
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.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 5          1,323,700     9          4,056,000     14           5,379,700      

รวม 5         1,323,700    9         4,056,000    14          5,379,700      

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   2.1 แผนงานการเกษตร 5          100,000        5             100,000        

รวม -      -              5         100,000       5            100,000        

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11        428,000        11           428,000        
   3.2 แผนงาน การศึกษา  1          20,000          1             20,000          
   3.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1          50,000         3          150,000        4             200,000        

   3.4 แผนงาน สาธารณสุข 4 150,001 5 185,001 9             335,002        

   3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 50,000 1             50,000          
 รวม 5         200,001       21       833,001       26          1,033,002     

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2          400,000       3          420,000        5             820,000        

 รวม 2         400,000       3         420,000       5            820,000       
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2          130,000        2             130,000        

 รวม -      0 2         130,000 2            130,000
รวมทั้งสิ้น 12       1,923,701 40       5,539,001 52          7,462,702

2561 2562

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
25642563 2565  รวม 5 ปี
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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 69        99,571,480     47        85,762,525     116         185,334,005    

รวม -     -           -    -            -       -         69       99,571,480     47       85,762,525     116        185,334,005    

รวม -     
รวมทั้งสิน้ -     0 -    0 -       0 69       99,571,480 47       85,762,525 116        185,334,005

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลต าบลไหล่หนิ อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
2561 2562 2563 2564 2565  รวม 5 ปี

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 ปรับปรุงร้ัวและประตูส านกังาน

เทศบาลต าบลไหล่หนิ
เพือ่ความปลอดภยัของ
อาคาร ทรัพยสิ์น และ
สถานทีร่าชการ

ปรับปรุงร้ัวส านกังานเทศบาล
ต าบลไหล่หนิ ความยาวรวม 
150.00 เมตร  รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลไหล่หนิ

      500,000 1 แหง่/ปี มร้ัีวทีไ่ด้
มาตรฐานและ
ปอูงกนัความ
ปลอดภยัใน
ทรัพยสิ์น

กองช่าง ทต.
ไหล่หนิ

2 ปรับปรุงหอ้งน้ าของส านกังานเทศบาล
ต าบลไหล่หนิ

เพือ่ใหบ้ริการแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

ปรับปรุงหอ้งน้ าของส านกังาน
เทศบาลต าบลไหล่หนิ จ านวน 5 
แหง่ใหไ้ด้มาตรฐาน

      300,000 ไมน่อ้ยกวา่ 
1 แหง่/ปี

มหีอ้งน้ าทีไ่ด้
มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อการ
ใหบ้ริการ
ประชาชน

กองช่าง ทต.
ไหล่หนิ

3 โครงการกอ่สร้างระบบส่งน้ าเพือ่
การเกษตรล าเหมอืงเขา้ซ้อน

เพือ่พฒันาแหล่งน้ าใน
การอปุโภคบริโภคและ
เพือ่ใชใ้นการเกษตรของ
ประชาชน

กอ่สร้างระบบส่งน้ าเพือ่
การเกษตรล าเหมอืงเขา้ซ้อน 
ระยะทาง 1,500 เมตร

400,000        1,900,000 1 แหง่/ปี เกษตรกรได้ใช้
น้ าอยา่งทัว่ถงึ

กองชา่ง
ทต.ไหล่หนิ

4 โครงการวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. 
บริเวณโฮ่งปาุยาง หมูท่ี ่2

เพือ่ปอูงกนัปญัหาน้ าทว่ม
ขงั

วางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณ
โฮ่งปาุยาง หมูท่ี ่2 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 0.60 เมตร มอก.ชัน้ 
3 ความยาวรวม 9 เมตร

        50,000 1 แหง่/ปี มกีารระบาย
น้ าทว่มขงัใน
พืน้ที่

กองชา่ง
ทต.ไหล่หนิ

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564

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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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564

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

5 โครงการร้ือถอนซุ้มประตูวฒันธรรม 
ทางเดินเทา้และต้นไมใ้หญ่ บริเวณ
ถนนสาย ลป.4007 กม.4-200 ถงึ 
4+300 บา้นเขา้ซ้อน หมูท่ี ่1

เพือ่แกไ้ขปญัหาใหร้าษฎร
ในพืน้ทีแ่ละเปน็การ
ปอูงกนัอบุติัเหตุ

ร้ือถอนซุ้มประตูวฒันธรรม 
ทางเดินเทา้และต้นไมใ้หญ่ 
บริเวณถนนสาย ลป.4007 กม.
4-200 ถงึ 4+300 บา้นเขา้ซ้อน
 หมูท่ี ่1

        73,700 1 แหง่/ปี ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยัด้าน
ร่างกายและ
ทรัพยสิ์น

กองชา่ง
ทต.ไหล่หนิ

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.
 พร้อมฝาปดิ ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 
บา้นเขา้ซ้อน หมูท่ี ่1

เพือ่ปอูงกนัน้ าทว่มและท า
ใหก้ารระบายได้ดี

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปดิ ค.ส.ล. บริเวณซอย 
2 บา้นเขา้ซ้อน หมูท่ี ่1 ขนาด
กวา้งไมน่อ้ยกวา่ 0.40  เมตร 
ยาวไมน่อ้ยกวา่ 110 เมตร สูง
โดยเฉล่ีย 0.70 เมตร หนา 0.12
 เมตร หรือมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 
70.40 ตารางเมตร ทต.ลห.-
012/1 ตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลไหล่หนิ

     232,400 1 แหง่/ปี ปอูงกนัปญัหา
น้ าทว่ม และ
การระบายน้ า
ได้เปน็อยา่งดี

กองชา่ง
ทต.ไหล่หนิ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564

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 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.
 พร้อมฝาปดิ ค.ส.ล. บริเวณถนนสาย
บา้นเขา้ซ้อน - บา้นไหล่หนิ ลป.ถ.
40-028 หมูท่ี ่1

เพือ่ปอูงกนัน้ าทว่มและท า
ใหก้ารระบายได้ดี

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปดิ ค.ส.ล. บริเวณถนน
สายบา้นเขา้ซ้อน - บา้นไหล่หนิ 
ลป.ถ.40-028 หมูท่ี ่1 ขนาด
กวา้งไมน่อ้ยกวา่ 0.40  เมตร 
ยาวไมน่อ้ยกวา่ 60 เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.50 เมตร หนา 0.12 
เมตร หรือมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 
38.40 ตารางเมตร  ทต.ลห.-
012/1 ตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลไหล่หนิ

     104,900 1 แหง่/ปี ปอูงกนัปญัหา
น้ าทว่ม และ
การระบายน้ า
ได้เปน็อยา่งดี

กองชา่ง
ทต.ไหล่หนิ

8 โครงการกอ่สร้างลานตากพชืผล
ทางการเกษตร บริเวณโรงเรียนบา้น
แมฮ่วก หมูท่ี ่3

เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการตากพชืผลทางการ
เกษตร

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการ
เกษตร บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ฮวก 
หมูท่ี ่3 ขนาดกวา้งไม่น้อยกวา่ 27  
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 30 เมตร หนา
 0.10 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
 810 ตรม. ตามแบบเทศบาลต าบล
ไหล่หิน

1 แหง่/ปี ประชาชนมี
ลานตากพชืผล
ทางการเกษตร

กองชา่ง
ทต.ไหล่หนิ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564

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 โครงการกอ่สร้างบนัไดคอนกรีตเสริม
เหล็กลงแมน่้ ายาว บา้นไหล่หนิ หมูท่ี ่2
  จ านวน 3 จดุ บริเวณถนนเลียบ
แมน่้ ายาว บา้นไหล่หนิ หมูท่ี ่2

เพือ่อ านวยความสะดวก
ใหผู้้รับบริการและ
ประชาชน

ก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กลง
แม่น้ ายาว บ้านไหล่หิน หมูท่ี ่2  
จ านวน 3 จุด บริเวณถนนเลียบ
แม่น้ ายาว บ้านไหล่หิน หมูท่ี ่2     
จุดที่ 1  ขนาดกวา้งไม่น้อยกวา่ 3 
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 3.85 เมตร 
สูง 2.16 เมตร                         
         จุดที่ 2  ขนาดกวา้งไม่น้อย
กวา่ 3 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 4.85 
เมตร สูง 2.85 เมตร                  
                จุดที่ 3  ขนาดกวา้ง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่
 4.85 เมตร สูง 2.85 เมตร ตาม
แบบเทศบาลต าบลไหล่หิน

