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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของเทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566 -2570 

ของเทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
--------------------------------------- 

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของต าบล  
       เทศบาลต าบลปงยางคก   ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลปงยางคก   อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง  ห่างจากที่ว่า
การอ าเภอห้างฉัตร  ไปทางทิศใต้ประมาณ  ๘  กิโลเมตร  ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก  ตั้งอยู่  ณ  เลขที่  
222  หมู่ที่  ๙   บ้านปงยางคก   ต าบลปงยางคก   อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง 

 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ        ต าบลห้างฉัตร  ต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
            ต าบลบ่อแฮ้ว   อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 
ทิศใต้       ติดต่อกับ        ต าบลล าปางหลวง  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ        ต าบลปงแสนทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ        ต าบลเวียงตาล   อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
                       ต าบลใหม่พัฒนา  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
        ลักษณะของภูมิประเทศในต ำบลปงยำงคกเป็นที่รำบและที่ดอนรำบส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ไม้ผลไม้

ยืนต้นและทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ ที่รำบซึ่งพื้นที่นี้ใช้เป็นที่อยู่อำศัยและใช้เป็นที่นำส ำหรับปลูกข้ำว ถั่วลิสงหลังนำ และ
พืชผัก 
   1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   สามารถแบ่งได้เป็น  ๓ ฤดู   ได้แก่ 

  ๑. ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม  
  ๒. ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม  
  ๓. ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์   

 1.4  ลักษณะของดิน 
         เป็นลักษณะดินเหนียวปนทราย 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     2.1 เขตการปกครอง 
          เทศบาลต าบลปงยางคก  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ประมาณ  ๓1.24 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่  
ต าบลปงยางคก  (ทั้งหมด)   จ านวน  ๑๓   หมู่บ้าน มีครัวเรือน 4,143 ครัวเรือน    ได้แก่ 

   
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวนครัวเรือน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน,ก านัน 

๑.  สันหนองบง 293 นำยสรำวุธ ฮำวค ำฟู (ก ำนัน) 
๒.  ทุ่งบ่อแป้น 527 นำยสมศักดิ์  ตื้อยศ 
๓.  สันหลวง 209 นำยกฤษณะ  สันยะเขื่อน 
๔.  สันบุญเรือง 369 นำยธีรพล มูลอินต๊ะ  
๕.  ต้นค่ำม่วงชุม 163 นำงนำฏตยำ ม่วงแก้ว 
๖.  จ ำ 659 นำยเดชำ  วีเกษ 
๗.  ปงใต้ 481 นำยแสงดำว ปงตำค ำ 
๘.  ปงเหนือ 174 นำยสุนทร ปงแปง 
๙.  ปงยำงคก 270 นำงสำวพัชรินทร์  ศิริวรรณ 
๑๐.  ข่วง 325 นำยไพศำล เปี้ยปลูก 
๑๑.  โฮ้ง-ทะล้ำ 163 - 
๑๒.  หม้อ 110 นำยสัมฤทธิ์  ทรำยเมืองมำ 
๑๓.  นำงแล 400 นำยอุทัย  แสงบุญเรือง 

                                                   ที่มา  ข้อมูลสถิติอ าเภอห้างฉัตร เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564 
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     2.2 การเลือกตั้ง 
  แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น  2 เขต 
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลปงยางคก                9,167  คน 
  จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลปงยางคก            6,188  คน 
   (คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  67.50 %) 

 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปงยางคก  เขต 1         4,556  คน 
  จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาพเทศบาลต าบลปงยางคก  เขต 1   2,596  คน 

(คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  56.98 %) 
 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปงยางคก  เขต 2          4,604  คน 

  จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาพเทศบาลต าบลปงยางคก  เขต 2   3,590  คน 
(คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  77.98 %) 

                                                                         (ข้อมูล ณ  วันที่  28  มีนาคม  2564) 
      ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
            : ส านักทะเบียนอ าเภอห้างฉัตร 

 

สภาเทศบาลต าบลปงยางคก 
จ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล   มีจ ำนวน  ๑๒  คน   ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ง 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

นายบุญเชียร          สุภาวรรณ 
นายสุเทพ              ไชยวรรณ 
นายประสิทธ์          แลสันกลาง 
นายรุ่งสุริยันต์         ใจกันธิยะ 
นายจักรกฤษณ์        ดีสุยะ 
นายทวีป               กันธิสา 
นายพิสูจน์             ปันธิยะ 
นายณัฐวุฒิ            แก้วเมืองมูล 
นายสังข์ทอง          ตั๋นตุ้ย 
นายสิทธิพงษ์         แก้วนันไชย 
นางอนงค์             ทิพย์มณี 
นายธีรนาท           ปงจันตา 

ประธานสภาเทศบาล (สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2) 
รองประธานสภาเทศบาล (สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1) 
เลขานุการสภาเทศบาล (สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1) 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

ผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

นายย้าย          ฮาวค าฟู 
นายอุบล         สันศรีธิ  
นายชูวิทย์        ไชยสิงห์ 
นางสาวสุภัชชา  พรมศร 
นายศรีทูล        ใจปินตา 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
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3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง จ านวนเพศชาย (คน) จ านวนเพศหญิง (คน) รวม (คน) 

พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2563 
พ.ศ. 2564 
พ.ศ. 2565 

5,088 
5,088 
5,308 
5,576 
5,550 

5,465 
5,545 
5,681 
5,539 
5,530 

10,553 
10,633 
10,989 
11,115 
11,080 

                                                        ที่มา  ข้อมูลสถิติอ าเภอห้างฉัตร เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
         ประชากรในเขตเทศบาลต าบลปงยางคก    มีจ านวนทั้งสิ้น  11,115  คน   
โดยแยกเป็นชาย  5,576  คน   หญิง  5,539 คน   ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ บ้านสันหนองบง 285 320 605 
๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น 678   1,320 1988 
๓ บ้านสันหลวง 195 278 473 
๔ บ้านสันบุญเรือง 324 404 728 
๕ บ้านต้นค่า - ม่วงชุม 221 233 454 
๖ บ้านจ า 670 790 1,460 
๗ บ้านปงใต้ 535 605 1,140 
๘ บ้านปงเหนือ 199 229 428 
๙ บ้านปงยางคก 209 204 413 

๑๐ บ้านข่วง 379 410 789 
๑๑ บ้านโฮ้ง - ทะล้า 232 227 459 
๑๒ บ้านหม้อ 125 129 254 
๑๓ บ้านนางแล 1,524 400 1,924 

รวม 5,576 5,459 11,115 
               ที่มา    ส านักบริหารการทะเบียน   กรมการปกครอง   ณ  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564 
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    แบ่งตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ จ านวนเพศชาย (คน) จ านวนเพศหญิง (คน) รวม (คน) 

0– 6 ปี 
7 – 12 ป ี

13 – 17 ป ี
18 – 59 ปี 
60 ขึ้นไป 

216 
199 
176 

3,873 
1,112 

185 
199 
178 

3,465 
1,512 

401 
398 
354 

7,338 
2,624 

รวม 5,576 5,539 11,115 
                             ที่มา    ส านักบริหารการทะเบียน   กรมการปกครอง   ณ  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
(๑) โรงเรียนสังกัดรัฐบาล   2   แห่ง     ได้แก่ 

ชื่อสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ตั้ง 
โรงเรียนบ้านสัน 

โรงเรียนบ้านปงยางคก 
(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 

นำงทัศนำ  วัจนะประดิษฐ์ 
นางอรพิน     ไชยโวหาร 

     หมู่ที่  ๑  บ้านสันหนองบง  
     ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านปงยางคก หมู่ที่ ๙ 

 

(๒) โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา   
ตั้งอยู่   หมู่ที่ ๑๒  บ้านหม้อ  ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 

(3)  โรงเรียนวิสิฐวิทยาวัดนางแล    เป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา  
      ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๑๓  บ้านนางแล   ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
 

(4)  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๕ ล าปาง  
ที่ตั้ง   ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ สายเชียงใหม่-ล าปาง   หมู่ที่ ๑๓  บ้านนางแล           
ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 

(5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง 
ที่ตั้ง    แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ สายเชียงใหม่-ล าปาง                
 

(6) ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
     ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

(7) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)    
- ตั้งอยู่ โรงเรียนบ้านหม้อ ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 

(8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก    จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๒                              
ที่ตั้ง  โรงเรียนบ้านหม้อ  ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
 
 

 4.2 สาธารณสุข 
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(๑)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน  ๒  แห่ง 
 

ชื่อโรงพยาบาล 
 

 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 

 

ที่ตั้ง 
 

พื้นที่รับผิดชอบ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านสันหลวง 

นายกิตติศักดิ์   ง้าวทาสม หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง ม.๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , 
๙ และ ม.๑๓ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านข่วง 

นายเพียร   ทาสุตา หมู่ที่ ๑๐ บ้านข่วง ม.๖ , ๗ , ๘ , ๑๐ , 
๑๑ และ ม.๑๒ 

 

(๒)  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน     จ านวน    ๑๓   แห่ง 
 

(๓)  สถานพยาบาลสงเคราะห์  วัดทุ่งบ่อแป้น  
 

(๔)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)     จ านวน   274   คน 
 

   มี  นางอ าพร    ธรรมนพ    เป็น   ประธาน อสม.ต าบลปงยางคก 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ประธาน อสม. 

๑ บ้านสันหนองบง นางฟองเพชร      ปันทะวังกันยา 
๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น นางสุภาพร     จอมค า 
๓ บ้านสันหลวง นางเพ็ญศรี         สันสุวรรณ 
๔ บ้านสันบุญเรือง นางนงเยาว์         ปันทะรส 
๕ บ้านต้นค่า – ม่วงชุม นางบุญเทียม       แก้วดวงตา 
๖ บ้านจ า นางนพพร          ประดิษฐ์ 
๗ บ้านปงใต้ นางรัตนาพร        อินถา 
๘ บ้านปงเหนือ นางอัญชลี           สุวรรณ 
๙ บ้านปงยางคก นางอ าพร            ธรรมนพ 

๑๐ บ้านข่วง นางศรีนวล          เทพรักษา 
๑๑ บ้านโฮ้ง – ทะล้า นางปราณี           ศรียาใจ 
๑๒ บ้านหม้อ นางกัญจ์พร         จีระพิรัชติกูล 
๑๓ บ้านนางแล นางศิริลักษณ ์      เป็งงามเมือง 

         (5) ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ – กู้ภัย)  
  
            4.3 อาชญากรรม 

       ต าบลปงยางคกไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นจุดบริเวณที่
สาธารณะ  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน  
           4.4 ยาเสพติด 

มีผู้เสพยำเสพติดในชุมชนได้รับกำรแก้ไขปัญหำจำกเทศบำล โดยกำรณรงค์  กำร
ประชำสัมพันธ์ กำรแจ้งเบำะแส กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ให้ผู้ติดยำเสพติดได้รับกำรบ ำบัด  

 
 
 
 

            4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
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1.  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส 

 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
      5.1 การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมติดต่อระหว่าง ต าบลปงยางคก กับ ชุมชนข้างเคียงสามารถเดินทางโดยรถยนต์  
และรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญเข้าสู่พื้นที่เทศบาลต าบลปงยางคก  คือ 

-  ทางหลวงหมายเลข  ๑๑   สายเชียงใหม่ – ล าปาง   
-  ทางหลวงหมายเลข  ๑๐๓๔  สายห้างฉัตร-เกาะคา  ทางหลวงสายนี้จะเชื่อมต่อกับทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๑๑ (ล าปาง-เชียงใหม่) 
- การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตต าบลปงยางคก ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                  

