000 เมตร

80,000            1 แห่ง/ปี ประชาชนมี
น้ําอุปโภค
และบริโภคที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

80 โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ 6

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

ขยายเขตและปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 ความ
ยาว 5,000 เมตร

80,000            1 แห่ง/ปี ประชาชนมี
น้ําอุปโภค
และบริโภคที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ147



แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

81 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรลําเหมืองเข้าซ้อน

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างระบบส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรลําเหมืองเข้าซ้อน 
ระยะทาง 1,500 เมตร

1,500,000  1 แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง   ทต.ไหล่
หิน

82 โครงการเจาะน้ําบาดาลบ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

โครงการเจาะน้ําบาดาลบ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 บริเวณ
ประปาหมู่บ้านเดิม บ้านมะกอก-
นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หินขุด
เจาะน้ําบาดาลเพื่อใช้กับประปา
หมู่บ้าน ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6
 นิ้ว กาํลังการผลิตไม่น้อยกว่า 5 -
 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

395,900          1 แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

83 โครงการเจาะน้ําบาดาลบ้านแม่
ฮวก หมู่ที่ 3

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

โครงการเจาะน้ําบาดาลบ้านแม่
ฮวก หมู่ที่ 3 บริเวณปุาช้าเดิม
บ้านแม่ฮวก
หมู่ที่ 3 ตําบลไหล่หิน ขุดเจาะน้ํา
บาดาลเพื่อการเกษตร ลึกไม่น้อย
กว่า 
150 เมตร ท่อ PVC ขนา
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
กาํลังการผลิตไม่น้อยกว่า 5 - 10
 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

395,900          1 แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

148



แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

84 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
 บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
 บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6
ตําบลไหล่หิน ขนาดความยาว 
38.00 เมตร กว้าง 5.50 เมตร 
สูง 4.50 เมตร

462,000          1 แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

85 โครงการก่อสร้างลําเหมืองรูปตัวยู
 (ค.ส.ล.) เพื่อการเกษตรบริเวณ  
 ลําเหมืองทุ่งนาน้อย หมู่ที่ 1

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

โครงการก่อสร้างลําเหมืองรูปตัวยู 
(ค.ส.ล.) เพื่อการเกษตร 
บริเวณลําเหมืองทุ่งนาน้อย หมู่ที่ 
1 ตําบลไหล่หิน ขนาดในกว้างไม่
น้อยกว่า 
0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
380.00 เมตร สูง 0.80  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 418.00 
ตารางเมตร

1,113,000       1 แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

86 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนดิน
ด้วยลูกรังบดอัดแน่น ลป.ถ.
40-032 ถนนบ้านแพะ-หนอง
ยาว หมู่ที่ 1

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนดิน
ด้วยลูกรังบดอัดแน่น ลป.ถ.
40-032 ถนนบ้านแพะ-หนอง
ยาว หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน กว้าง
ไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาว 
1,090.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,360.00 ตารางเมตร

595,000          

1 แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

87 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
ลป.ถ.40-032 ถนนบ้านแพะ-
หนองยาว หมู่ที่ 1

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
ลป.ถ.40-032 ถนนบ้านแพะ-
หนองยาว หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน 
กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาว
 620.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,480.00 ตารางเมตร

486,000          

1 แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

88 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
ลป.ถ.40-035 ถนนบ้าน
มะกอก-แม่เถา หมู่ที่ 4

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
ลป.ถ.40-035 ถนนบ้านมะกอก-
แม่เถา หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน 
กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาว
 1,070.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,280.00 ตารางเมตร

839,000          

1 แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

150



แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

89 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีตและปรับปรุงลาน
จอดรถ ลป.ถ.40-024 ถนน
บ้านกิ่วเชื่อมบ้านปุาเหียง และ
ลานจอดรถบริเวณหน้าวัดบ้านกิ่ว
 หมู่ที่ 5

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีตและปรับปรุงลานจอด
รถ ลป.ถ.40-024 ถนนบ้านกิ่ว
เชื่อมบ้านปุาเหียง และลานจอด
รถบริเวณหน้าวัดบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 
ตําบลไหล่หิน           ช่วงที่ 1 
กว้างเฉล่ียไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร
 ยาวเฉล่ียไม่น้อยกว่า 625.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 
ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้างไม่น้อย
กว่า 16.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
 24.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ลานจอดรถมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
384.00 ตารางเมตร