     187,400 ไมน่อ้ยกวา่ 
1 แหง่/ปี

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยัด้าน
ร่างกายและ
ทรัพยสิ์น

กองชา่ง
ทต.ไหล่หนิ

10 โครงการจา้งเหมาปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย ในพืน้ทีบ่า้นไหล่หนิ หมูท่ี ่2

เพือ่อ านวยความสะดวก
และประชาสัมพนัธข์อ้มลู
ขา่วสารใหป้ระชาชน

จา้งเหมาปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย ในพืน้ที ่บา้นไหล่หนิ หมูท่ี ่
2ยาวทัง้ส้ิน 3,800 เมตร และ
ติดต้ังล าโพงฮอร์น จ านวน 11 ชดุ

     112,600 ไมน่อ้ยกวา่ 
1 ชดุ/ปี

ประชาชนได้
รับทราบขอ้มลู
ขา่วสารอยา่ง
ทัว่ถงึ

กองชา่ง
ทต.ไหล่หนิ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564

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 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยหลังคาแดง หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน
สัญจรสะดวกมากขึน้

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยหลังคาแดง หมูท่ี ่4
ขนาดกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 3 เมตร 
ยาวไมน่อ้ยกวา่ 95 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีืน้ทีไ่มน่อ้ย
กวา่ 285 ตารางเมตร ทต.ลห.-
002 ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ต าบลไหล่หนิ

          148,900.00 1 แหง่ /ปี มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

กองชา่ง
ทต.ไหล่หนิ

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยลานมนั หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน
สัญจรสะดวกมากขึน้

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยลานมนั หมูท่ี ่4 
ขนาดกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 4  เมตร 
ยาวไมน่อ้ยกวา่ 72 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีืน้ทีไ่มน่อ้ย
กวา่ 288 ตารางเมตร  ทต.ลห.-
006 ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ต าบลไหล่หนิ

112,800.00         1 แหง่ /ปี มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

กองชา่ง
ทต.ไหล่หนิ

17 



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564

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 โครงการกอ่สร้างล าเหมอืงรูปตัวย ูค.
ส.ล. บริเวณล าเหมอืงโปงุ หมูท่ี ่5 
ต าบลไหล่หนิ อ าเภอเกาะคา จงัหวดั
ล าปาง

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าใช้
ในการอปุโภคบริโภคและ
ใชใ้นการท าการเกษตร

กอ่สร้างล าเหมอืงรูปตัวย ูค.ส.ล. 
บริเวณล าเหมอืงโปงุ หมูท่ี ่5 
ต าบลไหล่หนิ อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง ขนาดในกวา้งไม่
นอ้ยกวา่ 0.80  เมตร ยาวไม่
นอ้ยกวา่ 100 เมตร สูง 0.80 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 110 ตาราง
เมตร ทต.ลห.-011 ตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลต าบลไหล่หนิ

          297,000.00  1 แหง่/ปี ประชาชนมนี้ า
ใชเ้พือ่การ 
เกษตรอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
ทต.ไหล่หนิ

14 โครงการปรับปรุงอาคารหอประชมุ
เทศบาลต าบลไหล่หนิ บา้นไหล่หนิ 
หมูท่ี ่2

เพือ่อ านวยความสะดวก
ใหก้ป่ระชาชนและเพิม่
พืน้ทีใ่ชส้อย

ปรับปรุงอาคารหอประชมุ
เทศบาลต าบลไหล่หนิ บา้นไหล่
หนิ หมูท่ี ่2ขนาดกวา้งไมน่อ้ยกวา่
 16  เมตร ยาวไมน่อ้ยกวา่ 25 
เมตร ตามแบบเทศบาลต าบล
ไหล่หนิ

960,000.00         1 แหง่/ปี มสีถานทีท่ีเ่อือ้
ต่อการ
ใหบ้ริการ
ประชาชน

กองชา่ง
ทต.ไหล่หนิ

1,323,700   4,056,000 รวม    14  โครงการ
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดักิจกรรมจติอาสาท า

แนวกันไฟปุา
เพือ่สร้างความตระหนักและ
ปูองกันแก้ไขปัญหาปัญหาไฟ
ปุาและหมอกควนัไฟในพืน้ที่

อบรมให้ความรู้ การปูองกัน
ไฟปุา และจดักิจกรรม
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควนัไฟและไฟปุาใน
พืน้ที่ ให้แก่ประชาชน 
จ านวน 80 คน

20,000 จ านวนไฟไหม้
ในพืน้ที่ลดลง
ร้อยละ10

สามารถควบคุม
ปัญหาหมอกควนัไฟ
ปุาในพืน้ที่ต าบล
ไหล่หิน

ส านักปลัด 
งานปูองกัน

2 โครงการจดักิจกรรมจติอาสาเก็บ
ขยะสองฝ่ังถนนในต าบลไหล่หิน

เพือ่สร้างความตระหนักใน
การลดปริมาณขยะในพืน้ที่
สาธารณะ

จดักิจกรรรมในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม เช่น จดัการ
ขยะ แหล่งน้ า การท าความ
สะอาดตลาดชุมชน  ฯลฯ

       20,000  มีกิจกรรมไม่
น้อยกวา่ 1
กิจกรรม/ปี

จ านวนขยะในชุมชน
ลดลง

ส านักปลัด

3 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมต าบลไหล่หิน

เพือ่รักษาประโยชน์
สาธารณะและพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อม

จดักิจกรรมปลูกปุาพัฒนา
พืน้ที่สาธารณะ พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
อนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใน
พืน้ที่ต าบลไหล่หิน

20,000  มีกิจกรรมไม่
น้อยกวา่ 1 
กิจกรรม/ปี

มีพืน้ที่สีเขียวใน
ต าบลเพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

100,000     รวม    3  โครงการ

แผนงาน   การเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลต าบลไหลห่นิ อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตรท์ี ่4 สงัคม คุณภาพชวีติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตรท์ี ่2  การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตรท์ี ่2    การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

 25 



แบบ ผ.02

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่

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

คุณภาพเด็กและเยาวชน
ต าบลไหล่หนิ

เพื่อพฒันาจิตส านกึของ
เยาวชนต าบลไหล่หนิ ใหรั้ก
บา้นเกดิและตระหนกัถึง
ภาระหนา้ที่ต่อตนเองและ
สังคม

อบรมใหค้วามรู้ และศึกษาดู
งาน โดยแกนน าเยาวชน  
จ านวน 150  คน

       150,000 1 คร้ัง/ปี เยาวชนมีจิตส านกึ
รักบา้นเกดิ และมี
ความรู้สามารถแกไ้ข
ปญัหาเฉพาะหนา้ได้

ส านกัปลัด
 พช.

2 โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต าบลไหล่หิน

เพื่อรับทราบผลการด าเนนิ
โครงการและความต้องการ
ของประชาชน

การจัดเวทแีสดงความคิดเหน็
เกีย่วกบัการด าเนนิโครงการ
ต่าง ๆของเทศบาลและรับฟงั
ความต้องการของประชาชน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน

          30,000 ไม่นอ้ยกว่า 1 
คร้ัง/ปี

สามารถประเมินผล
การปฏบิติังานของ
องค์กรและแกไ้ข
ปญัหาได้

ส านกัปลัด

3 โครงการเสริมสร้างคุณค่าภมูิ
ปญัญาผู้สูงวัย

เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้กดิ
การแลกเปล่ียนองค์ความรู้
จากภมูิปญัญาของผู้สูงอายสูุ่
เด็กและเยาวชนต าบลไหล่หนิ

จัดกจิกรรมส่งเสริมและแลก 
เปล่ียนองค์ความรู้ภมูิปญัญา
ของผู้สูงอายผูุ้สูงอายใุนพื้นที่
ต าบลนาครัว จ านวน 80 คน

50,000          1 คร้ัง/ปี  - ผู้สูงอายสุามารถ
ถ่ายทอดภมูิปญัญาได้
 และ อปท. มีข้อมูล
ภปูญัญาทอ้ถิน่

ส านกัปลัด
 พช.