บางช่วงเป็นถนนลาดยาง  

   5.2 การไฟฟ้า 
         การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่เนื่องจากประชาชนได้ก่อสร้างที่อยู่อาศัย

เพ่ิมขึน้จึงยังมีการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือที่อยู่อาศัยและเพ่ือการเกษตรอยู่เสมอ 

   5.3 การประปา 
        ในต าบลมีประปาจ านวน   10   แห่ง  ดังนี้ 

1. หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง 
2. หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น 
3. หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง 
4. หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า – ม่วงชุม 
5. หมู่ที่ 6 บ้านจ า 
6. หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ 
7. หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ 
8. หมู่ที่ 10 บ้านข่วง 
9. หมู่ที่ 11  บ้านโฮ้ง – ทะล้า 
10. หมู่ที่ 13 บ้านนางแล 

    5.4 โทรศัพท์ 
         -มีกำรใหบ้ริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่ครอบคลุมภำยใต้กำรให้บริกำรของ  บริษัท ทีโอที และ บริษัท 
ทีทีแอนด์ที  

-มีการใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS 
DTAC และ  TRUE 
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 5.5 ระบบโลจิสติกส์(Logistics) หรือการขนส่ง 
        มีบริการการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ในพ้ืนทีด่ังนี้ 

1. แฟลช เอ็กเพรส  หมู่ที่ 6 บ้านจ า 
2. ไปรษณีย์ (บริเวณปั๊ม พีที) 
3. SCG EXPRESS ตรงข้ามโรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)  

 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
   6.1 การเกษตร 

ประชากรในเขตต าบลปงยางคกที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมขนาดเล็ก 
(ครัวเรือน) โดยผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข.๖, กข.๑๐, ข้าวหอมมะลิ และพืชผักสวนครัว
ประเภทต่าง ๆ  โดยมีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ 13,917 ไร่   ดังนี้.- 

 

 - หมู่ที่ ๑ 500 ไร่ - หมู่ที่  ๙ 185 ไร่ 
 - หมู่ที่ ๒ 4,499 ไร่ - หมู่ที่ ๑๐ 800 ไร่ 
 - หมู่ที่ ๓ 801 ไร่ - หมู่ที่ ๑๑ 591 ไร่ 
 - หมู่ที่ ๔  744 ไร่ - หมู่ที่ ๑๒ 250 ไร่ 
 - หมู่ที่ ๕  620 ไร่ - หมู่ที่ ๑๓ 1,228 ไร่ 
 - หมู่ที่ ๖ 1,326 ไร่ 
 - หมู่ที่ ๗ 883 ไร่ 
 - หมู่ที่ ๘ 1,490 ไร่ 

   6.2 การประมง 
        ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง   

 6.3 การปศุสัตว์  
       มีการท าฟาร์มสุกรที่ได้รับใบอนุญาต จ านวน 21 แห่ง /ฟาร์มเลี้ยงไก่ 13 แห่ง  

 6.4 การบริการ 
กิจการโรงแรม/หอพัก    5 แห่ง 
กิจการสถานีบริการน้ ามัน     10      แห่ง 
กิจการร้านอาหาร    5  แห่ง 
กิจการร้านค้า          105 แห่ง 
กิจการนวดแผนไทย    3       แห่ง 
กิจการซ่อมรถ     5       แห่ง 
กิจการสะสมอาหาร    4       แห่ง 
กิจการโกดังเก็บสินค้า    3       แห่ง 
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  6.5 การท่องเที่ยว 
(๑)  วัดปงยางคก   เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์

ของจังหวัดล าปาง    ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่ ๙  บ้านปงยางคก  ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง                
(ติดกับส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก)  ภายในวัดมีโบราณสถานส าคัญทางประวัติศาสตร์  คือ วิหารจามเทวี 
เป็นวิหารเก่าแก่ ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา  สร้างขึ้นเมื่อ พ .ศ. ๑๒๔๓  ในสมัยพระนางจามเทวี 
เป็นกษัตริย์ครองนครหริภุญไชย,  องค์พระเจดีย์อันเก่าแก่  และศาลเจ้าพ่อหนานทิพย์ช้าง   

(2) ลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี อยู่ตรงข้ามส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก 
   (3)  วัดทุ่งบ่อแป้น     ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น  ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  
จังหวัดล าปาง  ภายในวัดมีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะส าหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบันทางวัดได้จัด
พ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นสถานพยาบาลสงเคราะห์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย  ผู้ป่วยด้านอัมพฤตอัมพาต  ด้วยการ
กายภาพบ าบัด 
   (4)  แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านบัวแก้ว”  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
น าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยได้น าเอา
หลักการคิด 3 ห่วง 2 เงื่อนไขสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จึงได้วางแผนด าเนินการ จากปัจจัยเดิมที่ท า
อยู่ก่อนแล้ว น ามาเชื่อมโยง ผสมผสาน กิจกรรมที่ท าอยู่ในบริเวณพ้ืนที่บ้านพัก จ านวน 3 ไร่ 1 งาน 39 ตาราง
วา โดยการเลี้ยงโคขุน น าผลผลิตที่เหลือใช้มูลวัวมาท าปุ๋ย เลี้ยงไส้เดือนดินแล้วน ามูลไปผลิตปุ๋ย  น าไปใช้กับ
แปลงสาธิตผักกางมุ้ง น าผักที่ได้และเศษวัชพืชไปเลี้ยงเป็ด และท าบ่อปุ๋ยหมักใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชยืนต้นประเภท
ไผ่เศรษฐกิจ ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นต้น 
    
  (5)  แหล่งท่องเที่ยวโดยการจัดตั้งกลุ่มชื่อว่ากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมละวิถีชุมชน          
คนปงยางคก โดยที่สมาชิกมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การอนุรักษ์วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ                  
ในต าบลปงยางคก และวิถีชุมชนของคนปงยางคกไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่น  คือ  1. เฮือนสุขภาพศรีนวล 
2. เฮือนลุงพัน 3. คุ้มตะวัน 
  (5)  กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ก่อตั้งขึ้นมาประมาณ 
พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา โดยกลุ่มมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ต้องการมีอาชีพที่มั่นคง ก่อนที่จะมีการก่อตั้งกลุ่มสมาชิก
กลุ่มแต่ละคนได้ด าเนินการท ากันเองในครัวเรือนมาเป็นเวลาหลาย 10 ปี และท าให้ชาวบ้านมีอาชีพเพาะเห็ด
มากมายในหมู่บ้าน ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนหลายหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น 

 6.6 อุตสาหกรรม 
   กิจการประเภทอิฐมอญ  จ านวน 31 ราย 
   กิจการประเภทไม้  จ านวน 11 ราย 
   กิจการประเภทโรงสี  จ านวน    1 ราย 
   กิจการประเภทคอนกรีต  จ านวน   1 ราย 
   กิจการประเภทแอสฟัลติก จ านวน   1 ราย 
   กิจการประเภทเซรามิค  จ านวน   4 ราย 
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 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  กลุม่ผลิตภัณฑ์ตะเกียงน้ ามันพืชโบราณ หมู่ที่    5  บ้านต้นค่า – ม่วงชุม 
  กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว              หมู่ที่    2  บ้านทุ่งบ่อแป้น 
  กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว              หมู่ที่ 13 บ้านนางแล 
  กลุ่มพัฒนาสตรีท าแคบหมูหม้อเงิน       หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ 
  กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด         หมู่ที่   2 บ้านทุ่งบ่อแป้น   

 6.8 แรงงาน 
          แรงงานจะเป็นแรงงานภาคการเกษตร และแรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
 
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     7.1  การนับถือศาสนา 

 ในพ้ืนที่ต าบลปงยางคก   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีสถาบันศาสนา  ดังนี้. 
(๑)  วัด/ส านักสงฆ์  ๑๔  แห่ง               (๒)  โบสถ์   ๓   แห่ง 
- วัดสันหนองบง    - วัดปงใต้ 
- วัดทุ่งบ่อแป้น    - วัดปงเหนือ 
- วัดสันหลวง    - วัดปงยางคก 
- วัดสันบุญเรือง    - วัดพระงามบ้านข่วง 
- วัดต้นค่า    - วัดโฮ้ง-ทะล้า 
- วัดม่วงชุม    - วัดบ้านหม้อ 
- วัดจ าทรายมูล    - วัดนางแล 
 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
           ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในต าบลปงยางคก  ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมประเพณี             

ของชาวไทยภาคเหนือโดยทั่วไป 
   - ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ    เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
  - ประเพณีแห่ไม้ก้ าศรี     เดือนเมษายน 
  - ประเพณีตานกว๋ยสลากภัต วัดปงยางคก เดือนกันยายน 
  -  ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)  เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 

   7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
           ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเทศบาลต าบลปงยางคก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 

ตะเกียงน้ ามันพืชโบราณ  ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  ภาษาท้องถิ่นใช้ภาษาเหนือและภาษากลาง 

   7.4  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
           ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว/ตะเกียงน้ ามันพืชโบราณ/ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน/แคบหมู 

ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเพาะเห็ด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของเทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

 

 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
   8.1 น้ า 

ปัจจุบันประชากรของเทศบาลต าบลปงยางคก ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ การปลูก 
ข้าว  การเพาะเห็ดและการปลูกพืชผักสวนครัว โดยคิดเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรในต าบลปงยางคก  ประมาณ  
13,917  ไร่  

          แหล่งน้ าธรรมชาติ  
แม่น้ า  ๓   แห่ง   คือ   แม่วัก , แม่ตาล ,  แม่ฮาว (แม่น้อย) 
ห้วย   ๑   แห่ง   คือ   ห้วยแม่เถาวัลย์  หมู่ที่ ๗ , ๘  
หนอง ๒   แห่ง   คือ   หนองยางมื่น  หมู่ที่  ๘ , หนองกลาง  หมู่ที่  ๙ 

    8.2 ป่าไม้ 
         สวนป่าสมุนไพรชุมชนบ้านนางแล  ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

   8.3 ภูเขา 
          ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ 

  8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในต าบลปงยางคกยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  แต่ก็ยังต้องประสบปัญหาในด้านแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร  เนื่องจากแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอจึงยังต้องรอน้ าในฤดูฝน เพ่ือท าการเกษตรอยู่ 
 
9.  อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
 

ส่วนที่ 2  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหาภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)    
         โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ           
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ประเทศมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบ
การเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่ งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
 

นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

กรอบยุทธศาสตร์/แนวทาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ  ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับ
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและ
กระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินับ 
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้
อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดย
ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี  และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกตามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน  ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและ
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มิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์
ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขัยเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

1. เป้าหมาย 
1.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

      1.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
      1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
     1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รบการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ 
     1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ตัวช้ีวัด 
     2.1 ความสุขของประชากรไทย 
     2.2 ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
     2.3 ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
     2.4 บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
     2.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
         3. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
     3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  3.1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักใน
เรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
  3.1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสภาบันหลักของชาติ 
  3.1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีเสถียรและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   3.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่ส าคัญ  
     3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
  3.2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
  3.2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
  3.2.3 การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3.2.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทาง
บกและทางทะเล 
     3.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
  3.3.1 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3.2 การพัฒนาแลผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ 
  3.3.3 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
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ประสิทธิภาพ 
     3.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และท่ีมิใช่ภาครัฐ  
  3.4.1 การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  3.4.2 การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค  
  3.4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาท ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
ที่มิใช่ภาครัฐ 
 4. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม  
  4.1 การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข ปัญหา
ความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  
  4.2 การบริการจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืนๆ 
  4.3 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 
3 ประการ ได้แก่  