1,144,000       

1 แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

90 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต ลป.ถ.40-038 ถนน
เลียบน้ํายาว ม.1 - ม.6 ฝ่ังทุ่ง
เตียม บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่
 6

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต ลป.ถ.40-038 ถนน
เลียบน้ํายาว ม.1 - ม.6 ฝ่ังทุ่ง
เตียม บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 
6 ตําบลไหล่หิน กว้างไม่น้อยกว่า 
4.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,420.00     ตาราง
เมตร

579,700          

1 แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

151



แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

91 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต ลป.ถ.40-037 
ถนนวัดอัมพวนาราม-ปุาช้าบ้าน
กิ่ว หมู่ที่ 5

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต ลป.ถ.40-037 ถนน
วัดอัมพวนาราม-ปุาช้าบ้านกิ่ว หมู่
ที่ 5 ตําบลไหล่หิน กว้างไม่น้อย
กว่า 4.00 เมตร ยาว 430.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720.00 
ตารางเมตร

692,000          

1 แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

92 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต ลป.ถ.40-018 
บริเวณถนนตัดกลางบ้านมะกอก-
ลําน้ํายาว บ้านมะกอก-นาบัว หมู่
ท่ี 4

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนก
รีต ลป.ถ.40-018 บริเวณถนน
ตัดกลางบ้านมะกอก-ลําน้ํายาว 
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบล
ไหล่หิน กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 
เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 845.00      ตารางเมตร

345,000          

1 แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

152



แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

93 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต ลป.ถ.40-017 
บริเวณสามแยกกลางบ้าน
มะกอก-ลําน้ํายาว บ้านมะกอก-
นาบัว หมู่ที่ 4

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต ลป.ถ.40-017 
บริเวณสามแยกกลางบ้านมะกอก-
ลําน้ํายาว บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่
 4 กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร 
ยาว 286.00 เมตร     หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 1,144.00 ตารางเมตร

466,000          

1 แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

94 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต ลป.ถ.40-009 
ถนนมหาศรานนท์ เชื่อมถนน 
ลป.4007 ถนนเกาะคานาโปุง
หาญ บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต ลป.ถ.40-009 ถนน
มหาศรานนท์ เชื่อมถนน ลป.
4007 ถนนเกาะคานาโปุงหาญ 
บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 กว้างไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร ยาว 1,050.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300.00    
ตารางเมตร

2,452,000       

1 แห่ง/ปี มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

153



แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

95 โครงการก่อสร้างลําเหมืองรูปตัวยู
 (ค.ส.ล.) บริเวรลําเหมืองแพะ
หนองห้า หมู่ที่ 2

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

โครงการก่อสร้างลําเหมืองรูปตัวยู 
(ค.ส.ล.) บริเวณลําเหมืองแพะ
หนองห้า หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน 
ขนาดในกว้างไม่น้อยกว่า 
0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
160.00 เมตร สูง 0.80  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร

496,000          1 แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

96 โครงการก่อสร้างลําเหมืองรูปตัวยู
 (ค.ส.ล.) เพื่อการเกษตร บริเวณ 
 ลําเหมืองเข้าซ้อน หมู่ที่ 1

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

โครงการก่อสร้างลําเหมืองรูปตัวยู 
(ค.ส.ล.) เพื่อการเกษตร บริเวณ   
ลําเหมืองเข้าซ้อน หมู่ที่ 1    
ตําบลไหล่หิน ขนาดในกว้างไม่
น้อยกว่า 0.80 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 160.00 เมตร สูง 0.80  
เมตร  หนา 0.15 เมตร          
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176.00 
ตารางเมตร

496,000          1 แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

97 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่บ้านหมู่ที่ 4
 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่ออาํนวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน

1,000,000       1 แห่ง/ปี มีอาคารให้
ประชาชนได้
ใช้ทํากิจกรรม
ของหมุ่บ้าน

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

98 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตล่ิงแม่น้ํายาว บ้านไหล่หิน
ตะวันตก หมู่ที่ 6 บริเวณท้ายฝาย
เตาปูน ถนนสาย ลป.ถ.40-006 
 สายเลียบแม่น้ํายาวฝ่ังหัวขัว

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
แม่น้ํายาว บ้านไหล่หินตะวันตก 
หมู่ที่ 6 บริเวณท้ายฝายเตาปูน 
ถนนสาย ลป.ถ.40-006  สาย
เลียบแม่น้ํายาวฝ่ังหัวขัว 
ตําบลไหล่หิน ขนาดความยาว 
50.00 เมตร กว้าง 5.50 เมตร 
สูง 4.50 เมตร

654,000          

1 แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

99 โครงการระบบผลิตน้ําประปา 
(Water Treatment System 
(POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ
 121-300 ครัวเรือน กาํลังการ
ผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
บริเวณบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 
4 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อให้ประชาชน
แม่น้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

ก่อสร้างระบบผลิตน้ําประปา 
(Water Treatment System 
(POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 
121-300 ครัวเรือน กาํลังการ
ผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
บริเวณบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4
 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

5,300,000       

1 แห่ง/ปี มีน้ําประปาที่
ได้มาตรฐาน

กรมส่งเสริม,กรม
ทางหลวง,กองช่าง
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

100 โครงการวางท่อขยายเขตและ
ปรับปรุงระบบจ่ายน้ําประปา
หมู่บ้าน บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 
ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อให้ประชาชน
แม่น้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

วางท่อขยายเขตและปรับปรุง
ระบบจ่ายน้ําประปาหมู่บ้าน 
ความยาวรวม 8,200 เมตร

870,700          1 แห่ง/ปี มีน้ําประปาที่
ได้มาตรฐาน

กรมส่งเสริม,กรม
ทางหลวง,กองช่าง
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

101 โครงการวางท่อขยายเขตและ
ปรับปรุงระบบจ่ายน้ําประปา
หมู่บ้าน บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่
 4 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อให้ประชาชน
แม่น้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

วางท่อขยายเขตและปรับปรุง
ระบบจ่ายน้ําประปาหมู่บ้าน 
ความยาวรวม 7,520 เมตร

806,500       1 แห่ง/ปี มีน้ําประปาที่
ได้มาตรฐาน

กรมส่งเสริม,กรม
ทางหลวง,กองช่าง
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

102 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
 บริเวณแม่น้ํายาว บ้านไหล่หิน 
หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน อาํเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง ขนาด
กว้าง 6.50 เมตร ยาว 44.00 
เมตร สูง 4.00 เมตร

476,000       ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

103 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
 บริเวณแม่น้ํายาว บ้านมะกอก-
นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน 
อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง ขนาด
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 40.00 
เมตร สูง 4.50 เมตร

464,000       ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

104 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตล่ิงแม่น้ํายาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่
 2 บริเวณท้ายฝายเตาปูน ถนน
สาย ลป.ถ.40-007 สายเลียบ
แม่น้ํายาวฝ่ังทุ่งเตียม

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงแม่น้ํา
ยาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 บริเวณ
ท้ายฝายเตาปูน ถนนสาย ลป.ถ.
40-007 สายเลียบแม่น้ํายาวฝ่ัง
ทุ่งเตียม
ตําบลไหล่หิน ขนาดความยาว 
50.00 เมตร กว้าง 5.50 เมตร 
สูง 4.50 เมตร

654,000       1 แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

105 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.
40-013 ถนนสายไหล่หิน-แม่
ฮวก บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ตําบล
ไหล่หิน  อาํเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต รหัสสายทาง ลป.ถ.40-013 
ถนนสายไหล่หิน-แม่ฮวก บ้านแม่
ฮวก หมู่ที่ 3 ตําบลไหล่หิน ช่วงที่
 1  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
550.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 
ตารางเมตร ช่วงที่ 2  กว้าง 3.00
 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 549.00 ตารางเมตร หรือมี
พื้นที่รวมทั้ง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 
2,749 ตารางเมตร