4 โครงการจัดกจิกรรมปรองดอง
สมานฉนัท์ต าบลไหล่หิน

สมร้างความรักและสมัคคีใน
ต าบล

จัดกจิจกรมส่งเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท ์
และกนิกรรสร้างความ
ร่วมมือท ากจิกรรมเพื่อ
ส่วนรวม

          30,000 ไม่นอ้ยกว่า 1 
คร้ัง/ปี

ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามัคคี

ส านกัปลัด

5 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการเกีย่วกบัการ
ช่วยเหลือประชาชนด้าน
สาธารณะภยั

เพื่อใหม้ีความรู้สามารถใน
การช่วยเหลือประชาชนด้าน
สาธารณะภยั

จัดกจิการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการเกีย่วกบัการ
ช่วยเหลือประชาชนด้าน
สาธารณะภยัใหแ้กป่ระชาชน
 อาสาสมัครปอูงกนับรรเทา
ภยั จ านวน  150  คน

          30,000 ไม่นอ้ยกว่า 1 
คร้ัง/ปี

สมาชิก อปพร.มี
ความพร้อมในการ
ปฏบิติัหนา้ที่

ส านกั
ปลัดงาน
ปอูงกนั

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสังคม
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสังคม

6 โครงการจัดเวทชีุมชน "ข่วง
ก ากึด๊" ระดับหมูบ่า้นและ
ระดับต าบลเทศบาลต าบล
ไหล่หนิ

เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้กดิ
การแลกเปล่ียนองค์ความรู้
จากภมูิปญัญาของประชาชน

จัดกจิกรรมส่งเสริมและแลก 
เปล่ียนองค์ความรู้ภมูิปญัญา
ขอประชาชนในพื้นที่ต าบล
นาครัว จ านวน 80 คน

          30,000 1 คร้ัง/ปี ค้นพบปญัหาและ
ร่วมกนัแกไ้ขปญัหา
ของประชาชนได้

ส านกัปลัด

7 โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต าบลไหล่หิน

เพื่อรับทราบผลการด าเนนิ
โครงการและความต้องการ
ของประชาชน

การจัดเวทแีสดงความคิดเหน็
เกีย่วกบัการด าเนนิโครงการ
ต่าง ๆของเทศบาลและรับฟงั
ความต้องการของประชาชน

          30,000 ไม่นอ้ยกว่า 1 
คร้ัง/ปี

สามารถประเมินผล
การปฏบิติังานของ
องค์กรและแกไ้ข
ปญัหาได้

ส านกัปลัด

8 โครงการประชาคมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต าบลไหล่หิน

เพื่อการจัดเกบ็ข้อมูล การรับ
ฟงัปญัหา ความต้องการของ
ประชาชน ในการด าเนนิ 
จัดท าแผนพฒันาชุมชน 
เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาทอ้งถิน่ จัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิน่เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถิน่

การจัดเวทปีระชาคมหมูบ่า้น
 ต าบล/ จัดท า/ทบทวน
แผนพฒันาหมูบ่า้น /จัดท า/
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน่ /
การจัดเกบ็ข้อมูลต่างๆ

          30,000 ไม่นอ้ยกว่า 1 
คร้ัง/ปี

มีแผนพฒันาทอ้งถิน่
เพื่อแกไ้ขปญัหาของ
ประชาชน

ส านกัปลัด

9 โครงการฝึกอบรมแผนปูองกนั
และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใหส้มาชิกอปพร.มีความ
ช านาญและมีความเข้าใจ
ขัน้ตอนการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัยา่งถูกวิธี

ฝึกอบรมใหค้วามเกีย่วกบั
การปอูงกนับรรเทาสาธารณ
ภยัใหแ้ก ่อปพร. จ านวน  60
 คน

          20,000 ร้อยละ60ของ
ผู้ผ่านการ
อบรมสามารถ
ปฏบิติัหนา้ที่ได้

สมาชิก อปพร.มี
ความพร้อมในการ
ปฏบิติัหนา้ที่

ส านกัปลัด

10 โครงการฝึกอบรมเครือขา่ย
อาสาสมัครปูองกนัไฟปุา

เพื่อสร้างความตระหนกัและ
ปอูงกนัแกไ้ขปญัหาปญัหาไฟ
ปาุและหมอกควันไฟในพื้นที่

อบรมใหค้วามรู้ การปอูงกนั
ไฟปาุ และจัดกจิกรรม
ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา
หมอกควันไฟและไฟปาุใน
พื้นที่

          20,000 จ านวนไฟไหม้
ในพื้นที่ลดลง
ร้อยละ10

สามารถควบคุม
ปญัหาหมอกควันไฟ
ปาุในพื้นที่ต าบลนา
ครัว

ส านกัปลัด

รวมทั้งสิน้ จ านวน 10 โครงการ              -                    -                    -                    -          420,000
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้บั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ

เกาะคา จังหวัดล าปาง
เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้
เดือดร้อน ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภยัและ
ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อน

สนับสนุนงบประมาณกิ่งกาชาด
ในการท าการบรรเทาทกุข์และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยั 
สงเคราะหแ์ก่ราษฎรที่ประสบ
ความทกุข์ยากเดือดร้อน และ
ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมคุณภาพ
อนามัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ราษฎรในเขตพื้นที่อ าเภอเกาะคา

8,000             1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือ

ส านักปลัด ทต.
ไหล่หนิ,กาชาด
อ าเภอเกาะคา

8,000         

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตรท์ี ่3    การพัฒนาสงัคม
แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

รวม    1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลไหลห่นิ อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตรท์ี ่4 สงัคม คุณภาพชวีติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1  โครงการสนับสนุนพัฒนาครู

และบุคลากรการศึกษา
เพือ่ให้บุคลการทางการศึกษา
ได้มีความรู้และเทคนิคการ
สอน

 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จา่ย
ในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก) 
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาครัว

20,000 1 คร้ัง/ปี ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กมีการบริหาร
ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา

งานการศึกษา

20,000         รวมทั้งสิ้น      1   โครงการ

แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลต าบลไหลห่นิ อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตรท์ี ่4 สงัคม คุณภาพชวีติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดงานประเพณีวัน

สงกรานต์ต าบลไหล่หนิ
เพื่อใหป้ระชาชนได้อนรัุกษ์
สืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิน่

จัดกจิกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์ต าบลไหล่หนิ เช่น
จัดกจิกรรมรดน้ าด าหวั
ผู้สูงอาย ุการท าบญุเล้ียงพระ
 ฯลฯ

          50,000           50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้อนรัุกษ์
และสืบสาน
ประเพณีทอ้งถิน่

ส านักปลัด
งานการศึกษา

2 โครงการจัดกจิกรรมวัน
เข้าพรรษา

เพื่อใหป้ระชาชนได้อนรัุกษ์
สืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิน่

จัดกจิกรรมวันเข้าพรรษาของ
ต าบลไหล่หนิ

          50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้อนรัุกษ์
และสืบสาน
ประเพณีทอ้งถิน่

ส านักปลัด
งานการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรมทอ้งถิน่

เพื่อใหป้ระชาชนได้อนรัุกษ์
สืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิน่

จัดกจิกรรมงานวันมาฆบชูา 
วันอาสาฬหบชูา วันวิสาขบชูา
 วันเข้าพรรษา ฯลฯ

          50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้อนรัุกษ์
และสืบสาน
ประเพณีทอ้งถิน่

ส านักปลัด
งานการศึกษา

-             -                 -                 50,000           150,000         

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสังคม

รวมทัง้สิ้น      3   โครงการ
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

 และส่งเสริมอาชีพระยะส้ัน
แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้

เพือ่ช่วยเหลือคนพกิาร ผู้ดูแล
คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ยากไร้

อบรมให้ความรู้แก่แก่คน
พิการ ผู้ดูแลคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ 
และช่วยเหลือ สร้างก าลังใจ
และเพือ่บูรณาการ การ
ท างานร่วมกันระหวา่งภาค
ส่วนต่างๆ กับท้องถิ่น

         50,000 ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ

  ผู้สูงอายไุด้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ 
และมีความสุข

ส านัก
ปลัด/พช.