(1)“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ 
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ 
น ามาประยุกต์ผสมสานธรรมชาติที่หลากหลาย เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
 (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 
 (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บน
พ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 1. เป้าหมาย 
  1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติมโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 2. ตัวช้ีวัด 
  2.1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย
รายได ้
  2.2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
  2.3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
  2.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
        3.1.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
        3.1.2 เกษตรปลอดภัย 
        3.1.3 เกษตรชีวภาพ 
        3.1.4 เกษตรแปรรูป 
         3.1.5 เกษตรอัจฉริยะ 
  3.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
        3.2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
        3.2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
        3.2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
        3.2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
        3.2.5 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
  3.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
        3.3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
        3.3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
        3.3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
        3.3.4 ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
        3.3.5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
  3.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
        3.4.1 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
        3.4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
        3.4.3 เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
        3.4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
        3.4.5 รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค 
  3.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
        3.5.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
        3.5.2 สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
        3.5.3 สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
        3.5.4 สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
        3.5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงการบริการภาครัฐ 
3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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1. เป้าหมาย 
1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

      1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 2. ตัวช้ีวัด 
     2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
     2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     2.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  3.1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
  3.1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 
  3.1.3 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
  3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
  3.1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
  3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
  3.1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อรวม 
  3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  3.2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
  3.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  3.2.3 ช่วงวัยแรงงาน 
  3.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
     3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  3.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 
  3.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
  3.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
  3.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
  3.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
  3.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  3.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
รวมทั้งสื่อ 
  3.4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม 
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ  
  3.4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มา
สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
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     3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
  3.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
  3.5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
  3.5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
  3.5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
  3.5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที ่
 3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.6.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  3.6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  3.6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
  3.6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
  3.7.1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
  3.7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
  3.7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
  3.7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กีฬา 
4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง 
 1. เป้าหมาย 
  1.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
  1.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น
ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
  1.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 2. ตัวช้ีวัด 
  2.1 ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
  2.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
  2.3 ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี 
  2.4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     3.1 การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
  3.1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
  3.1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
  3.1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
  3.1.4 เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
  3.1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ
และทุกกลุ่ม 
  3.1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
  3.1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้
มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
  3.1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
     3.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
  3.2.1 พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
  3.2.2 ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ 
  3.2.3 จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
  3.2.4 ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
  3.2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  3.2.6 การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่ 
    3.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  3.3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไปทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
  3.3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  3.3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน 
  3.3.4 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
  3.3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
  3.3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
    3.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง 
  3.4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
  3.4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพึ่งพากันเอง 
  3.4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
  3.4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
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5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญทีเ่พ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุ กฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน 
อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 1. เป้าหมาย 
  1.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่นยืน มีสมดุล 
  1.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
  1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
  1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 2. ตัวช้ีวัด 
  2.1 พ้ืนที่สีเขียวทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2.2 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 
  2.3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
           3.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
        3.1.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
       3.1.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด 
       3.1.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 
       3.1.4 รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       3.1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
         3.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
      3.2.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล   

    3.2.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
      3.2.3 ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ
และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
      3.2.4 พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
          3.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
      3.3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
      3.3.2 มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
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เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
      3.3.3 มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน 
      3.3.4 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   
 3.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  3.4.1 จัดท าแผนภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  
  3.4.2 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
  3.4.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
  3.4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
  3.4.5 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไก การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  3.4.6 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

   3.5 พัฒนาความม่ันคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
          3.5.1 พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ 
 3.5.2 เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม

จากการใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
 3.5.3 พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 3.5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
 3.5.5 พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ 

คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
3.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ 
          3.5.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ

คนไทย 
 3.5.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
 3.5.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 
 3.5.4 พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้าน

ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
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6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ
ที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิ
บาลปรับปวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากลมีประสิทธิภาพ 
และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
    1. เป้าหมาย 
        1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองคาม
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  1.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  1.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 2. ตัวช้ีวัด 
                    2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
  2.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
  2.3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     3.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 
  3.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า 
  3.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้   
     3.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
  3.2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

3.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
  3.2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
     3.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ 
  3.3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
  3.3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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  3.3.3 ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล     
    3.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
  3.4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
  3.4.2 พัฒนาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย   

   3.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้าน  ก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

          3.5.1 ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
 3.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
  3.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          3.6.1 ประชาชนและภาคต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
 3.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ

ตรวจสอบได้ 
 3.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ  
3.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น 
          3.7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
 3.7.2 มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
 3.7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
          3.8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
 3.8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอนของการ

ค้นหาความจริง 
 3.8.3 หนว่ยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางเพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
  3.8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการยุติธรรม 
 3.8.3 พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้น้อมน าหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๙–๑๑ โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส านัก
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
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ส่วน เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของ
แผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 
ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน 
ดังนี้ 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน ด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทาง

การศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงานในขณะที่คน
ไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์  เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คน
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น แนว
ทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 

(2) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 

(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้
มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษีในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับปรุงระบบการเงินการ
คลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่
สุขภาพ 

(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มี
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ 

(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการ
ดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึง
ได ้

๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม  
การพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อม

ล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่ม
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ประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐรวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและ
เทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่ง
ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความ
ยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐาน
รากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น แนว
ทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

(1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน 
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง 

(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ ครอบคลุมและทัว่ถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ 
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 

(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าทั้งการ
ให้กู้ยืมและ การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบ

เซา และข้อจ ากัดภายในประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง 
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ
และมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความ
ร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาค
การเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การ
ท่องเที่ยวสามารถ ท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ ระบบ
เศรษฐกิจ ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้าน
การเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ 

(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน 
เพ่ือยกระดับ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง



26 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
 

วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุน 

๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ปัจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการ

ผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิ ดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการชาดแคลนทรัพยากรน้ าใน
อนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น และส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การ
พัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและ
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย แนวทางการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคงสมดุลและยั่งยืน 
(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(7 )  การ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ งด้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

          ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และ
ยั่งยืน  

 กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอกในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและภัยคุกตาม
ในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึง
เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์
และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 



27 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
 

และแผนงานด้ านความมั่นคงมีการบู รณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษ ฐกิจ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

 (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบภายในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ 

 (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

 (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

 (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ 

 (5) การบริการจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด ความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมา  
ภิบาลในสังคมไทย 

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด 
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรม
ไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย 
การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
การลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้
กระท าความผิด แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 

(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากลเพ่ือให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม และ 

(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคบัสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
ที่ผ่านมาการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความ

ต่อเนื่องในการด าเนินการ และ ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการให้บริการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ท าให้มี ข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะต่อไป
จึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่ง
ทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมารณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดความสามารถ
ในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือ
เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย 

(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทาง
น้ า 

(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 

(3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า 

(4) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการการผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

(5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ 

(6) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ ครอบคลุมและทั่วถึงและการ
บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจาก

ปัจจัยความได้เปรียบด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศ
มากกว่าการสะสมองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่ง
มีมูลค่าสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ สังคมนวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศและการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

 (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่
น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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 (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
บทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอลการ
ธุรกิจของไทย และ 

 (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะ

ของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก เพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและ
ยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าและการ
ลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่
เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนฐาน
เศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่ าการลงทุนใน
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึงพัฒนาภาคเหนือให้
เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย
การพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย 

(2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ 

(3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุลมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
พัฒนาพื้นทีเ่ศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี 

เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ
อ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดย
ก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์
เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นใน
เรื่องกรมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน
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ที่ส าคัญในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ส าคัญในทุกระดับแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ 
สินค้าและบริการของไทย 

(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ 
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค 

(4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
(7) เข้าร่วมเป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ

เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ 
(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

 
๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูง
ด้วยปัญญาและนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                                                         

วิสัยทัศน์   “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  
               สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
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พันธกิจ 
 1) พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
 2) เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเกษตร การค้า และการลงทุน 
 3) เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
 4) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
ระหว่างภูมิภาค 
ต้าแหน่งยุทธศาสตร์ (Positioning) 

กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 
เมือง

ท่องเที่ยวสู่
สากล 

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมและ
สร้างสรรค์ 

ท่องเที่ยวเชิงอารย
ธรรมและสร้างสรรค์ 

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม
และสร้างสรรค์ 

ท่องเที่ยงเชิงอารยธรรม
และสร้างสรรค์ 

Food 
Valley 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(พืชผักเมืองหนาว ล าไย 
มะม่วง กาแฟ สมุนไพร/ไก่ 
ประดูหางด า นมพรีเมียม 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(กระเทียม ถั่วเหลือง 
งา กาแฟ) 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(ข้าว ข้าวโพดหวาน 
สับปะรด) 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(ล าไย มะม่วง ข้าว 
กระเทียม) 

Green 
City 

พ้ืนทีป่่าไม้ ลุ่มน้ าปิง 
เขตเมืองเก่า/ย่านชุมชน 
อนุรักษ์ 

พ้ืนที่ป่าไม้ 
ลุ่มน้ าสาละวิน 

พ้ืนที่ป่าไม้ ลุ่มน้ าวัง 
เขตเมืองเก่า/ย่านชุมชน 
อนุรักษ์ 

พ้ืนที่ป่าไม้  
เขตเมืองเก่า/ย่านชุมชน 
อนุรักษ์ 

Northern 
Landport 

สนามบินนานาชาติ 
ศูนย์กลางการค้าการลงทุน 

ด่านการค้าชายแดน โลจิสติกส์ทางบกและ
ทางราง 

นิคมอุตสาหกรรม 

Health 
and 

Wellness 

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

1.ชุมชนท่องเที่ยวเชิง  
   สุขภาพ 
2.ผลิตภัณฑ์สปา 
3.น้ าพุร้อน 

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

1.ภูมิปัญญาการแพทย์ 
   แผนไทย สมุนไพร 
2.ชุมชนท่องเที่ยว 
   เชิงสุขภาพ 

เป้าประสงค์รวม 
 1) การท่องเที่ยวธุรกิจ การเกษตร การค้า การลงทุน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 2) อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
 3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่างมีส่วนร่วม เอ้ือต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1) สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 



32 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
 

 2) ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันท้ังในและต่างประเทศ 
 3) พัฒนาการเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล้าปาง 
 วิสัยทัศน์จังหวัดล้าปาง (Vision) 
  “ล้าปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” 
 นิยาม : จังหวัดล าปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ โดยครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรและเป็นนครแห่งความสุขด้วย
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทางสังคมถ้วนหน้าการเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดี
โดยยึดแนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเป้าหมายระยะแรกของการพัฒนาที่
เน้นการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์”และระยะที่ 2 พัฒนาไปสู่ เมือง
วัฒนธรรมที่มีความทันสมัย พัฒนาบนฐานของทุนทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือศักยภาพและขีด
ความสามารถสู่การแข่งขันในตลาดโลก Local to Global” 

 พันธกิจ 
 1. สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด
ให้สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 

3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพ่ิม
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 

5. ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทากงายภาพบุคลากรและการบริหาร
จัดการในการพัฒนาพื้นท่ีของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรมท้องถิ่น
และถ่ินก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความม่ันคงของคนในจังหวัดส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเฝ้าระวังและป้องกันภัย
ในชุมชน 

