
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 3/2564 

 

 

 
เทศบาลต าบลปงยางคก 

อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

- ร่าง - 



บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3/2564 

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

---------------------------------------------------------------- 
 

  ตามท่ี เทศบาลต าบลปงยางคก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2562 นั้น  ซึ่งได้จากการรับทราบปัญหา ความต้องการ โดยน าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน มาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผน 
 

  จากการตรวจสอบแผนพัฒนาดังกล่าวพบว่า มีข้อผิดพลาดในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ค านวณปริมาณงาน/ปีที่ด าเนินการโครงการ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติและถูกต้อง      
ตามหลักวิชาทางช่าง โดยสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 “ข้อ 22/2 ในกรณีการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล   
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
 

ดังนั้นเทศบาลต าบลปงยางคก จึงได้จัดท า แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -

2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2564 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในกิจการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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บทน ำ 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนด  วิสัยทัศน์   
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้อง  กับแผนพัฒนา
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนา   ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า                
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแผนทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมรวมทั้ง                 
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. เพ่ือสามารถด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน 
 
3. ขั้นตอนกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ในการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537   
ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริการท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 

 

 

             /เพ่ือประโยชน์... 
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  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1.  ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน จัดท าร่างแผน พัฒนาท้องถิ่นที่ เปลี่ ยนแปลง                 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง 
3.  ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราช  
พิธีรัฐพิธี นโยบายรัฐบาล เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1. ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ผู้บริหารท้องถิ่น 

2. ผู้บริหาร  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นทีเ่พ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
3. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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บัญชสีรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2564 

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 200,000           1            200,000           

-         -                  -         -                  -         -                  -         -                  1            200,000          1            200,000          
2

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 1            300,000           1            300,013           
-         -                  -         -                  -         -                  -         -                  1            300,000          1            300,000          

3
3.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และ

นันทนาการ
1            15,000             1            15,000             

3.2 แผนงานการศึกษา 2 700,000           2            700,000           
3.3 แผนงานงบกลาง 1 100,000           1            100,000           

-         -                  -         -                  -         -                  -         -                  4            815,000          4            815,000          
4

-         -                  -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  
5

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

-         -                  -         -                  

-         -                  -         -                  -         -                  -         -                  6            1,315,000       6            1,315,000       

บัญชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2564

ยุทธศำสตรด์ำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน

รวม
ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

เทศบำลต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง

ป ีพ.ศ. 2562 ป ีพ.ศ. 2563 ป ีพ.ศ. 2564 รวม 5 ปีป ีพ.ศ. 2565

รวม
ดำ้นกำรพัฒนำสังคม/ชมุชน

รวม

ยุทธศำสตร์
ป ีพ.ศ. 2561

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

รวม
กำรพัฒนำกำรบรหิำรและพัฒนำองค์กร

รวม

รวมทัง้สิ้น
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างปา้ยชื่อหมู่บา้น ม.3 บา้นสัน
หลวง

เพือ่ก่อสร้างปา้ยชื่อหมู่บา้น ก่อสร้างปา้ยทางเข้าหม่บา้น
สันหลวง ตัวอักษรโลหะ

- - - 50,000 50,000 ประชาชนมี ปา้ย
ประชาสัมพนัธ์
ชื่อหมู่บา้น

มีปา้ยชื่อหมู่บา้น กองช่าง

1 โครงการก่อสร้างปา้ยหมู่บา้น (โครงเหล็ก)บริเวณ
ถนนสายบา้นสันหลวง - บา้นทุ่งบอ่แปน้หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง

เพือ่ใหป้ระชาชนมีซุ้มประตู
ประจ าหมู่บา้น

ขนาดกวา้ง 6.50 เมตร สูง 
5.70  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - - 200,000 ประชาชนร้อยละ
 70 รู้จักเส้นทาง
เข้าหมู่บา้น

มีซุ้มประตูหมู่บา้น กองช่าง

รวม 1 โครงการ - - - - - - 200,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่3/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 147 ล าดบัที ่5

รายละเอียดโครงการทีข่อเปลี่ยนแปลงใหม่

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวดัล าปาง

1.เพือ่บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวดัล าปางถูกต้องตาม
หลักสูตรสุขาภิบาล และอนามัย
ส่ิงแวดล้อม   2. เพือ่ให้
ประชาชนจังหวดัล าปางมี
คุณภาพชีวติที่ดี  3.เพือ่ให้
จังหวดัล าปางเป็นจังหวดัสะอาด 
จังหวดัน่าอยู่ และนครแห่ง
ความสุข

เพือ่การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการอย่างถูกวธิี
ตามหลักสุขาภิบาลและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

- 189,000 270,000 270,000 270,000 มีการด าเนินการ
จัดเกบ็ขยะมูลฝอย
ครบทุกหมู่บ้านใน
พืน้ที่

มีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
อย่างถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล
และอนามัย
ส่ิงแวดล้อมได้
ให้บริการ
สาธารณะต่อ
ประชาชน

องค์การบร
หารส่วน

จังหวดัล าปาง

1 โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม 
แบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวดัล าปาง

1.เพือ่บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวดัล าปางถูกต้องตาม
หลักสูตรสุขาภิบาล และอนามัย
ส่ิงแวดล้อม   2. เพือ่ให้
ประชาชนจังหวดัล าปางมี
คุณภาพชีวติที่ดี  3.เพือ่ให้
จังหวดัล าปางเป็นจังหวดัสะอาด 
จังหวดัน่าอยู่ และนครแห่ง
ความสุข