-              -                  -                  50,000            รวมทั้งสิ้น      1   โครงการ

แผนงาน สงัคมสงเคราะห์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลต าบลไหลห่นิ อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตรท์ี ่4 สงัคม คุณภาพชวีติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตรท์ี ่3    การพัฒนาสงัคม
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเฝูาระวงั ปูองกัน 

และควบคุมโรคระบาดสัตว์
เพือ่เฝูาระวงั ปูองกัน และ
ควบคุมโรคระบาดสัตวใ์น
พืน้ที่ต าบลไหล่หิน

จา่ยเป็นด าเนินโครงการเฝูา
ระวงั ปูองกัน และควบคุม
โรคระบาดสัตวใ์นพืน้ที่ต าบล
ไหล่หิน

50,000 ไม่น้อยกวา่ 1 
คร้ัง/ปี

มีการปูองกันและ
ควบคุมโรคสัตว์

ส านักปลัด
, ทต.ไหล่
หิน

2 โครงการเฝูาระวงั ปูองกัน 
และควบคุมโรคติดต่อตาม
ฤดูกาล

เพือ่เฝูาระวงั ปูองกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล
ในพืน้ที่ต าบลไหล่หิน

ด าเนินการเฝูาระวงั ปูองกัน 
และควบคุมโรคติดต่อตาม
ฤดูกาลให้แก่ประชาชนใน
พืน้ที่ต าบลไหล่หิน

50,000 50,000 ไม่น้อยกวา่ 1 
คร้ัง/ปี

มีการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

ส านักปลัด
, ทต.ไหล่
หิน

3 โครงการตรวจวเิคราะห์และ
เฝูาระวงัคุณภาพน้ าในพืน้ที่
ต าบลไหล่หิน

เพือ่เฝูาระวงัและตรวจวดั
คุณภาพน้ าเพือ่การอุปโภค
บริโภค

โครงการตรวจวเิคราะห์และ
เฝูาระวงัคุณภาพน้ าในพืน้ที่
ต าบลไหล่หินจ านวน 6 
หมู่บ้าน

35,000         ไม่น้อยกวา่ 6
 หมู่บ้าน

ประชาชนได้ใช้น้ าที่
สะอาดและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

ส านักปลัด
, ทต.ไหล่
หิน

4 โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อปอูงกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา้

ด าเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบา้ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบยีนสัตว์ และด าเนินการ
ขับเคล่ือนการปอูงกันโรคพิษสุนัข
บา้ในพื้นที่ต าบลนาครัว และฉีด
วัคซีนปอูงโรคพิษสุนัขบา้ใหแ้ก่ 
สุนัขและแมว

50,000 1 คร้ัง/ปี สามารถควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าของสัตวไ์ด้

ส านักปลัด
, ทต.ไหล่
หิน

-              -                  -                  150,001          185,001          รวมทั้งสิ้น      4   โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงาน  สาธารณสขุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลต าบลไหลห่นิ อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตรท์ี ่4 สงัคม คุณภาพชวีติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตรท์ี ่3   การพัฒนาสงัคม
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แบบ ผ.02

เปาูหมาย ตัวชีว้ดั หนว่ยงาน
ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมอาชีพ

เทศบาลต าบลไหล่หนิ
เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจของต าบลไหล่หนิ และ
ส่งเสริมอาชีพนวดแผนโบราณ และ
อาชีพอื่น ๆ

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์
ส่งเสริมอาชีพเทศบาลต าบลไหล่หนิ และ
จัดหาอุปกรณ์ในการบริหารจัดการศูนย์
ส่งเสริมอาชีพ การจัดหาอุปกรณ์ที่ในศูนย์
พฒันาส่งเสริมอาชีพ

200,000 200,000 1 คร้ัง/ปี มีศูนย์ส่งเสริม
อาชีพในพืน้ที่
ต าบลไหล่

ส านักปลัด

2 โครงการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริม
อาชีพเทศบาลต าบลไหล่หนิ

เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจของต าบลไหล่และส่งเสริม
อาชีพนวดแผนโบราณ และอาชีพอื่น ๆ

เพือ่จ่ายเปน็ค่าบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
และวถิีชุมชน ค่าจัดหาอุปกรณ์ในการจัด
งานแสดงสินค้า OTOP ของต าบลไหล่หนิ
 และการใหบ้ริการแก่นักท่องเที่ยว

200,000 200,000 มีการจัดกิจกรรม 1 
คร้ัง/ปี

กระตุ้นเศรษฐกิจ
และสร้างรายได้
ใหแ้ก่ประชาชน
ในพืน้ที่

ส านักปลัด

3 โครงการพฒันาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวต าบลไหล่หนิ

เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจของต าบลไหล่

เพือ่จ่ายเปน็ค่าบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
และวถิีชุมชน ค่าจัดหาอุปกรณ์ในการจัด
งานแสดงสินค้า OTOP ของต าบลไหล่หนิ
 และการใหบ้ริการแก่นักท่องเที่ยว

20,000 มีการจัดกิจกรรม 1 
คร้ัง/ปี

กระตุ้นเศรษฐกิจ
และสร้างรายได้
ใหแ้ก่ประชาชน
ในพืน้ที่

ส านักปลัด

-            -            -              400,000    420,000    รวมทัง้สิ้น      3   โครงการ

ยทุธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง   ยทุธศาสตร์ที่ ๓ สนิค้าอัตลกัษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลติภณัฑ์ชมุชน จากฐานทนุทางสงัคมและวฒันธรรม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงขอ้มลูแผน

ทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพยสิ์น
เพือ่เปน็การปรับปรุงโปรแกรม
แผนทีภ่าษแีละขอ้มผูู้ช าระภาษี
 และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ

จา้งเหมาด าเนนิการปรับปรุง
โปรแกรมแผนทีภ่าษแีละและ
ทะเบยีนทรัพยสิ์น ขอ้มผูู้ช าระ
ภาษ ีและค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ

      30,000 1 คร้ัง/ปี มฐีานขอ้มลูทีเ่ปน็
ปจัจบุนั

กองคลัง

-             -            -             -            30,000         รวมทัง้สิ้น      1   โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง   ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตร์ที่  5  การบริหารและพัฒนาองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและทีผ่่านมา

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง   ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปกปอูง เทิดทูลสถาบนั

พระมหากษตัริย์และสถาบนัหลัก
ของชาติ การจัดงานราชพธิแีละ
งานรัฐพธิสี าคัญ อ าเภอเกาะคา 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ปกปอูงสถาบนั
พระมหากษตัริย์ และแสดง
ความจงรักภกัดีและปรองดอง
สมานฉันท์

สนับสนุนงบประมาณอ าเภอเกาะคา
ในการจัดกิจกรรมปกปอูงเทิดทูล
สถาบนัพระมหากษตัริย์ การจัดงาน
รัฐพธิสี าคัญ การแสดงความปรองดอง
สมานฉันท์ในเขตพืน้ที่อ าเภอเกาะคา

100,000 1 คร้ัง/ปี มีกิจกรรมเทิดทูล
สถาบนัพระมหากษตัริย์
และการแสดงความ
ปรองดองสมานฉันท์

ส านักปลัด ทต.
ไหล่หนิ,อ าเภอ
เกาะคา

-          -          -             -            100,000    

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวมทัง้สิน้   1     โครงการ

ส าหรบั อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัล าปาง   ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัล าปาง   ยทุธศาสตร์ที่ 4 สงัคม คุณภาพชวีติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลไหลห่นิ ยทุธศาสตร์ที่  5  การบริหารและพัฒนาองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
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แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

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

กคอนกรีต บริเวณถนนเลียบคัน
คลองไปปุาช้าบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 
2 ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนก
รีต บริเวณถนนเลียบคันคลองไป
ปุาช้าบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2   ต าบล
ไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา จงัหวดั
ล าปางก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติ
กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 700 เมตร

        500,000     500,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ, 
อบจ., กรมทางหลวง 
และหน่วยงานอื่น ๆ

2 ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อ
ระหวา่งบ้านมะกอกนาบัว ม.4  
ถึงบ้านทุ่งขามใต้ ม.9 ต าบลใหม่
พัฒนา

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อ
ระหวา่งบ้านมะกอกนาบัว ม.4  
ถึงบ้านทุ่งขามใต้ ม.9 ต าบลใหม่
พัฒนา