8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในส่วนสังคมมีการด าเนินงานกานบริหารจัดการในทุกระดับให้
โปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้เหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน           

และการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพ้ืนที่และแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้วยการเสริมสร้างอาชีพสนองตอบต่อความต้องการของตลาด 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. เพ่ือเสริมสร้างจังหวัดล าปางให้เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไกเชื่อม
ประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการด ารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนและ
คุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดล้าปาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสินค้าและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครบวงจร

บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ : 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรการท่องเที่ยว 
3. อนุรักษ์ พัฒนา พ้ืนฟูแหล่งน้ าท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ 
    รองรับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
5. การพัฒนาและบริการให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
6. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด : 
1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 ต่อปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตร

อินทรีย์ เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของประเทศ 
กลยุทธ์ : 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า 

การปฏิรูปที่ดิน และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. พัฒนาเกษตร สถานบันเกษตร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการเข้าถึง

แหล่งทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่นได้
มาตรฐาน 

3.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์ ปละเกษตรอุตสาหกรรม โดยน าวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับมาใช้ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
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แปรรูปการผลิต ทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
4. ส่งเสริมการตลาดและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธ์ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ ของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด : 
1. อัตราเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์ม (พืชอาหาร ข้าว ปศุสัตว์ และประมง) และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐาน 
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน บน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นจุดเชื่อมโยง โลจิสติกส์ของ
ภาคเหนือ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ : 
1. เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและสิ่งอ านวย

ความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ เพ่ือปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการพัฒนา

กระบวนการผลิตการบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพ่ือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนจามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริ ม
สนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน บนฐานรากของความรู้สมัยใหม่ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและ
ต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัด : 
1. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์

ชุมชนที่ส าคัญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ร้อยละของผู้ประกอบที่ยื่นค าขอที่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มผช.) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ต่อปี 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถเข้าถึงบริการ

ขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมีการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
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กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ 
2. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถานบันครอบครัว สถานบันทางสังคม เพ่ือสร้าง

ภูมิคุ้มกัน ให้สามารถด ารงชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบการเฝ้าตรวจ 
4. เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการ

บริหารจัดการสาธารณภัย 
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด : 
1.ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นฐาน ร้อยละ 60 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็งร้อยละ 70 
3. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง ร้อยละ 20 (ลดลงจากปี 2562) 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ ต่อปี 
5. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ลดลง 5,000 ตัน ต่อปี 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดล้าปาง 
 วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล้าปาง   
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปางเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” 
    องค์กรแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่อยู่
ใกล้ชิดประชาชน มีการขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาชีวิตของคนในท้องถิ่นครอบคลุมตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
รวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมได้เหมาะสมในการด ารงชีวิต โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักธรรมาภิบาล การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความรักความสามัคคี
การมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  พันธกิจ 

1. สร้างสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพชีวิตและมีความสุขโดย 
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  3. การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอ านาจ/หน้าที่ หลักกฎหมาย 
ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการให้บริการ
สาธารณะที่ประชาชนมีความพึงพอใจ 
  เป้าประสงค์รวม 
  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรองรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
โอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมรวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อบงถิ่น เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ 

1. การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบ ารุงรักษาถนน สะพานและการบ ารุงสายทางอ่ืน(เพ่ือให้ประชาชนมี 
ความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการจราจรระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดล าปาง การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ การ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว) 

2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและ
การเกษตร(เพ่ือการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีมาตรฐานและ
ทั่วถึง การพัฒนาระบบส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร การสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 

3. การไฟฟ้าสาธารณะ(เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึง) 
4. การผังเมือง(ประสานการท างานกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความ

เข้าใจร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย) 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 การก่อสรา้ง/การปรับปรุง/การบ ารุงรักษาถนน สะพานและ การบ ารุงสายทางอื่น 

  1.2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคและการเกษตร 

1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4 การวางผังเมือง 

2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.2 อนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝา้ระวังและการป้องกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม       

3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
3.2 การสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.3 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น  
3.4 การป้องกัน การรักษาและส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.5 การส่งเสรมิความเขม้แข็งของชุมชน 

4. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 4.1 การส่งเสรมิอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน    
4.2 การส่งเสรมิการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด 
4.3 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง 

5. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 5.1 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
5.2 การพัฒนางาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การให้ความรู้ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม การเก็บ การทิ้ง การขนขยะที่ถูกวิธี การพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้และการจัดการเศษวัสดุทาง
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฯลฯ เพ่ือคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชน) 

2. การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(กิจกรรมปลูกป่า การท าแนวกันไฟ การสนับสนุนกิจกรรมการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยชุมชน 
กิจกรรมการก าจัดขยะ การรักษาดูแลแม่น้ า กิจกรรมอ่ืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการมลพิษ 
และการจัดการปัญหาขยะให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยเน้นการบูรณาการตกลงร่วมกันการมีส่วนร่วมระหว่าง
ส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน(การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ให้ได้รับ

บริการสาธารณะที่เหมาะสม การสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณค่าและถ่ายทอดองค์ความรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับ
คนรุ่นหลัง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคมอ่ืนๆ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ โดยประสานการท างานร่วมกับส่วนราชการ องค์กร
ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน) 

2. การสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์(ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาของเยาวชนและประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้
มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ชีวิต การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์(โรบอท) เพ่ือ
คิดค้นและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความ
รัก ความภาคภูมิใจ การอนุรักษ์และการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และจังหวัดล าปางตลอดไป) 

4. การป้องกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน(ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย
เพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวการณ์เกิดโรคจากพฤติกรรม การส่ งเสริมให้ประชาชนมีคามรู้
ในเรื่องการรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข
ของรัฐโดยด าเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล ส่งเสริมการป้องกัน
รักษาสุขภาพของประชาชนผ่านการแพทย์ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก) 

5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี การเข้าถึงบริการ
ของรัฐ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือพัฒนาสังคม/ชุมชน การพัฒนาระบบเครือข่ายทางสังคมที่ใช้เป็นช่อง
ทางการติดต่อประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลในการพัฒนาและการ
สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน การสร้างความเสมอภาค การสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมชุมชน การป้องกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 
1. การส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน(การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ การส่งเสริม

การปลูกพืชเศรษฐกิจตามทิศทางการตลาด การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการผลิต การส่งเสริม
ให้ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรต้นทุนให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ การส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เกษตรปลอด
สารพิษ และเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง 
ครอบครัว การส่งเสริมอาชีพที่สร้างเศรษฐกิจให้สังคม ชุมชน การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น) 

2. การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด(ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าที่ผลิตในชุมชนท้องถิ่น
ของตนเอง ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าเซรามิก สินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่ผลิตในจังหวัดล าปาง การจัดหาสถานที่
จ าหน่ายสินค้าจากชุมชนในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการตลาดและ
ช่องทางใหม่ๆ ในการกระจายสินค้า การประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าชุมชนท้องถิ่น การจัดแสดงสินค้าชุมชน
ท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง) 

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง(พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว การสร้าง
กิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายมิติให้แตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ การสร้างงานให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับ
นักท่องเที่ยวในกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้ นอัตลักษณ์ที่จะสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเส้นทางที่มุ่งสู่
แหล่งท่องเที่ยว) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการและพัฒนาองค์กร 
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น(พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้

ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มี
ความเชื่อมัน มีความจงรักภักดีและมีความภาคภูมิใจในองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ) 

2. การพัฒนางาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน (การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาให้บริการประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะ e-Service เช่น ระบบช าระภาษี ระบบศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาระบบเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับประชาชนผ่านทาง
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/
ประชาชน สร้างระบบฐานข้อมูลตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีสามารถบูรณาการและ
สนับสนุนการท างานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ เช่น การประชุมทางไกล รวมไปถึงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการ เรียกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ที่ต้องการรวม
ไปถึงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคามพร้อมของาถนที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคารรองรับการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน การจัดหาสถานที่รองรับภารกิจต่างๆ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือรองรับ
ภารกิจให้บริการสาธารณะในอนาคต 
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2.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลปงยางคก 
 2.1  วิสัยทัศน ์

“สังคมน่าอยู่  สู่คุณภาพชีวิตที่ดี  สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  ก้าวน้าเศรษฐกิจ 

ปลอดมลพิษทุกชุมชน  เป็นต้าบลแห่งการมีส่วนร่วม” 
     เทศบาลต าบลปงยางคก  ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  โดยกระบวนการประชาคม  ให้มี
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม “ร่วมคิด  ร่วมท ำ  ร่วมรับผิดชอบ”  โดยยึดหลักประสาน
ความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรหลัก  คือ  กลุ่ม/องค์กร  ประชาชน  กรรมการหมู่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ประชาคม  อย่างมีส่วนร่วม  โดยใช้กระบวนการประชาคมกระตุ้นและระดมความคิดจากประชาชน    
เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการจัดท าวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   และการบริหารงานโดยยึดธรรมาภิบาล 
คือ นิติธรรม  คุณธรรม  โปร่งใส  มีส่วนร่วม  รับผิดชอบ และความคุ้มค่า  นอกจากนั้นยังบริหารงานภายใต้หลัก
ที่ว่า  “เทศบำลรู้อะไร ต้องให้ประชำชนรู้ด้วย”  โดยการเปิดเผยข้อมูล  การด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและ
พร้อมให้ประชาชนตรวจสอบและรับข้อมูลได้ตลอดเวลา    

พันธกิจ  (Mision) 
  1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  2) พัฒนาต าบลให้เป็นสังคมแห่งความสุข 
  3) ส่งเสริมเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4) พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
  1) ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 
  2) ต าบลปงยางคกมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  5) เทศบาลต าบลปงยางคกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร 

 2.3  เป้าประสงค์ 
1)  ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ไดม้าตรฐาน 
2)  ต าบลปงยางคกมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดมลพิษ 
3)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4)  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
5)  เทศบาลต าบลปงยางคกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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2.4  ตัวช้ีวัด 
      การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  
รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า และสะพาน 

ร้อยละของถนน รางระบายน้ า ท่อ สะพาน ที่ได้
มาตรฐาน   

2. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปา จ านวนการปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปา 
3. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จ านวนหมู่บ้านที่มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
4. การวางผังเมือง จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามนโยบายผังเมือง  

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 

1.การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการเก่ียวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

2.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส านึกและ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ 
    ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนา 

2  การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ ในชุมชน 

จ านวนโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษา 

3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

4. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
    ของประชาชน   

จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษา 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จ านวนโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของคนใน
ชุมชน 

6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน/ร้อยละของโครงการ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
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การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

2.5  ค่าเป้าหมาย  
 1. จ านวนระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

  2. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 3. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  4. ร้อยละของประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
5. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่     

         ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 2.6  กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ

จ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูร ณ์ 

สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา เด็กนักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

5. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีอาชีพและรายได้เสริม 
6. ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ยากไร้  ให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
7. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพและการบ าบัดผู้ติดสิ่งเสพติด 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 

1. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน ร้อยละของครัวเรือนยากจน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2  การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด ร้อยละของกลุ่มอาชีพและประชาชนได้รับการ

ส่งเสริมสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์ 
3.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  จ านวนโครงการที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 

ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในต าบล 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาบุคลากร 
  