เพือ่การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการอย่างถูกวธิี
ตามหลักสุขาภิบาลและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

- - - - 300,000 มีการด าเนินการ
จัดเกบ็ขยะมูลฝอย
ครบทุกหมู่บ้านใน
พืน้ที่

มีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
อย่างถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล
และอนามัย
ส่ิงแวดล้อมได้
ให้บริการ
สาธารณะต่อ
ประชาชน

องค์การบร
หารส่วน

จังหวดัล าปาง

รวม 1 โครงการ - - - - - - 300,000 - - -

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 234 ล าดบัที ่1

รายละเอียดโครงการทีข่อเปลี่ยนแปลงใหม่

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่3/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
      1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดู
หนาวของดีนครล าปาง

เพือ่เปน็การประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารทางวชิาการและ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์

อุดหนุนงบประมาณใหก้ับที่ท า
การปกครองอ าเภอหา้งฉัตร 
ด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอหา้ง
ฉัตร

1 โครงการสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและของดี
นครล าปาง

เพือ่เปน็การประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารทางวชิาการและ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์

7 ต าบล 74 หมู่บา้น พืน้ที่
ในหความรับผิดชอบในอ าเภอ
หา้งฉัตร

- - - - 15,000 ร้อยละ 70 กลุ่ม
อาชีพมีรายได้
เพิม่ขึ้น

กลุ่มอาชีพในแต่
ละต าบลได้
จ าหน่ายสินค้ามี
รายได้เพิม่ขึ้น
และสามารถหา
เครือข่ายตลาด
สินค้ามากยิ่งขึ้น  
อปท.ได้เผยแพร่
ผลงานและ
กิจกรรมที่ส าคัญ
ของหน่วยงาน

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอหา้ง
ฉัตร

รวม 1 โครงการ - - - - - - 15,000 - - -

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 253 ล าดบัที ่28

รายละเอียดโครงการทีข่อเปลี่ยนแปลงใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่3/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

8



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
      1. 2 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

เพือ่ส่งเสริมสถานศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณเป็น
ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้าน
ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

- - - 400,000 400,000 เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวนั
ครบทุกคน

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ช้างอนุสรณ์)

2 อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสัน เพือ่ส่งเสริมสถานศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณเป็น
ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนสัน

- - - 180,000 180,000 เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวนั
ครบทุกคน

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง

โรงเรียนบ้าน
สัน

1 อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

เพือ่ส่งเสริมสถานศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณเป็น
ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้าน
ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

- - - - 500,000 เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวนั
ครบทุกคน

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ช้างอนุสรณ์)

2 อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสัน เพือ่ส่งเสริมสถานศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณเป็น
ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนสัน

- - - - 200,000 เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวนั
ครบทุกคน

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง

โรงเรียนบ้าน
สัน

รวม 2 โครงการ - - - - - - 700,000 - - -

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 หน้า 14 
ล าดบัที่ 1 และล าดบัที่ 2

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่3/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพฒนาสังคม/ชมุชน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลปงยางคก เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวสัดิการชุมชนต าบลปงยางคก

สนับสนุนงบเพือ่บริหารจัดการ
กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบล
ปงยางคก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ส่วนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม

ประชาชนมีความ
เข้มแข็ง

กองทุน
สวสัดิการ
ชุมชนต าบล
ปงยางคก

1 สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลปงยางคก เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวสัดิการชุมชนต าบลปงยางคก

สนับสนุนงบเพือ่บริหารจัดการ
กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบล
ปงยางคก

- - - - 100,000 ประชาชนมี
ส่วนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม

ประชาชนมีความ
เข้มแข็ง

กองทุน
สวสัดิการ
ชุมชนต าบล
ปงยางคก

รวม 1 โครงการ - - - - - - 100,000 - - -

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 214 5 ล าดบัที ่2

รายละเอียดโครงการทีข่อเปลี่ยนแปลงใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่3/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

     1.3 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมรัฐพธิแีละงาน
วฒันธรรมประเพณี ประจ าปี

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนและ
ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถวาย
ความจงรักภกัดี เทิดทูนสถาน
บนัชาติ ศาสนาพระมาหาร
กษตัรย์

อุกหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอหา้งฉัตร

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้บริหาร/สท. 
ข้าราชการ 
ลูกจ้าง ประชาชน
 เข้าร่วมงาน

การมีส่วนร่วม
ของส่วนราชการ
องค์กรเอกชน
และประชาชน

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอหา้ง
ฉัตร

1 โครงการจัดสนับสนุนกิจกรรมรัฐพธิแีละงาน
วฒันธรรมประเพณี อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนและ
ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถวาย
ความจงรักภกัดี เทิดทูนสถาน
บนัชาติ ศาสนาพระมาหาร
กษตัรย์

อุกหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอหา้งฉัตร

- - - - 20,000 ผู้บริหาร/สท. 
ข้าราชการ 
ลูกจ้าง ประชาชน
 เข้าร่วมงาน

การมีส่วนร่วม
ของส่วนราชการ
องค์กรเอกชน
และประชาชน

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอหา้ง
ฉัตร

รวม 1 โครงการ - - - - - - 20,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่3/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

      1.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 256 ล าดบัที ่2

รายละเอียดโครงการทีข่อเปลี่ยนแปลงใหม่

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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