     2,000,000   2,000,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ, 
อบจ., กรมทางหลวง 
และหน่วยงานอื่น ๆ

3 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติก
 บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2  เชื่อม หมู่
ที่ 1 ต าบลใหม่พัฒนา ต าบลไหล่
หิน   อ าเภอเกาะคา จงัหวดั
ล าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
 เชื่อมต่อระหวา่งบ้านไหล่หิน
ตอนบน หมู่ 2 ต าบลไหล่หิน และ
บ้านโปร่งร้อน หมู่ 1 ต าบลบ้าน
ใหม่ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง
 ขนาดก่อสร้างถนนแอสฟัสติก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 1,820 เมตร

  5,000,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ, 
อบจ., กรมทางหลวง 
และหน่วยงานอื่น ๆ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   
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แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

4 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังด้วยหินคลุกอัดแน่น ถนน
หลังเทศบาลเชื่อมบ้านกิ่ว บ้าน
ไหล่หิน หมู่ 2 ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

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

    493,100 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ, 
อบจ., กรมทางหลวง 
และหน่วยงานอื่น ๆ

5 ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนก
รีต เชื่อมต่อระหวา่งบ้านไหล่หิน
ตอนบน หมู่ 2 ต าบลไหล่หิน 
และบ้านโปร่งร้อน หมู่ 1 ต าบล
บ้านใหม่

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
 เชื่อมต่อระหวา่งบ้านไหล่หิน
ตอนบน หมู่ 2 ต าบลไหล่หิน และ
บ้านโปร่งร้อน หมู่ 1 ต าบลบ้าน
ใหม่ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง
 ขนาดก่อสร้างถนนแอสฟัสติก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 1,820 เมตร

  5,000,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ, 
อบจ., กรมทางหลวง 
และหน่วยงานอื่น ๆ

6 โครงการขยายผิวทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อ
ระหวา่งบ้านโปุง หมู่ที่ 1 ต าบล
ใหม่พัฒนา ถึงบ้านปุาเหียง หมู่ที่
 3 ต าบลล าปางหลวง อ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

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

  1,500,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ, 
อบจ., กรมทางหลวง 
และหน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

7 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีต
เสริมเหล็ก หรือ ผิวแอสฟัสติ
กคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น 
สายบ้านมะกอก-นาบัว ถึงบ้าน
แม่ฮวก ลป.ถ.1-009 ต าบลไหล่
หิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

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

     2,000,000   2,000,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ, 
อบจ., กรมทางหลวง 
และหน่วยงานอื่น ๆ

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

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

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

     2,000,000   2,000,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ, 
อบจ., กรมทางหลวง 
และหน่วยงานอื่น ๆ

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่น ทางหลวงท้องถิ่น สาย
บ้านเข้าซ้อน ถึง อ่างเก็บน้ าแม่
เหิน ลป.ถ.1-008 ต าบลไหล่หิน
 อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 
ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเข้า
ซ้อน ถึง อ่างเก็บน้ าแม่เหิน ลป.ถ.
1-008 ต าบลไหล่หิน ขนาดกวา้ง
 5 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 
6,650 เมตร

     2,000,000   2,000,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ, 
อบจ., กรมทางหลวง 
และหน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

10 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลป.ถ.40-039 ถนน
เลียบแม่น้ ายาว หมู่ 1 บ้านหนอง
  หล่าย บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 
ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนก
รีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.
40-039 ถนนเลียบแม่น้ ายาว หมู่
 1 บ้านหนอง  หล่าย บ้านเข้า
ซ้อน หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน อ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง

        878,000     878,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนน รพ.สต - คลอง
ชลฯ ลป.ถ.40-027 บ้านไหล่หิน
 หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หิน     อ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนน รพ.สต - คลองชลฯ ลป.ถ.
40-027 บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 
ต าบลไหล่หิน     อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง ขนาดกวา้ง 4 เมตร
 หนา 0.20 เมตร ยาว 500 เทตร

        520,000   2,000,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

12 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลป.ถ.40-016 ถนนข่วง
วดัมะกอก-ล าน้ ายาว บ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ต าบล
ไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดั
ล าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนก
รีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.
40-016 ถนนข่วงวดัมะกอก-ล า
น้ ายาว บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 
4 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา    
   จงัหวดัล าปาง

        655,000     655,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

13 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางแอสฟัสติกคอนกรีต ลป.ถ.
40-037 บริเวณหน้าวดับ้านกิ่ว
ถึงปุาช้าบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ต าบล
ไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา จงัหวดั
ล าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 5 ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง
ขนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 497 เมตร

        419,000     706,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

14 โครงการซ่อมสร้างผ่ิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต เชื่อมต่อถนน ลป.ถ.
40-038 ถนนเลียบแม่น้ ายาว 
หมู่ 1 - หมู่ 6 ฝ่ังทุ่งเตียม บ้าน
ไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่ 6  ต าบล
ไหล่หิน     อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ซ่อมสร้างผ่ิวทางแอสฟัสติกคอนก
รีต ลป.ถ.4007 เชื่อมต่อถนน 
ลป.ถ.40-038 ถนนเลียบแม่น้ า
ยาว หมู่ 1 - หมู่ 6 ฝ่ังทุ่งเตียม 
บ้านไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่ 6  
ต าบลไหล่หิน     อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

     5,000,000     353,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

15 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติก
 ถนนเลียบคลองชลประทาน
พร้อมท าร้ัวกั้น บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 
เชื่อมต าบลล าปางหลวง ต าบล
ไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดั
ล าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนนแอสฟัสติก ถนน
เลียบคลองชลประทานพร้อมท า
ร้ัวกั้น บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 เชื่อม
ต าบลล าปางหลวง ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 3,280 เมตร

########## ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ, 
อบจ., กรมทางหลวง 
และหน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

16 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายบ้าน
มะกอก-นาบัว-ทุ่งโปุง หมู่ที่ 4 
ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางถนนลูกรังบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาว 925 เมตร

    500,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

17 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายบ้าน
กิ่ว-ปุาช้าไหล่หิน หมู่ที่ 5 ต าบล
ไหล่หิน   อ าเภอเกาะคา จงัหวดั
ล าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

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

        493,100 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

18 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังบดอัดแน่น ถนนเลียบล้าน้้า
แม่แก้ บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ต้าบลไหล่
หิน อ้าเภอเกาะคา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางถนนลูกรังบดอัด
แน่น ขนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาว 680 เมตร

    498,100 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

19 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายบ้าน
แพะ-หนองยาว บ้านเข้าซ้อน หมู่
ที่ 1    ต้าบลไหล่หิน อ้าเภอเกาะ
คา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

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

    500,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

20 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรังด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
ถนนเลียบล้าห้วยแม่เหิน หมู่ที่ 3 
ต้าบลไหล่หิน อ้าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

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

    495,700 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

21 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางแอสฟัสติกคอนกรีต ถนน
เลียบแม่น้้ายาวบ้านสันติสุข หมู่ที่
 2 ต้าบลไหล่หิน อ้าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

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

    694,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสติกคอนกรีต ถนนเลียบ
แม่น้้ายาวบ้านเข้าซ้อนเชื่อมต่อ
บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 1 ต้าบลไหล่หิน
   อ้าเภอเกาะคา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

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

    851,125 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

23 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางแอสฟัสติกคอนกรีต ลป.ถ.
40-016 ถนนภายในหมู่บ้าน 
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ต้าบล
ไหล่หิน  อ้าเภอเกาะคา จงัหวดั
ล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสติ
กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 407 เมตร

    412,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

24 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางแอสฟัสติกคอนกรีต ลป.ถ.
40-007 บริเวณถนนเลียบ
แม่น้ ายาว เส้นโฮ่งปุายาง หมู่ที่ 2
 ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

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

500,000        ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

25 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2  
เชื่อมต่อบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่
 4   ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะ
คา จงัหวดัล าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 7 เมตร ยาว 50 
เมตร

5,000,000     ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณทุ่งวดัดอกบัว
ไปอ่างเก็บน้้าแม่เหิน บ้านเข้าซ้อน
 หมู่ที่ 1 ต้าบลไหล่หิน  อ้าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณทุ่งวดัดอกบัวไปอ่างเก็บน้้า
แม่เหิน บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 
ต้าบลไหล่หิน  อ้าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล้าปาง