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน 

2  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และ 
    สถานที่ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย สถานที่ปฏิบัติงานได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สะอาด เรียบร้อยและสวยงาม 
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8. สุขภาพและอนามัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  
9. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ์สืบสานให้เป็น

แหล่งกจิกรรมการท่องเที่ยวของต าบล 
10. ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความ

พร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

11. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม เพ่ิมพูนความรู้ 

12. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่   

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔.  มีการก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ 
๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนาใน

ระดับภูมิภาค   ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้อง
มีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นการด าเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างท า แต่อย่างไรก็ดีทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีความอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรค านึงถึงบริบท และทิศทางการ
พัฒนาของคนทั้งชาติเป็นส าคัญด้วย     

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปงยางคกที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับ
อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ  จะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
สองระดับคือ ระดับที่ 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1  ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  
กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  นโยบายของทางผู้ว่าราชการนจังหวัดล าปาง  
นโยบายนายอ าเภอห้างฉัตร  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   ระดับที่ 2 ข้อมูลจากล่างขึ้นบน 
(bottom up)  โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความต้องการของประชาชนในการประชาคมท้องถิ่น 
ระดับหมู่บ้าน  ระดับต าบล   ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อมูลพ้ืนฐาน
ต่างๆ เป็นต้น    ความเชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคม
แห่งความสุข เกิดความม่ันคง  ยั่งยืน สมดุล  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analasis/Demand (Demand Analasis)/Golbal Demand และ 

Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analasis)/Golbal Demand และ Trend 
1) การวิเคราะห์ SWOT ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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

1.ผู้ บ ริ ห ารมีน โยบาย ในการ พัฒนาด้ าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.ในต าบลปงยางคกพ้ืนที่กว้าง ท าให้การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ท่ัวถึง 
2.งบประมาณไม่เพียงพอในการจะพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
3.ถนนช ารุดตามกาลเวลาท าให้ต้องปรับปรุงอยู่
เสมอ 

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

1.ได้รับงบประมาณในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ภายนอกด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อบจ.
ล าปาง,  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น
ต้น 

1.ไม่มีโครงการที่สอดคล้องกับการด าเนินการ
เพ่ือขอรับงบจากหน่วยงานภายนอก 
2.ขาดความพร้อมของโครงการที่จะเสนอขอรับ
งบประมาณ 
3.มีระยะเวลาในการยื่นขอด าเนินโครงการน้อย 

 
2) การวิเคราะห์ SWOT ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

1.มีนโยบายในด้านการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 
2.การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า 
3.การปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนหนทางภายใน
ต าบล 
4.กิจกรรมการปลูกป่า เนื่องในโอกาสต่างๆ 

1.ต้องสร้างจิตส านักและความตระหนักในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
2.การรณรงค์การก าจัดแยกขยะมูลฝอยขาด
ความต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 



45 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
 

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

1.ได้รับงบประมาณในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ภายนอกด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อบจ.
ล าปาง,  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น
ต้น 

1.ปัญหาหมอกควันไฟ ยังมีการลักลอบเผาขยะ
ในที่สาธารณะ ในชุมชน 
2.ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา มีทิ้งขยะตาม
ข้างทาง 
3.กลิ่นจากการประกอบการฟาร์มสุกร/ไก่ 

3) การวิเคราะห์ SWOT ด้านเศรษฐกิจ 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Analysis) 

 โอกาส(Opportunity= O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม(Threata = T) 
1.มีการส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
2.อบรมให้ความรู้กลุ่มต่างๆ 
3.ส่งเสริม ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

1.วัยแรงงานจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมในด้านต่างๆ 
2.การเกษตรขาดการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
3.ปัญหาในเรื่องแหล่งน้ าในการเกษตร 
4.ขาดความช านาญในการใช้สื่อออนไลน์ในการ
จ าหน่ายสินค้า 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Analysis) 

โอกาส(Opportunity= O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม(Threata = T) 
1.มีหน่วยงานให้การสนับสนุนส่งเสริมด้าน
อาชีพ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง สนง.
พัฒนาชุมชนอ าเภอ เป็นต้น 

1.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
2.มีการแข่งขันสูง  
3.การใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ในการจ าหน่าย
สินค้า 

4) การวิเคราะห์ SWOT ด้านการศึกษา 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Analysis) 

 โอกาส(Opportunity= O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม(Threata = T) 
1.มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กก่อนวัย
เรียนและปฐมศึกษา 

1. ความเชื่อมั่นในสถานศึกษา 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในเรื่อง
การศึกษา 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Analysis) 

โอกาส(Opportunity= O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม(Threata = T) 
1 . มี ห น่ ว ย ง า น  ห รื อ ผู้ มี จิ ต ศ รั ท ธ า ม อ บ
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 

1.ค่านิยมในการน าบุตรหลานเข้าเรียนในตัว
เมือง 
2.การเกิดโรคระบาดในเด็ก ท าให้ต้องหยุดการ
เรียนการสอน 
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5) การวิเคราะห์ SWOT ด้านสังคม 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Analysis) 

โอกาส(Opportunity= O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม(Threata = T) 
1.มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน 
2.มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม พัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
3.การอนุรักษว์ัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 
4.มีโบราณสถานทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ 

1. งบประมาณมีอย่างจ ากัด 
2. ขาดความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย 
 

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

1.มีสถานพยาบาลในชุมชน รพ.สต.บ้านข่วง 
และ รพ.สต.บ้านสันหลวง 

1.สถานการณ์โรคระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 
(covid-19) 

6) การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยี 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Analysis) 

โอกาส(Opportunity= O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม(Threata = T) 
1.มีนโยบายการให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล 1. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความช านาญด้าน

เทคโนโลยี 
2. การปรับปรุงแก้ไขระบบเทคโนโลยีต้องอาศัย
หน่วยงานภายนอก 

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

1.มกีารปรับใช้โปรแกรมต่างๆ อยู่เสมอ 
2.มีการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ 
 

1. สถานการณ์โรคระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 
(covid-19) ท าให้ไม่ได้รับการอบรมเท่าที่ควร 
 

7) การวิเคราะห์ SWOT ด้านผังเมือง 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Analysis) 

โอกาส(Opportunity= O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม(Threata = T) 
1.อาคารมีความม่ันคงปลอดภัย 
2.มีสภาพแวดล้อมที่ดี ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการมีมาตรฐาน 
 

1.อาคารสิ่งปลูกสร้างก่อนผังเมืองไม่มีความ
มั่นคงปลอดภัย 
2.อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่มีการจัดผังเมือง
เนื่องจากปลูกสร้างก่อน พรบ.ผังเมือง 

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

1.นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเมืองให้ก้าวหน้า 1. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับผังเมือง 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - บริการชุมชนและสังคม - แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและ 
  การโยธา 

- กองช่าง - ทต.ปงยางคก 
- อบจ.ล าปาง 
- กรมส่งเสริม 
  การปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น 
- กรมทางหลวง 
- สนง.ทรัพยากร 
  น  าฯ 
- สนง.ทรัพยากร 
  บาดาล 
- กรมชลประทาน 
- สนง.พัฒนา 
  ชุมชนอ าเภอ/ 
  จังหวัด  
- สนง.พมจ. 
- อ าเภอหา้งฉัตร 
- สนง.ปภ.จังหวัด 
  ล าปาง/อ าเภอ 
  ห้างฉัตร 
- สนง.วัฒนธรรม 
  จังหวัดล าปาง 
- ส านักงานเกษตร 
  อ าเภอ/จังหวัด 
- รร.ในพื นที่/กศน. 
  ต าบล 
- ฯลฯ 

๒ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- บริการชุมชนและสังคม 
- ด้านการเศรษฐกิจ 
 

- แผนงานการรักษาความ  
  สงบภายใน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

- ส านกัปลัดเทศบาล 
- กองช่าง 
 

๓ ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  - บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
- การด าเนินงานอ่ืนๆ 

- บริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการรักษาความ 
  สงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
- แผนงานการศาสนา   
  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 

- ส านกัปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 

๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ - บริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
- แผนงานการศาสนา   
  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- แผนงานการเกษตร 

- ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 

๕ ด้านการพัฒนาการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

- บริการชุมชนและสังคม 
- บริหารทั่วไป 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการรักษาความ 
  สงบภายใน 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและ   
  การโยธา 

- ส านกัปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 1 ส านัก / 2 กอง  
 
 



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 200        306,435,300    178        300,854,300    158        291,915,100    147        288,560,000    121        280,256,500    804        1,468,021,200   
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 16          5,800,000        13          5,200,000        14          5,400,000        13          5,200,000        13          5,200,000        69          26,800,000        
1.3 แผนงานการเกษตร 6            11,500,000      6            11,500,000      6            11,500,000      6            11,500,000      6            11,500,000      30          57,500,000        

222        323,735,300   197        317,554,300   178        308,815,100   166        305,260,000   140        296,956,500   903        1,552,321,200   
2

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13          5,650,000        3            1,300,000        1            100,000           -         -                   -         -                   17          7,050,000          
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 46          2,096,200        -         -                   46          2,096,200        -         -                   46          2,095,900        138        6,288,300          

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1            30,000             1            30,000             1            30,000             1            30,000             1            30,000             5            150,000            

2.4 แผนงานงานการเกษตร 5            110,000           5            110,000           5            110,000           5            110,000           5            110,000           25          550,000            

65          7,886,200       9            1,440,000       53          2,336,200       6            140,000          52          2,235,900       185        14,038,300        
3 -         -                    

3.1 แผนงานงบกลาง 5            40,600,000      5            40,600,000      5            40,600,000      5            40,600,000      5 40,600,000      25          203,000,000      
3.2 แผนงานบริหารทั่วไป 1            50,000             1            50,000             1            50,000             1            50,000             1 50,000             5            250,000            
3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3            135,000           3            135,000           3            135,000           3            135,000           3 135,000           15          675,000            
3.4 แผนงานการศึกษา 25          2,355,000        25          2,355,000        25          2,355,000        25          2,355,000        25 2,355,000        125        11,775,000        
3.5 แผนงานสาธารณสุข 12          545,000           12          545,000           12          545,000           12          545,000           12 545,000           60          2,725,000          
3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5            267,000           5            267,000           5            267,000           5            267,000           5            267,000           25          1,335,000          
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8            255,000           8            255,000           8            255,000           8            255,000           8            255,000           40          1,275,000          
3.8 แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 15          817,000           15          817,000           15          817,000           15          817,000           15          605,000           75          3,873,000          
3.9 แผนงานการเกษตร 8            805,500           8            805,500           8            805,500           8            805,500           8            805,500           40          4,027,500          

82          45,829,500     82          45,829,500     82          45,829,500     82          45,829,500     82          45,617,500     410        228,935,500      

ป ีพ.ศ. 2566

บัญชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศำสตรด์ำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน

รวม

เทศบำลต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง

ป ีพ.ศ. 2567 ป ีพ.ศ. 2568 ป ีพ.ศ. 2569 รวม 5 ปีป ีพ.ศ. 2570

รวม
ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรพัฒนำสังคม/ชมุชน

รวม

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

2. บญัชโีคงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
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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)

ป ีพ.ศ. 2566

บัญชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบำลต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง

ป ีพ.ศ. 2567 ป ีพ.ศ. 2568 ป ีพ.ศ. 2569 รวม 5 ปีป ีพ.ศ. 2570
ยุทธศำสตร์

2. บญัชโีคงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน

4 -         -                    

4.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 11          150,000           11          150,000           11          150,000           11          150,000           11          150,000           55          750,000            
4.2 แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 4            80,000             4            80,000             4            80,000             4            80,000             4            80,000             20          400,000            