1,249,000    ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง

หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

106 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติ
กคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 
40-028 ถนนบ้านเข้าซ้อน – 
บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่
หิน อาํเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต
 รหัสสายทาง ลป.ถ. 40-028 
ถนนบ้านเข้าซ้อน – บ้านไหล่หิน 
หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน ช่วงที่ 1 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ช่วงที่ 2 มีพื้นที่โดย
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร
 หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง
ไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาว 60 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 360 ตารางเมตร
หรือมีพื้นที่รวมทั้ง 3 ช่วงไม่น้อย
กว่า 2,290 ตารางเมตร      

    1,108,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง

หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

107 โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ลป.ถ.40-009 
ถนนมหาศรานนท์ เชื่อมถนน 
ลป.4007 ถนนเกาะคานาโปุง
หาญ บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบล
ไหล่หิน อาํเภอเกาะคk จังหวัด
ลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ลป.ถ.40-009 ถนนมหาศรานนท์
 เชื่อมถนน ลป.4007 ถนนเกาะ
คานาโปุงหาญ บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 
2 ตําบลไหล่หิน กว้างไม่น้อยกว่า 
 6.00 เมตร ยาว 1,050.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300.00 
ตารางเมตร

    2,819,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง

หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ

108 โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ลป.ถ.40-010 
ถนนดวงจะเด็ด บ้านไหล่หิน หมู่ที่
 2 ตําบลไหล่หิน อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ลป.ถ.40-010 ถนนดวงจะเด็ด 
บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน
 กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาว
 1,320.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,920.00 ตารางเมตร

    3,536,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง

หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

109 โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ลป.ถ.40-016 
ถนนข่วงวัดมะกอก-ลําน้ํายาว 
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบล
ไหล่หิน อาํเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง

เพื่อการเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ลป.ถ.40-016 
ถนนข่วงวัดมะกอก-ลําน้ํายาว 
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบล
ไหล่หิน ช่วงที่ 1 กว้างไม่น้อยกว่า
 5 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 2,875 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 
ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้างไม่น้อย
กว่า 3 เมตร ยาว 105 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 315 ตารางเมตร
หรือมีพื้นที่รวมทั้ง 3 ช่วงไม่น้อย
กว่า 3,910 ตารางเมตร      

    1,951,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง

หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/2

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566- 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

110 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
 บริเวณหน้าฝายหัวขัว บ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบล
ไหล่หิน อาํเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง บริเวณ
หน้าฝายหัวขัว บ้านมะกอก-นาบัว
 หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน ยาว 
40.00 เมตร กว้าง 5.50 เมตร 
สูง 4.50 เมตร

464,000       1 แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

111 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
 แม่น้ํายาวข้างถนนสาย ลป.ถ.
40-006 บ้านไหล่หินตะวันตก 
หมู่ที่ 6 ตําบลไหล่หิน อาํเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง แม่น้ํา
ยาวข้างถนนสาย ลป.ถ.40-006 
บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 
ตําบลไหล่หิน  ยาว 50.00 เมตร
 กว้าง 5.50 เมตร สูง 4.50 เมตร

755,000       1 แห่ง/ปี เกษตรกรได้
ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
 , อบจ., กรม
ทรัพยากรน้ําและ
หน่วยงานอื่น ๆ

126,136,380  55,715,025  1,500,000 -          -        รวมทั้งสิ้น        111          โครงการ
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แบบ ผ.03

หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปาูหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 ที่รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 รักษาความ

สงบภายใน
ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง

ดับเพลิง
เพื่อในการปฎบิติั
ราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. จัดซ้ือสายดับเพลิงเปน็สายส่งน้ําดับเพลิง จํานวน
 1 เส้น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร พร้อมข้อต่อ

50,000 50,000
สํานักปลัด/
งานปอูงกัน

2 การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ เพื่อเสริมสร้าง
พฒันาการของเด็ก

จัดซ้ือเคร่ืองเล่นกลางแจ้งสําหรับเด็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลไหล่หนิ นักเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลไหล่หนิ และเด็กในเขตเทศบาลตําบลไหล่หนิ

300,000 สํานักปลัด/   
 งานการศึกษา

3 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

เพื่อจ่ายเปน็เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน
 4 เคร่ืองๆ  ขนาดไม่ตํ่ากว่า  32,000 บทียีู โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ

35,000 35,000 สํานักปลัด    
 งานการศึกษา

4 ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา เพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดต้ัง 
ใหแ้ก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลไหล่หนิ 
จํานวน 6 หมู่บา้น

200000 200,000   200000 สํานักปลัด    
 งานการศึกษา

5 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อใช้ในกิจการ
งานของเทศบาล
ตําบลไหล่หนิ

จัดซ่ือรถบรรทกุขยะแบบอัดทา้ย ขนาด 6 ตัน 6ล้อ
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000ซีซี หรือกําลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัด
ทา้ย ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ป ีพ.ศ. 2562

2,400,000 สํานักปลัด 
(งาน

สุขาภบิาล)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวดัล าปาง
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.03

หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปาูหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 ที่รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวดัล าปาง
งบประมาณและที่ผ่านมา

6 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

เพื่อบริการและคัด
กรองผู้ปวุยและ
ปอูงกันโรคไวรัส 
Covid-19

จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภมูิแบบอินฟาเรด ระบบพร้อม
จ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จํานวน 4 เคร่ือง 

20,000          20,000        สํานักปลัด 
(งาน

สุขาภบิาล)

7 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

เพื่อจ่ายเปน็เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน
 4 เคร่ืองๆ  ขนาดไม่ตํ่ากว่า  30,000 บทียีู เพื่อ
ติดต้ังอาคารผู้สูงอายุ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
บญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ

200,000 สํานักปลัด 
งานพฒันา

ชุมชน

8 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,500 ANSI Lumens

50,000 สํานักปลัด 
งานพฒันา

ชุมชน
9 บริหารงาน

ทั่วไป
ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา

และเผยแพร่
เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

จัดซ้ือชุดเคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ สําหรับ
อาคารผู้สูงอายุ จํานวน 1 ชุด

50,000 สํานักปลัด 
งานพฒันา

ชุมชน

3,005,000 -      255,000  350,000 200,000   รวม           9   รายการ
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๑๕๒ 

 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง
ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่น
ได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังนี้   

   
 
 
 

 



๑๕๓ 

 
 

1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 
 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

 
 



๑๕๕ 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
  



๑๕๖ 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



๑๕๗ 

 
2.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467   ลงวันที่   14 ธันวาคม 2563  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  2570 ) 
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  17  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
  



๑๕๘ 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนด
ไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นปี
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



๑๕๙ 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนด
ไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นปี
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

  



๑๖๐ 

 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

(๕) ๕ 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  



๑๖๑ 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕69 ปี ๒๕70 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

          

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

          

  



๑๖๒ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕69 ปี ๒๕70 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

          

๔. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ  

          

๕. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการเมือง – 
การบริหาร   

          

รวมท้ังสิ้น           
คิดเป็นร้อยละ 

ของยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

          

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

การด าเนินการโครงการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ คะแนน หมายเหตุ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–2570)     
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–2570) ฉบับเพ่ิมเติม     

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–2570)     
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .....    ค านวณจาก

จ านวน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .....................เพ่ิมเติม    
รวมแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......... ทั้งสิ้น    

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................    
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ......................    

รวมประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ......................    
การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. .....................  (ระหว่าง....................................................) 

   ค านวณจาก
จ านวนแผน
ด าเนินงาน

ทั้งสิ้น 

       (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 



๑๖๓ 

 
4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต   

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิ จกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 
 



๑๖๔ 

 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชน
มีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าว
ในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทาง
คมนาคมเพ่ือเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นท่ี 
 

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



            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



  

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลไหล่หิน    
เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖6 – ๒๕70)  

............................................................. 
 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้เทศบาลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 - 
2570) ให้ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ แผนงาน 
โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงให้
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561- 2565 โดยให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น        
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้มี
มติเห็นชอบ นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่  ๕  ข้อ  ๒๔  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ 3      
พ.ศ. 2561  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖6 –  ๒๕70 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เทศบาลต าบลไหล่หินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 –  ๒๕70 ต่อไป 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   25  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 
 

      (นายมงคล  แผ่นค า) 
            นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
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