400,000            500,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนหลังวดั 
บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ต้าบลไหล่หิน
  อ้าเภอเกาะคา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 0.20
เมตร ยาว 600 เมตร

468,940        ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

28 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่น บริเวณถนนสายทุ่งหนอง
โลก บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ต้าบล
ไหล่หิน  อ้าเภอเกาะคา จงัหวดั
ล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 
บริเวณถนนสายทุ่งหนองโลก บ้าน
แม่ฮวก หมู่ที่ 3 ต้าบลไหล่หิน 
อ้าเภอเกาะคา จงัหวดัล้าปาง

500,000            500,000 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

29 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่น บริเวณถนนสายทุ่งนาสา
 บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ต้าบลไหล่
หิน  อ้าเภอเกาะคา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

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

488,500            488,500 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

30 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนเข้าสู่โรงเรียน
บ้านไหล่หินราฎร์บ้ารุง บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2 ต้าบลไหล่หิน  อ้าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 135 เมตร

413,000        ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

31 โครงการก่อสร้างถนนด้วยผิวทาง
แอสฟัสติกคอนกรีต ลป.ถ.
40-010 บริเวณถนนดวงจะเด็ด 
บ้านไหล่หิน  หมู่ที่ 2 ต้าบลไหล่
หิน  อ้าเภอเกาะคา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

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

2,000,000     ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

32 โครงการก่อสร้างถนนด้วยผิวทาง
แอสฟัสติกคอนกรีต ลป.ถ.
40-008 บริเวณถนนรุ่งเจริญ บ้าน
ไหล่หิน  หมู่ที่ 2 ต้าบลไหล่หิน  
อ้าเภอเกาะคา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนนด้วยผิวทางแอสฟัสติ
กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 6 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 496 เมตร

1,500,000     ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ลป.ถ.40-007 บริเวณ
ถนนเลียบแม่น้้ายาวฝ่ังทุ่งเตียม 
บ้านไหล่หิน  หมู่ที่ 2 ต้าบลไหล่
หิน  อ้าเภอเกาะคา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 0.20 
เมตร ยาว 3,200 เมตร

2,300,000     ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

34 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัสติกคอนกรีต ลป.ถ.
40-013 บริเวณถนนสายไหล่หิน 
บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ต้าบลไหล่หิน
  อ้าเภอเกาะคา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสติ
กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 ถึง 6 
เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,828 
เมตร

2,000,000     ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

35 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่น ถนนสายดงเหียง บ้าน
เข้าซ้อน(แพะ) หมู่ที่ 1 ถึงอ่าง
เก็บน้้าแม่เหิน ต้าบลไหล่หิน  
อ้าเภอเกาะคา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 
ถนนสายดงเหียง บ้านเข้าซ้อน
(แพะ) หมู่ที่ 1 ถึงอ่างเก็บน้้าแม่
เหิน ต้าบลไหล่หิน  อ้าเภอเกาะคา
 จงัหวดัล้าปาง

1,000,000  ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

 58 



แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายหนองยาง 
บ้านเข้าซ้อน(แพะ) หมู่ที่ 1 ถึง
บ้านแม่ฮาม หมู่ที่ 7 ต้าบลเกาะ
คา  อ้าเภอเกาะคา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

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

2,000,000  ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

37 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น 
ลป.ถ.40-010 ถนนดวงจะเด็ด 
เชื่อมต่อ ทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.
40-008 ถนนรุ่งเจริญ หมู่ที่ 2 
ต้าบลไหล่หิน อ้าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนนด้วยผิวทางแอสฟัสติ
กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 6 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 2,019  เมตร

4,751,000     ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนหมู่ที่ 4 
บ้านมะกอก - หมู่ที่ 9 บ้านทุ่ง
ขาม หมู่ที่ 4 บ้านมะกอก-นาบัว 
ต้าบลไหล่หิน อ้าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 600 
เมตร หนา 0.15 เมตร

1,278,000     ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง ทต.ไหล่หิน
, อบจ., กรมทาง
หลวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

39 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   
บดอัด บริเวณถนนสายบ้านแม่
ฮวก ถึง บ้านแม่ฮาม ต้าบลไหล่
หิน อ้าเภอเกาะคา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่การเดินทางสัญจรไป
มาที่สะดวกมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัด 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 600 
เมตร หนา 0.20 เมตร

468,940 ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

40 โครงการก่อสร้างเมรุไฟฟูาแบบ
ปิด บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ต าบลไหล่หิน
 อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐาน

ก่อสร้างเมรุไฟฟูาแบบปิด บ้านกิ่ว
 หมู่ที่ 5 ต าบลไหล่หิน อ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง

         2,500,000 1 แห่ง/ปี มีเมรุให้ประชาชนได้
ใช้งานและ สามารถ
ควบคุมมลพิษทาง
อากาศได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., หน่วยงานอื่น ๆ

41 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ ายาว หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมุ่ที่
 2 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่ให้ประชาชนใช้
เส้นทางเดินทางสัญจรได้
อยา่งสะดวก

ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ ายาว หมู่
ที่ 1 เชื่อมต่อ หมุ่ที่ 2 ต าบลไหล่
หิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง
ขนาดกวา้ง 7 เมตร ยาว 50 เมตร

3,000,000 1 แห่ง/ปี มีสะพานข้ามแม่น้ า
ยาวที่ได้มาตราฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

42 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ ายาว หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่
 4 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่ให้ประชาชนใช้
เส้นทางเดินทางสัญจรได้
อยา่งสะดวก

ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ ายาว หมู่
ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต าบลไหล่
หิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 
ขนาดกวา้ง 7 เมตร ยาว 50 เมตร

3,000,000 1 แห่ง/ปี มีสะพานข้ามแม่น้ า
ยาวที่ได้มาตราฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

43 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ
หมุ่บ้าน หมู่ที่ 1

1,000,000 1 แห่ง/ปี มีอาคารให้ประชาชน
ได้ใช้ท ากิจกรรม
ของหมุ่บ้าน

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., และหน่วยงาน
อื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

44 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 
2 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ
หมุ่บ้าน หมู่ที่ 2

1,000,000 1 แห่ง/ปี มีอาคารให้ประชาชน
ได้ใช้ท ากิจกรรม
ของหมุ่บ้าน

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., และหน่วยงาน
อื่น ๆ

45 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 
3ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ
หมุ่บ้าน หมู่ที่ 3

1,000,000 1 แห่ง/ปี มีอาคารให้ประชาชน
ได้ใช้ท ากิจกรรม
ของหมุ่บ้าน

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., และหน่วยงาน
อื่น ๆ

46 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 
4ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ
หมุ่บ้าน หมู่ที่ 4

1,000,000 1 แห่ง/ปี มีอาคารให้ประชาชน
ได้ใช้ท ากิจกรรม
ของหมุ่บ้าน

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., และหน่วยงาน
อื่น ๆ

47 โครงการก่อสร้างเมรุแบบเปิด
พร้อมลานอเนกประสงค์อาคาร
ห้องน้ า หมู่ที่ 1  ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

ก่อสร้างเมรุแบบเปิดพร้อมลาน
อเนกประสงค์และอาคารห้องน้ า 
หมู่ที่ 1  ต าบลไหล่หิน อ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง

         2,500,000      2,500,000 1 แห่ง/ปี มีเมรุให้ประชาชนได้
ใช้งานและ สามารถ
ควบคุมมลพิษทาง
อากาศได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., หน่วยงานอื่น ๆ

48 โครงการก่อสร้างเมรุแบบเปิด
พร้อมลานอเนกประสงค์อาคาร
ห้องน้ า หมู่ที่ 2  ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

ก่อสร้างเมรุแบบเปิดพร้อมลาน
อเนกประสงค์และอาคารห้องน้ า 
หมู่ที่ 2  ต าบลไหล่หิน อ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง

         2,500,000      2,500,000 1 แห่ง/ปี มีเมรุให้ประชาชนได้
ใช้งานและ สามารถ
ควบคุมมลพิษทาง
อากาศได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., หน่วยงานอื่น ๆ

 61 



แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

49 โครงการก่อสร้างเมรุแบบเปิด
พร้อมลานอเนกประสงค์อาคาร
ห้องน้ า หมู่ที่ 3 ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