4.3 แผนงานการเกษตร 11          210,000           11          210,000           11          210,000           11          210,000           11          210,000           55          1,050,000          

26          440,000          26          440,000          26          440,000          26          440,000          26          440,000          130        2,200,000          
5 -         -                    

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 18 4,085,000        18 4,085,000        18 4,085,000        18 4,085,000        18 4,085,000        90          20,425,000        

5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 40,000             1 40,000             1 40,000             1 40,000             1 40,000             5            200,000            

5.3 แผนงานสาธารณสุข 1 30,000             1 30,000             1 30,000             1 30,000             1 30,000             5            150,000            

5.4 แผนงานการเกษตร 1            50,000             1            50,000             1            50,000             1            50,000             1            50,000             5            250,000            

21          4,205,000       21          4,205,000       21          4,205,000       21          4,205,000       21          4,205,000       105        21,025,000        

416        382,096,000   335        369,468,800   360        361,625,800   301        355,874,500   321        349,454,900   1,733     1,818,520,000   รวมทัง้สิ้น

ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

รวม
ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรบรหิำรและพัฒนำองค์กร

รวม
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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) 

54 8,210,313 37 3,649,013 33 2,367,013 32 1,990,013 32 2,615,013 188 18,831,365

รวมทัง้สิ้น 54 8,210,313 37 3,649,013 33 2,367,013 32 1,990,013 32 2,615,013 188 18,831,365

โครงกำรพัฒนำทีน่ ำมำจำกแผนพัฒนำ
หมูบ่ำ้นและแผนพัฒนำชมุชน

บญัชสีรปุโครงกำร ทีน่ ำมำจำกแผนพัฒนำหมูบ่ำ้นและแผนชมุชน
เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอหำ้งฉตัร  จงัหวดัล ำปำง

รวม ๕ ปีป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

แบบ  ผ.01/1 
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ประเภทก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง ซอยบา้นนายเกษม    
ยาสุวรรณ

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง  3.50 เมตร หนา
 0.15 เมตร  ยาว 50.00 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
175.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- 105,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

2 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง ซอยบา้นนายประเสริฐ

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร
 ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
240.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - 144,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ สายหลักในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร หนา 
0.10 - 0.15 เมตร ยาว 
800.00 เมตร ทั้ง 2 ข้าง 
ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
960.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- 576,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

4 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  ข้างบา้นนายอรุณ  ปนิ
ใจ ถึงทุ่งนา

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 200.00 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
600.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - 360,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

52



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  เส้นบา้นนางมุทิตา  
อินต๊ะแก้ว

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 250.00 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
750.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - 450,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

6 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  เข้าบา้นนายแสวง  
พรมสุรินทร์

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ยาว 300.00 
เมตร  ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
900.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - 520,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

53



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
 บา้นทุ่งบอ่แปน้ บริเวณบา้นนายเฉลิม ถึงถนน
นาดอน

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ยาว 200.00 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
700.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 420,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
 บา้นสันหลวง  บริเวณหลังโรงสีนายสุทัน พร้อม
วางท่อล าเหมืองส่งน้ า

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 - 4.00 
เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร  ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 440.00 ตารางเมตร
 พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

264,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

54



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
 บา้นสันหลวง  หน้าโรงงานอิฐมอญนายสุทัศน์ 
ถึงบา้นนายสุทิน มาวเิลิศ

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 2.50 - 3.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร  ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,500.00 ตาราง
เมตรรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

900,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 บา้นสันบญุเรือง จากก านันอิ่นแก้ว ถึงบา้นกาด
โปง่/บา้นหนองหา้ ต.ปงแสนทอง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร  ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 800.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

480,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

55



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับบน
ท่อน้ าลอด  หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณสาย
สายหน้าโรงอิฐจ่าต่ิง เชื่อหมู่บา้นสันบญุเรืองกับ
หมู่บา้นกาดโปง่ - หมู่บา้นหนองหา้ อ าเภอเมือง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร  ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,600.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

960,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 บา้นสันบญุเรือง จากโรงงานนางศรีวรรณ สัน
ชมพ ู- ถึงบา้นนายชัยพล นันตาดูก

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
เมตร   ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ขนาดพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 600.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - 360,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

56



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม  เพือ่การเกษตร

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว
250.00เมตร หนา 0.15 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่
750.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

450,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

14 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม ถนนสายหลักภายใน
หมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร หนา 
0.10 - 0.15 เมตร ยาว 
800.00 เมตร ทั้ง 2 ข้าง  
ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1,600.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - 800,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

57



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
 บา้นจ า บริเวณทางเข้าบา้นนายคธาวธุ ม่วงแก้ว

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา
0.15 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 1,200.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

720,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

16 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บา้นจ า  ข้างโรงงานนายเทียมศักด์ิ จ าต๊ิบ
 ถึงบา้นนายนิวาส  ใจเย็น

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
400.00 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,600.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - 960,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

58



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

17 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บา้นจ า  นายยุทธ  วงค์แก้ว ถึงบา้นนาย
ลบ  ขัดฝ้ัน

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร
  ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
320.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - 192,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

18 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บา้นจ า  ถนนทางเข้านนายจรัล พลเมฆ

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร
 ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 60.00
 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - 36,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

59



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

19 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ บริเวณบา้นเลขที่ 202 -
202/1

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ยาว 30.00 เมตร
   ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
105.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

63,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

20 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้  ซอยข้างวดัปงใต้ ทางทิศใต้

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 75.00 เมตร
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 300.00
 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

- 180,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

60



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

21 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้  ซอยบา้นนายเลิศ              
นามะณีวรรณ์

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 135.00
 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

- - 81,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

22 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้  สายปงใต้ - บา้นจ า

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 150.00 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
600.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - 360,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

61



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

23 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้  สายบา้นนายประสงค์ เครือ
ปลูก

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตรหนา 
0.15 เมตร ยาว 150.00 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
600.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 360,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

24 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ  ปากทางซอย 3 ข้างบา้น 
นางศรีวรรณ  เวยีงใจ

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 200.00 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
600.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- 360,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

62



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

25 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ สายทางนางลักษ ์ ราชาชัย
 - ทางเข้าบา้นนางสาย สุภาวรรณ

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

 ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
175.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - 105,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
 บา้นปงยางคก สายทางบา้นปงยางคก หมู่ที่ 9 
(บริเวณโรงงานอิฐมอญสิริพร วงศ์ธดิา) - บา้นสัน
หลวง หมู่ที่ 3

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม.
 ยาว 150.00 ม. หนา 0.15
 ม. ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
450.00 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

      270,000 - - -  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน         
2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

กองช่าง

63



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

27 โครงการงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก  หน้าบา้นนายสุพรรณ 
หลอม รินดี –ทางไปบา้น   ดอนแก้ว

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 150.00 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
450.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- 270,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

28 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง    สายทางบริเวณบา้นนาย
สงวน (คลองชลประทาน)

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ชนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 42.00 เมตร
 ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
126.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- 75,600 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

64



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

29 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง   ซอยบา้นนายสหพล

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ยาว 
28.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือ พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
70.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - 42,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

30 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บา้นหม้อ บริเวณบา้นเลขที่ 23 ถึงบา้นเลขที่
 24

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 1.50 
เมตร ยาว 32.00 เมตร  หนา
 0.10 - 0.15 เมตร  ขนาด
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 48.00 
ตารางเมตร  พร้อมยกขอบบอ่
พกั 3 บอ่ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

35,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

65



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

31 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ  จากที่นานายสมจิต  ไชย
อุตร - ที่นานายเทพ  สุพนัศักด์ิ

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 200.00 
เมตร  ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 480,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
13 บา้นนางแล บริเวณซอย 14 หน้าบา้นนาย
ผ่อง แปงฝัน

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 400.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

240,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

66



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
13 บา้นนางแล บริเวณซอยประปาบา้นนางแล

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 800.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 480,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

67



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

1 โครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง สายบา้น
ครูสะอาด

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00  
เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1,240.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

496,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

2  โครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต  ถนน หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุ
เรือง เส้นข้างบา้น นายสิงหค์ า  ไชยอินปัน๋ - เขต
 อ.เมือง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว  
200.00  เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 800.00 ตาราง
เมตรรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 320,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

ประเภทงานก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี

68



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทปรบัปรงุผิวจราจรแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี

1 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
  0.05 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 600.00 ตาราง
เมตรรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

240,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต โดยวธิ ีOverlay สายทางบา้นสันหนองบง
 หมู่ที่ 1 เชื่อม บา้นสันหลวง หมู่ที่ 3

เพือ่ให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
360.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

144,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

69



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางงผิวจราจรแบบ
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง   
(สายทางในหมู่บา้น)

เพือ่ให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 2.00 - 5.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 
94.00  เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 368.00 ตาราง
เมตรรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 147,200 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

4 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ติก
 คอนกรีต หมู่ที่ 2 ทุ่งบอ่แปน้ ซอยข้าง ต.ร.อ.

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,200.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

480,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

70



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ 
สายหลักในหมู่บา้น บริเวณสายทางในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 5.00 - 7.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,060.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 424,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  ขยายไหล่
ทางถนนสายเชื่อมต่อบ้านสันหลวง - ต้นค่า (ที่นานา
งดวงจันทร์ ใจมะโน - สวนนายย้าย ญาณะ)

เพือ่ให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1,500.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- 600,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

71



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  บริเวณสาย
ทางในหมู่บ้าน

เพือ่ให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
270.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1,590.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - 636,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

8  โครงการงานปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติก  หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง  ถนน
เชื่อมต่อสันหลวง - ต้นค่า บา้นนายยงยุทธ ์  สัน
วงค์ ถึงบา้นนางสมศรี  อินญาวเิลิศ

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  
300.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1,200.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - 480,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

72



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง 
บริเวณโรงเรียนบา้นครูสอาดเนอสเซอร่ี

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 321.00 เมตร หนา
  0.05 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,284.00 ตาราง
เมตรรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

513,600 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

10 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง 
สายเก๊าจาว

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา
  0.05 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,200.00 ตาราง
เมตรรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 480,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

73



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

11 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนถนนลาดยาง 
แบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า-
ม่วงชุม  บริเวณหน้าวดัม่วงชุม-หน้าบา้นเลขที่ 
120

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
320.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1,600.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- 640,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

12 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนนแบบแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บา้นจ า  ถนนหน้าบา้น
นางทัศนีย์  แปงนุจา  ถึงบา้นนางรัตติยา  จ าธิ

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร  ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
320.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- 128,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

74



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

13 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนนแบบแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้        
บริเวณบา้นเลขที่ 202 -202/1

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
30.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร  ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1,05.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

42,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ จากปากซอย 3 ถึง
บา้นนางศริวรรณ

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- 320,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

75



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

15 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟลัท์ติก หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก  
บริเวณซุ้มประตูหมู่บา้น - ศาลากองทุน

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
265.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1,060.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

424,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

16 โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง บริเวณบา้นนายต้อย เต็มสาร
 ถึงปัม้พทีี

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,000.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

400,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

76



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

17 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟลัท์ติกตอนกรีต บริเวณแยกสะพาน
ทางไปบา้นหม้อ หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดผิวจรากวา้ง 4.00 เมตร 
 ยาว 145.00  เมตร  หนา  
0.05 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 580.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- 232,000 - - - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองช่าง

18 โครงการงานปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 12 
บา้นหม้อ  บา้นนางบงัอร  เสนาถี ถึง สวนนาง
ฟองเพยีร  ค ามะโน

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
ยาว 50.00 เมตร  หนา 0.05
 เมตร  ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
200.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- 120,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

77



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

19 โครงการงานปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 12 
บา้นหม้อ  บา้นนางจันทร์หอม  โล่สูงเนิน ถึงที่
นานางฟองจันทร์  ปกุค า

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,600.00 ตาราง
เมตรรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 640,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ - หมู่
ที่ 11 บา้นโฮ้ง - ทะล้า  สายหลักในหมู่บา้น 
บริเวณสายทาง ในหมู่บา้นหมู่ที่ 12 บา้นหม้อ - 
หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง - ทะล้า

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 296.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,184.00 ตาราง
เมตรรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - 473,600 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

78



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทก่อสรา้งทอ่ระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการงานวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 1 บา้นสัน
หนองบง บริเวณล าเหมืองหน้าปา่ช้า

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล. บริเวณ
ล าเหมืองหน้าปา่ช้าท่อขนาด Ø
 0.30 - 1.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

125,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 บา้นทุ่ง
บอ่แปน้  จากคลองส่งน้ าบา้นสวนของ ร.ต.ต. สม
เผ่า เอกระ ถึงถนนซอย 8 และแยกข้ามถนนไป
ทางสวน นายกมล  ใหม่ยศ

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร ความยาว 200.00 
เมตร พร้อมบอ่พกั 20.00 บอ่
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- 500,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 บา้นทุ่ง
บอ่แปน้  จากบา้นนายวรวทิย์  เครือเต็ม        
ถึงบา้นนางสายฝน  ใหม่ยศ

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร  ยาว 80.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 200,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

79



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 บา้นทุ่ง
บอ่แปน้  จากบา้นนางเปง็  มณียศ  ถึงบา้น นาย
ทองค า  รินชมภู

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร  ยาว 60.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 150,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 บา้นทุ่ง
บอ่แปน้  จากถนนซอย 8 บา้นนางอรพนิ 
ไชยวรรณ ถึงที่นาของนางจันทร์ ทองจันทร์

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร ยาว 60.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 150,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 บา้นทุ่ง
บอ่แปน้  จากถนนซอย 8 หลังบา้นนายมงคล   
ไชยวรรณ ถึง บา้น ร.ต.ต. สมาผ่า  เอกระ ผ่าน
หลังบา้น นายชูชาติ ตุ้ยค าลือ ถึงท่อระบาย
น้ าหน้าบา้น นายสวสัด์ิ ไชยวรรณ

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร  ยาว 150.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 375,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

80



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 บา้นทุ่ง
บอ่แปน้  จาก บ.อิมพเีรียล จ ากัด ถึงร้านของเก่า

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

 จาก บ.อิมพเีรียล จ ากัด ถึง
ร้านของเก่า ท่อขนาด Ø 0.30
 - 1.00 เมตร  ยาว 100.00 
เมตร พร้อมบอ่พกัรายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - - 250,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 บา้นทุ่ง
บอ่แปน้  จากบริเวณคลองข้างสวนของ นายทอง 
ธรรมยา

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

จากบริเวณคลองข้างสวนของ 
นายทอง ธรรมยา  ท่อขนาด Ø
 0.30 - 1.00 เมตร  ยาว 
80.00 เมตร พร้อมบอ่พกั
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 200,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

81



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง   บริเวณหลังบา้นนายสุทัน  ปญัญายาว 
ถึงสวนนายสุทัศน์ สันเทพ

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

 บริเวณหลังบา้นนายสุทัน  
ปญัญายาว ถึงสวนนายสุทัศน์ 
สันเทพ ท่อขนาด Ø 0.30 - 
1.00 เมตร  ยาว 300.00 
เมต รรายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- 750,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง  หลังโรงสีนายสุทัน  ปญัญายาว ถึง 
โรงงานนายสมพร  มาใจ (ต๋ีเล็กแบคโฮร)

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร  ยาว 100.00 เมตร 
พร้อมบอ่พกั คสล. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 250,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

82



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

11 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ใหม้ีรางระบายน้ า ท่วมขัง
ในฤดูฝน

งานก่อสร้างท่อระบาย คสล. 
บริเวณเชื่อมต่อ ต.ปงยางคก 
ถึง ต.ปงแสนทอง ข้างโรงอิฐ
จ่าต่ิง ท่อขนาด Ø 0.30 - 
1.00  เมตร ยาว 350.00 
เมตร รายลเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

875,000 - - - - ท่อระบายน้ ามี
มาตรฐาน

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

12 โครงการงานวางท่อระบายน้ าหลังวดับา้นสันบญุ
เรือง พร้อมถมดินปรับพืน้ที่  หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุ
เรือง

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อล าเหมืองหลังวดับา้น
สันบญุเรือง พร้อมถมดินปรับ
พืน้ที่ ท่อขนาด Ø 0.30 - 
1.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

150,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

83



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

13 โครงการงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณหลังวดัสันบญุเรือง หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล. ท่อ
ขนาด Ø 0.30 - 1.00 เมตร  
(มอก.ชั้น 3) ยาว 82.00 
เมตร พร้อมบอ่พกั คสล. 
จ านวน 8 บอ่ รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

205,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

14 โครงการงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบา้นครูสะอาด ไชยบญุมา
 หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร  (มอก.ชั้น 3) ยาว 
310.00 เมตร พร้อมบอ่พกั 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

775,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

84



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 4 บา้นสัน
บญุเรือง   ข้างโรงสี นายเสริมศักด์ิ

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

ข้างโรงสี นายเสริมศักด์ิ ท่อ
ขนาด Ø 0.30 - 1.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- 25,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 4 บา้นสัน
บญุเรือง   ล าเหมืองข้างบา้น นายปัน๋  ธอิุต

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

 ล าเหมืองข้างบา้นนายปัน๋ ธอิุต
 ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 250,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

85



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

17 โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีต  
หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม บริเวณล าเหมือง
น้อยข้ามล าเหมืองกลาง บริเวณที่นานางสมบรูณ์ 
เปง็ยังค า

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร  ยาว 80.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า
 - ม่วงฃุม  วางท่อลอดเหล่ียม ล าเหมืองแม่ออง 
หน้าวดัม่วงชุม

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อลอดเหล่ียม ล าเหมือง
แม่ออง หน้าวดัม่วงชุม ท่อ
ขนาด Ø 0.20 - 1.00 เมตร 
เมตร ยาว 100.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 250,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

86



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 บา้นจ า  
ภายในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บา้น
 หมู่ที่ 6  บา้นจ า ท่อ คสล. 
ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร ยาว 100.00  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

250,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 บา้นจ า  
สามแยกบา้นนายสนัด  ก๋าอินแก้ว  ถึงหน้าบา้น
นายวเิชียร  ด้วงแก้ว

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

สามแยกบา้นนายสนัด  ก๋าอิน
แก้ว  ถึงหน้าบา้นนาย วเิชียร  
ด้วงแก้ว ท่อคสล.ท่อขนาด Ø 
0.30 - 1.00 เมตร  ยาว 
100.00 เมตร พร้อมบอ่พกั 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 250,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

87



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 บา้นจ า   
หน้าบา้นนายวเิชียร  ดวงแก้ว ถึงบา้นนายรณชัย 
อินถา

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

 หน้าบา้นนายวเิชียร  ดวงแก้ว
 ถึงบา้นนายรณชัย อินถา 
ท่อคสล. ท่อขนาด Ø 0.30 - 
1.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 บา้นจ า   
ข้างบา้นนางมูล แก้วมา ถึงบา้นนายวเิชียร  ดวง
แก้ว

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

 ข้างบา้นนางมูล แก้วมา ถึง
บา้นนายวเิชียร  ดวงแก้ว ท่อ
ขนาด Ø 0.30 - 1.00 เมตร 
ยาว  5.00 ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - - 12,500 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

88



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

23 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 บา้นจ า  
หน้าบา้นนายโชคชัย  ใจเย็น  - หน้านายสมคิด  
มณีมูล

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

 หน้าบา้นนายโชคชัย  ใจเย็น 
 - หน้านายสมคิด  มณีมูล ท่อ
ขนาด Ø 0.30 - 1.00 เมตร 
 ยาว 100.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 250,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้
  จากบา้นนายนัด   จิณะ ถึงบา้นนายสมหวงั   
ปงจันตา

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

 จากบา้นนายนัด   จิณะ ถึง
บา้นนายสมหวงั   ปงจันตาท่อ
ขนาด Ø 0.30 - 1.00 เมตร 
 ระยะทาง 200.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

500,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

89



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

25 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้
  จากบา้นนายบญุทัน   ชุ่มใจ ถึงบา้นนายทองใบ
  อ้ายสุรินทร

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

 จากบา้นนายบญุทัน   ชุ่มใจ 
ถึงบา้นนายทองใบ  อ้ายสุริ
นทร  ท่อขนาด Ø 0.30 - 
1.00 เมตร ระยะทาง 
150.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 375,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้
  ข้างสระน้ าสาธารณประโยชน์

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

บริเวณสระน้ า
สาธารณประโยชน์ ระหวา่ง
ถนนปากทางเข้าหมู่บา้น ท่อ
ขนาด Ø 0.30 - 1.00 เมตร 
 ยาว 150.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 375,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

90



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

27 โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีต  
 หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ จากบา้นนายพล ใจวงั ถึง
บา้นนายนัฐพงศ์ ธรรมไชย

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล.       
ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร ยาว 60.00 เมตร   
พร้อมบอ่พกั รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

150,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า                    
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ  จากบา้นนางทองเพยีร จ า
พฒุ ถึงบา้นนายนัฐพงศ์ ธรรมไชย

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล.       
ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร  ยาว 30.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 75,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

91



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

29 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก  บริเวณลานอเนกประสงค์
บ้านปงยางคก - บ้านนายชัยยุทธ อินต๊ะยอด

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

บริเวณลานอเนกประสงค์บา้น
ปงยางคก - บา้นนายชัยยุทธ 
อินต๊ะยอด (1) วางท่อระบาย
น้ า PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 
8.50 ยาว 24 เมตร บอ่พกั 2
 บอ่ (2) ท าความสะอาดราง
ระบายน้ า ขนาด 0.30 - 
1.00  เมตร ยาว 50.00 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

187,500 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

92



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

30 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก  บริเวณหลังวดัปงยางคก
 ทางไปดอนศาลา

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

บริเวณหลังวดัปงยางคก ทาง
ไปดอนศาลา (1) วางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร ยาว 35  ท่อน พร้อม
บอ่พกั 3 บอ่ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

87,500 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

31 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก บริเวณบา้นดอนแก้ว 
หน้าบา้นนายเจริญ ภธูวิฒิุ

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

บริเวณบา้นดอนแก้ว หน้าบา้น
นายเจริญ  ภธูวิฒิุ ขนาด 0.30
 - 1.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- 500,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

93



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

32 โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  10 บา้นข่วง

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด
ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร  (มอก.ชั้น 3) ยาว 
150.00 เมตร พร้อมถมดิน
หลังท่อ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- 375,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 10 บา้นข่วง
  จากบา้นนายอุดม - สระน้ านายโรจน์

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ท่วมขัง
ในฤดูฝน

จากบา้นนายอุดม - สระน้ า
นายโรจน์ ท่อ คสล. ท่อขนาด 
Ø 0.30 - 1.00  เมตร ยาว 
150.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- 375,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

94



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

34 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 10 บา้นข่วง
  จากบา้นนายค า – หลังบา้นนางไหว