ก่อสร้างเมรุแบบเปิดพร้อมลาน
อเนกประสงค์และอาคารห้องน้ า 
หมู่ที่ 3  ต าบลไหล่หิน อ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง

         2,500,000      2,500,000 1 แห่ง/ปี มีเมรุให้ประชาชนได้
ใช้งานและ สามารถ
ควบคุมมลพิษทาง
อากาศได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., หน่วยงานอื่น ๆ

50 โครงการก่อสร้างเมรุแบบเปิด
พร้อมลานอเนกประสงค์อาคาร
ห้องน้ า หมู่ที่ 4 ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

ก่อสร้างเมรุแบบเปิดพร้อมลาน
อเนกประสงค์และอาคารห้องน้ า 
หมู่ที่ 4  ต าบลไหล่หิน อ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง

         2,500,000      2,500,000 1 แห่ง/ปี มีเมรุให้ประชาชนได้
ใช้งานและ สามารถ
ควบคุมมลพิษทาง
อากาศได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., หน่วยงานอื่น ๆ

51 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย ์บ้านกิ่ว หมู่
 5  ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา
 จงัหวดัล าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างสถานีสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย ์บ้านกิ่ว หมู่ 5     
พร้อมติดต้ังระบบ จากห้วยแก้ ไป
อ่างเก็บน้ าห้วยยา่หล้า

1,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

52 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย ์บ้านแม่ฮวก
 หมู่ 3  ต าบลไหล่หิน อ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างสถานีสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตยบ์้านแม่ฮวก หมู่ 3 
พร้อมติดต้ังระบบ จากแม่น้ ายาว 
ไป แม่น้ าเหิน

1,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

53 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย ์บ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ 4 ต าบลไหล่
หิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างสถานีสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย ์บ้านมะกอก-นาบัว 
หมู่ 4 พร้อมติดต้ังระบบ จาก
แม่น้ ายาว ไปอ่างเก็บน้ าแม่ฮวก

1,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

 62 



แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

54 โครงการก่อสร้างเขื่อปูองกันตล่ิง
พัง บริเวณแม่น้ ายาว

ปูองกันการพังทะลายของ
ตล่ิงและปูองกันการต้ืน
เขินของแหล่งน้ า

ก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงแม่น้ า
ยาว ม.1, ม.2, ม.4, ม.6

4,000,000 4,000,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ าใช้
เพือ่การเกษตรอยา่ง
เพียง

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

55 โครงการวางท่อส่งน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บริเวณ
ล าเหมืองทุ่งหัวขัว หมู่ที่ 3 และ 
หมู่ที่ 4  ต าบลไหล่หิน  อ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

วางท่อส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 
1,850 เมตร

800,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

56 โครงการวางท่อส่งน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บริเวณ
ล าเหมืองทุ่งซ่ีล้ี หมู่ที่ 3 ต าบล
ไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา จงัหวดั
ล าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

วางท่อส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด Ø 0.60 เมตร ชั้น 3 ยาว 
140 เมตร พร้อมบ่อพัก 18 จดุ 
ระยะทางรวม 158 เมตร

497,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

57 โครงการขุดลอกแม่น้ ายาว หมู่ที่ 
1 หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 ,     หมู่ที่ 6
 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ขุดลอกแม่น้ ายาว ขนาดกวา้ง  40
 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 6,750 
เมตร

1,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

58 วางท่อส่งน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
ล าเหมืองทุ่งแพะ หนองห้า  
ต าบลไหล่หิน

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

วางท่อส่งน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
ล าเหมืองทุ่งแพะ หนองห้า  ต าบล
ไหล่หิน

800,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ าใช้
เพือ่การเกษตรอยา่ง
เพียง

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

 63 



แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

59 วางท่อส่งน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
ล าเหมืองทุ่งเข้าซ้อน ต าบลไหล่หิน

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

วางท่อส่งน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
ล าเหมืองทุ่งเข้าซ้อน ต าบลไหล่หิน

800,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

60 วางท่อส่งน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
ล าเหมืองทุ่งนาน้อย  ต าบลไหล่หิน

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

วางท่อส่งน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
ล าเหมืองทุ่งนาน้อย  ต าบลไหล่หิน

800,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

61 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 1

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

เจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ 1 
ต าบลไหล่หิน

1,200,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

62 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 2

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

เจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ 2 
ต าบลไหล่หิน

1,200,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ าใช้
เพือ่การเกษตรอยา่ง
เพียง

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

63 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 3

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

เจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ 3 
ต าบลไหล่หิน

1,200,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

64 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 4

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

เจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ 4 
ต าบลไหล่หิน

1,200,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

 64 



แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

65 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 5

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

เจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ 5 
ต าบลไหล่หิน

1,200,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

66 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 6

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

เจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ 6 
ต าบลไหล่หิน

1,200,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ าใช้
เพือ่การเกษตรอยา่ง
เพียง

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

67 ขุดลอกล าห้วยแม่แก้ หมู่ 5 
ต าบลไหล่หิน

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ขุดลอกล าห้วยแม่แก้ หมู่ 5 ต าบล
ไหล่หิน ขนาดกวา้ง 4 เมตร ลึก 1
 เมตร ยาว 1,200 เมตร

1,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

68 โครงการขุดลอกล าห้วยร้องปูสุาม
 ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ขุดลอกล าห้วยร้องปูสุาม หมู่ 6
ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง ขนาดกวา้ง 3 เมตร
 ลึก 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร

900,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

69 โครงการขุดลอกล าห้วยแม่ค๊ัวะ 
ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ขุดลอกล าห้วยแม่ค๊ัวะ หมู่ 1 
ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง  ขนาดกวา้ง 3 
เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 3,470 
เมตร

900,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

 65 



แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

70 โครงการขุดลอกล าห้วยแม่เหิน
ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ขุดลอกล าห้วยแม่เหิน หมู่ 3 
ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง ขนาดกวา้ง 4 เมตร
 ลึก 1 เมตร ยาว 7,000 เมตร

900,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

71 โครงการขุดลอกล าห้วยแม่ฮวก
ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ขุดลอกล าห้วยแม่ฮวก หมู่ที่  4 
ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง ขนาดกวา้ง 4 เมตร
 ลึก 1 เมตร ยาว 11,550 เมตร

900,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

72 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังวดั
ไหล่หินหลวง หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่
หิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพืน้ที่ต าบล

ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังวดัไหล่หิน
หลวง หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง

10,000,000 1 แห่ง/ปี มีแหล่งท่องเที่ยว
และสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

73 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าตัว U
 ล าเหมืองเข้าซ้อน ต าบลไหล่หิน 
เชื่อมต่อต าบลล าปางหลวง ต าบล
เกาะคาแม่ยาว อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างคลองส่งน้ าตัว U ล า
เหมืองเข้าซ้อน ต าบลไหล่หิน 
เชื่อมต่อต าบลล าปางหลวง ต าบล
เกาะคาแม่ยาว อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

5,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

74 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าตัว U
 ล าเหมืองทุ่งเตียม ต าบลไหล่หิน 
เชื่อมต่อต าบลใหม่พัฒนา อ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างคลองส่งน้ าตัว U ขนาดล า
เหมืองกวา้ง 3.5 เมตร ลึก 1.5 
เมตร ยาว 2,100 เมตร

5,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

 66 



แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

75 โครงการเทดาดล าเหมืองตัว U 
ฝายเตาปูน – บ้านหนองหล่าย 
หมู่ที่ 1  ต าบลไหล่หิน อ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

เทดาดล าเหมืองตัว U ขนาดล า
เหมืองกวา้ง 3.5 เมตร ลึก 1.5 
เมตร ยาว 1,940 เมตร

1,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

76 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตล่ิง บ้านไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่ 
6 (ท้ายฝาย)  ต าบลไหล่หิน  
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง บ้าน
ไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่ 6 (ท้าย
ฝาย)  ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะ
คา จงัหวดัล าปาง

1,268,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

77 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิง บ้านไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่ 6
 (หน้าสะพาน)  ต้าบลไหล่หิน 
อ้าเภอเกาะคา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง บ้าน
ไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่ 6 (หน้า
สะพาน)  ต้าบลไหล่หิน อ้าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล้าปาง

1,270,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

78 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงพัง บริเวณบ้านมะกอก-นาบัว
 หมู่ที่ 4 บ้านไหล่หินตะวนัตก 
หมู่ที่ 6 ต้าบลไหล่หิน  อ้าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงพัง 
บริเวณบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4
 บ้านไหล่หินตะวนัตก หมู่ที่ 6 
ต้าบลไหล่หิน  อ้าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล้าปาง

1,000,000 1 แห่ง/ปี มีแหล่งท่องเที่ยว
และสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

 67 



แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

79 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
 บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 
ต้าบลไหล่หิน อ้าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล้าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ต้าบลไหล่
หิน อ้าเภอเกาะคา จงัหวดัล้าปาง

2,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

80 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงพัง บริเวณบ่อน้้าดิบประปา
หลังวดัไหล่หินหลวง หมู่ที่ 2 
ต้าบลไหล่หิน  อ้าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล้าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงพัง 
บริเวณบ่อน้้าดิบประปาหลังวดั
ไหล่หินหลวง หมู่ที่ 2 ต้าบลไหล่
หิน  อ้าเภอเกาะคา จงัหวดัล้าปาง

500,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

81 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย ์บ้านกิ่ว หมู่ที่
 5 ต้าบลไหล่หิน อ้าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล้าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างสถานีสูบน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ต้าบล
ไหล่หิน อ้าเภอเกาะคา จงัหวดั
ล้าปาง

1,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

82 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย ์บ้านเข้าซ้อน
 หมู่ 1 ต้าบลไหล่หิน อ้าเภอเกาะ
คา จงัหวดัล้าปาง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างสถานีสูบน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์บ้านเข้าซ้อน หมู่ 1 
ต้าบลไหล่หิน อ้าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล้าปาง

1,000,000 ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

83 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตล่ิงพัง บริเวณบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่
 1 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

ปูองกันการพังทะลายของ
ตล่ิงและปูองกันการต้ืน
เขินของแหล่งน้ า

ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงพัง 
บริเวณบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 
ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

4,000,000 4,000,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ าใช้
เพือ่การเกษตรอยา่ง
เพียง

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

84 โครงการปรับปรุงศูนยส่์งเสริม
และพัฒนาอาชีพเทศบาลต าบล
ไหล่หิน

เพือ่เป็นส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้แก่ประชา

ปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพ (อาคารนวดแผน
โบราณ) พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จังหวดัล าปาง

300,000     200,000 1 แห่ง/ปี มีศูนยส่์งเสริมอาชีพ กองช่าง,พช. ทต.
ไหล่หิน

85  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย ลป.ถ.
40-019 บริเวณถนนเลียบล า
เหมืองทุ่งแพะหนองห้า หมู่ที่ 2

เพือ่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร ยาว  
120.00  เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 480 
ตารางเมตร

261,000        ๑ แห่ง/ปี ประชาชนเดินทาง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

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

86 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตล่ิงแม่น้ ายาว หมู่ที่ 1

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

การก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
แม่น้ ายาว หมู่ที่ 1 ความยาว 50 
เมตร

1,000,000     ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

87 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตล่ิงแม่น้ ายาว หมู่ที่ 2

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

การก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
แม่น้ ายาว หมู่ที่ 2 ความยาว 50 
เมตร

1,000,000     ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

88 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตล่ิงแม่น้ ายาว หมู่ที่ 6

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

การก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
แม่น้ ายาว หมู่ที่ 6 ความยาว 50 
เมตร

1,000,000     ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

89 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตล่ิงแม่น้ ายาว หมู่ที่ 4

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและเพือ่ใช้
ในการเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงแม่น้ า
ยาว หมู่ที่ 4 ความยาว 50 เมตร

1,000,000     ๑ แห่ง/ปี เกษตรกรได้ใช้น้ า
อยา่งทั่วถึง และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

90 โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ 1

ประชาชนมีน้ าเพือ่อุปโภค
และบริโภค

ขยายเขตและปรับปรุงระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ความ
ยาว 5,000 เมตร

80,000          1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ า
อุปโภคและบริโภคที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

91 โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ 2

ประชาชนมีน้ าเพือ่อุปโภค
และบริโภค

ขยายเขตและปรับปรุงระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 ความ
ยาว 5,000 เมตร

80,000          1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ า
อุปโภคและบริโภคที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

92 โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ 3

ประชาชนมีน้ าเพือ่อุปโภค
และบริโภค

ขยายเขตและปรับปรุงระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 ความ
ยาว 5,000 เมตร

80,000          1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ า
อุปโภคและบริโภคที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

93 โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ 4

ประชาชนมีน้ าเพือ่อุปโภค
และบริโภค

ขยายเขตและปรับปรุงระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 ความ
ยาว 5,000 เมตร

80,000          1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ า
อุปโภคและบริโภคที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

94 โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ 5

ประชาชนมีน้ าเพือ่อุปโภค
และบริโภค

ขยายเขตและปรับปรุงระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 ความ
ยาว 5,000 เมตร

80,000          1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ า
อุปโภคและบริโภคที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ
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แบบ ผ.02/1

                                      ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เทศบาลต าบลไหล่หิน  ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2564

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั (โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

95 โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ 6

ประชาชนมีน้ าเพือ่อุปโภค
และบริโภค

ขยายเขตและปรับปรุงระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 ความ
ยาว 5,000 เมตร

80,000          1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ า
อุปโภคและบริโภคที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

95 โครงการขุดลอกอ่างประจ า
หมู่บ้าน บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 
ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง

ประชาชนมีน้ าเพือ่
การเกษตร

ขุดลอกอ่างประจ าหมู่บ้าน บ้าน
แม่ฮวก หมู่ที่ 3 ยาวเฉล่ีย 50 
เมตร กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ลึกโดย
เฉล่ีย 1.00 เมตร

1,000,000  1 แห่ง/ปี ประชาชนมีน้ าเพือ่
การเกษตร

กองช่าง ทต.ไหล่หนิ , 
อบจ., กรมทรัพยากร
น้ าและหน่วยงานอื่น ๆ

-            -            -            99,571,480  #######รวมทั้งสิ้น        75           โครงการ
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แบบ ผ.03

หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เปูาหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ทีรั่บผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วทิยาก

ศาสตร์และ
การแพทย์

เพือ่บริการและคัดกรอง
ผู้ปุวยและปูองกนัโรคไวรัส
 Covid-19

จดัซ้ือเคร่ืองวดัอณุหภมูิแบบอนิฟาเรด พร้อมจา่ยแอลกอฮอล์
อตัโนมัติ จ านวน 3 เคร่ือง โดยมีรายละเอยีดดังนี้
1. วดัอณุหภมูิแบบไม่สัมผัสในระยะ 5 – 10 เซนติเมตร พร้อม
จา่ยแอลกอฮอล์อตัโนมัติ มีไฟกระพริบ และเสียงเตือน
2. จอแสดงผลอณุหภมูิแบบดิจติอล 
3. วดัได้ทัง้หน่วยองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์
4. ก าลังไฟฟาู ไม่น้อยกวา่ 5 วตัต์
5. ขนาดความจ ุไม่น้อยกวา่ 1,000 มิลลิลิตร
6. แหล่งพลังงาน ต่อตรงด้วยสาย USB หรือใส่ถา่น ขนาด AA 
จ านวน 3 กอ้น

10,000  10,000     ส านักปลัด 
(งานสุขาภบิาล)

2 งานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใหบ้ริการแกเ่ด็ก
นักเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลไหล่หนิ

จดัซ้ือพดัลมติดผนัง ขนาดใบพดั 16 นิว้ จ านวน 6 ตัว จดัซ้ือ
ตามราคาท้องถิ่น

12,000 งานการศึกษา

3 งานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใหบ้ริการแกเ่ด็ก
นักเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลไหล่หนิ

จดัซ้ือชุดโต๊ะและเกา้อี้นักเรียน 6 ทีน่ัง่ ประกอบด้วย โต๊ะหน้า
บุโฟเมกา้ขาว ขาเหล็กพน่สี ขนาดยาว 120 ซม. กวา้ง 50 ซม.
 สูง 50 ซม. จ านวน 6 ชุด

30,000 งานการศึกษา

52,000   รวม           3   รายการ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลต าบลไหล่หนิ อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง
งบประมาณและทีผ่่านมา
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