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ท่วมขัง
ในฤดูฝน

 จากบา้นนายค า –หลังบา้น
นางไหว  ท่อ คสล. ท่อขนาด Ø
 0.30 - 1.00 เมตร ยาว 
120.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- 300,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 10 บา้นข่วง
 ซอยบา้นนายจันทร์  ศรีมา

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ท่วมขัง
ในฤดูฝน

 ซอยบา้นนายจันทร์  ศรีมา ท่อ
 คสล. ท่อขนาด Ø 0.30 - 
1.00  เมตร ยาว 110.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - 275,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

95



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

36 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 11 บา้น
โฮ้งทะล้า  บริเวณหน้าวดับา้นโฮ้งทะล้า

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ท่วมขัง
ในฤดูฝน

 หน้าวดับา้นโฮ้ง-ทะล้า ท่อ 
คสล. ท่อขนาด Ø 0.30 - 
1.00  เมตร ยาว 100.00 
เมตร โครงสร้างท่อคู่บอ่พกั
ทราย 5 จุด รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

375,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า  บริเวณล า
เหมืองบา้นข่วง หน้าร้านแดงขายของเก่า

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล.ท่อ
ขนาด Ø 0.30 - 1.00 เมตร
(มอก.ชั้น 3) ยาว 100.00 
เมตร พร้อมบอ่พกั คสล. 
จ านวน 10 บอ่ พร้อมถมดิน
หลังท่อ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

350,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

96



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าหมู่ที่ 12 บา้นหม้อ
 บริเวณสายในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ท่วมขัง
ในฤดูฝน

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย 
น้ าทั้งหมู่บา้น ท่อขนาด Ø 
0.30 - 1.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- 750,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าหมู่ที่ 12 บา้นหม้อ
 บริเวณล าเหมืองบา้ทางไปบา้นสันทราย ต.เวยีง
ตาล

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
บริเวณล าเหมืองบา้ทางไปบา้น
สันทราย ต.เวยีงตาล วางท่อ
ขนาด 0.30 - 1.00  ม. ยาว 
82.00 ท่อน พร้อมบอ่พกั 9 
บอ่ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - 205,000 - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

97



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

40 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล บริเวณซอย 15

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร ยาว 163.00.00 เมตร
 พร้อมบอ่พกัคอนกรีตเสริม
เหล็ก รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

600,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล บริเวณซอย 11 (ข้างบา้น
นางเดือนตรี เทพภาพ)

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร  ยาว 100.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 250,000 - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

98



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

42 โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล บริเวณหน้าบา้นนายสมกิจ
 - บา้น อ.คณิต

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร  ยาว 120.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 300,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

43 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล บริเวณหลังบา้นผู้ใหญ่อุทัย
 - บา้นนายกัน

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร ยาว 80.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 200,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

99



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

44 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 13 บา้น
นางแล   หน้าบา้นนายจักรกฤษณ์ ดีสุยะ ถึงหน้า
บา้นนางบวับาน ไชยคันธะ

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ท่วมขัง
ในฤดูฝน

 หน้าบา้นนายจักรกฤษณ์ ดีสุ
ยะ ถึงหน้าบา้นนางบวับาน 
ไชยคันธะ ท่อ คสล. วางท่อ
ขนาด Ø 0.30 - 1.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 100,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

100



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทก่อสรา้งทอ่ระบายน้ าแบบเหลี่ยมคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการวางท่อระบายน้ าแบบเหล่ียม หมู่ที่ 5 
บา้นต้นค่า - ม่วงชุม บริเวณหน้าบา้นเลขที่ 111
 บา้นม่วงชุม

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด
ผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร   พร้อมบอ่
พกั รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

175,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

101



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทก่อสรา้งรางระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง บริเวณหน้าศาลา
ไทย

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณ
หน้าศาลาไทยหมู่บา้น บริเวณ
ถนนสายหลัก รางระบายน้ า 
คสล. ขนาดในกวา้ง 0.20 - 
0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 -
 0.50 เมตร ยาว 100.00 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

300,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

102



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง บริเวณปากซอย 4 ถึงบา้นนางพร

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
 พร้อมตะแกรงเหล็ก บริเวณ
บริเวณหน้าบา้นนางพร ถึง 
ร.ต.นิวติั ระยะ 20.00 เมตร  
ขนาดในกวา้ง 0.20 - 0.50  
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.50 
เมตร(ต่อจากชุดเดิม 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

60,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง บริเวณหน้าบา้นนางขวญัดาว สันบญุเปง็ 
ถึง บริเวณล าเหมือง

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
 พร้อมตะแกรงเหล็ก  ขนาดใน
กวา้ง 0.20 - 0.50  เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.30 - 0.50 เมตร ยาว
 25.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

75,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง ซอย 2 บริเวณปากซอยข้างที่ดินนาย
เสถียร เนตรสุวรรณ ถึง ที่นา

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
 พร้อมตะแกรงเหล็ก  ขนาดใน
กวา้ง 0.20 - 0.50  เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.30 - 0.50 เมตรยาว
 25.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- 75,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

104



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง บริเวณซอยหลังวดัสันหลวง

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
 พร้อมตะแกรงเหล็ก  ขนาดใน
กวา้ง 0.20 - 0.50  เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.30 - 0.50 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 300,000 - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง บริเวณสวนนายสวสัด์ิ สัญญา ถึง ที่นา

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
 พร้อมตะแกรงเหล็ก  ขนาดใน
กวา้ง 0.20 - 0.50  เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.30 - 0.50 เมตร  
ยาว 25.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 75,000 - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง  บริเวณร้านค้า
ชุมชนบา้นสันบญุเรือง

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

บริเวณร้านค้าชุมชนบา้นสันบญุ
เรือง ขนาดในกวา้ง 0.20 - 
0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 -
 0.50 เมตร ยาว 100.00 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

300,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ บริเวณหน้าวดัปง
เหนือ

เพือ่ช่วยระบายปริมาณน้ า ใน
ฤดูน้ าหลาก

 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดในกวา้ง 0.20 - 0.50 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30-0.50 ม.
 ยาว 78.00 ม. (ฝาคอนกรีต
เสริมเหล็ก)  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

 -       195,000 -  -  - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนในพืน้ที่

ลดปญัหาน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจร
และบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทงานก่อสรา้งสะพาน

1 โครงการขยายสะพาน  หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วง
ชุม  บริเวณล าเหมืองแม่ฮ้า (ต้นค่า)

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับใช้ใน
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขยายสะพานพร้อมติดต้ังราว
กันตกบริเวณบริเวณล าเหมือง
แม่ฮ้า (ต้นค่า)รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - - 500,000 - สะพานมี 
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้สะพาน
 สัญจรไปมา

กองช่าง

2 โครงการงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บา้นจ า บริเวณบา้นนายสมชาย บญุมา 
และนายสุนินท์ แก้วมา

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับใช้ใน
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

500,000 - - - - สะพานมี 
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้สะพาน
 สัญจรไปมา

กองช่าง

3 โครงการงานก่อสร้างสะพาน หมู่ที่  6 บา้นจ า  
ล าน้ าแม่ตาล (ข้างวดับา้นจ า)

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับ ใช้ใน
การคมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ก่อสร้างสะพาน ล าน้ าแม่ตาล 
(ข้างวดับา้นจ า) ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร  ยาว 10 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

500,000 - - - - สะพานมี 
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้สะพาน
 สัญจรไปมา

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการงานก่อสร้างสะพาน หมู่ที่  6 บา้นจ า  
สะพานข้ามล าน้ าแม่ตาล  บริเวณ  ฝายกั้นน้ า

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับ ใช้ใน
การคมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

สะพานข้ามล าน้ าแม่ตาล  
บริเวณ  ฝายกั้นน้ า   ขนาด
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 6 ม. 
สูง 2.50 เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

500,000 - - - - สะพานมี 
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้สะพาน
 สัญจรไปมา

กองช่าง

5 โครงการงานก่อสร้างสะพาน หมู่ที่  8 บา้นปง
เหนือ ทางเลียบล าน้ าแม่ตาลทางทิศตะวนัออก 
ไปบา้นปงใต้

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับ ใช้ใน
การคมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

สะพานข้ามล าน้ าแม่ตาล  ทาง
เลียบล าน้ าแม่ตาลทางทิศ
ตะวนัออก ไปบา้นปงใต้ กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 8.00 - 
10.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- 500,000 - - - สะพานมี 
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้สะพาน
 สัญจรไปมา

กองช่าง

108



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

6 โครงการงานก่อสร้างสะพาน หมู่ที่  10 บา้นข่วง 
 ก่อสร้างสะพานข้าม ล าเหมืองฮองขี้เหน็

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับ ใช้ใน
การคมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ก่อสร้างสะพานข้าม ล า
เหมืองฮองขี้เหน็ ขนาดกวา้ง
5.00 เมตร  ยาว 10 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 500,000 - - - สะพานมี 
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้สะพาน
 สัญจรไปมา

กองช่าง

109



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทซ่อมแซมสะพาน

1 โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ม. 3 บา้นสันหลวง 
  ถนนสายเชื่อมต่อ สันหลวง - ต้นค่า (ที่นานาง 
กมลวรรณ  สมบรูณ์)

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับใช้ใน
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ถนนสายเชื่อมต่อ สันหลวง - 
ต้นค่า (ที่นานาง กมลวรรณ  
สมบรูณ์)  กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 3.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- 500,000 - - - มีการด าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้สะพาน
 สัญจรไปมา

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมสะพาน หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้  
จากหมู่บา้นไปสุสาน

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับใช้ใน
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ซ่อมแซมสะพานจากหมู่บา้น
ไปสุสาน  กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 500,000 - - - มีการด าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้สะพาน
 สัญจรไปมา

กองช่าง

3 โครงการซ่อมแซมสะพาน หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้   
สายล าน้ าแม่ตาล

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับใช้ใน
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ซ่อมแซมคอสะพาน สายล าน้ า
แม่ตาล  กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 500,000 - - มีการด าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้สะพาน
 สัญจรไปมา

กองช่าง

110



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการขยายสะพาน หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ บริเวณ
สามแยก ซอย 2

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับใช้ใน
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขยายสะพาน บริเวณสามแยก
ซอย 2  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - 500,000 - มีการด าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้สะพาน
 สัญจรไปมา

กองช่าง

5 โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ม. 11 บา้นโฮ้ง-ทะ
ล้า บริเวณสายในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับใช้ใน
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

 ซ่อมแซมคอสะพานสายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะ
ล้า รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - 500,000 - มีการด าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้สะพาน
 สัญจรไปมา

กองช่าง

111



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทงานก่อสรา้งก าแพงปอ้งกันตลิ่ง

1 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  บริเวณกู่ต้นลาน

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ  ริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกู่
ต้นลาน รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- 500,000 - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  ล าเหมืองแม่วกั-ล า
เหมืองวงัก๊อง

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ  ริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมือง
แม่วกั-ล าเหมืองวงัก๊อง  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 100,000 - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

112



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  ล าเหมืองข้าง
สะพานต้นฝายถึงร้านรับซ้ือของเก่านางทัศนีย์  
ใจกันธยิะ

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ  ริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั ล า
เหมืองข้างสะพานต้นฝายถึง
ร้านรับซ้ือของเก่านางทัศนีย์  
ใจกันธยิะ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - - 100,000 - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

113



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงและก าแพงดิน  
แบบคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3  บา้นสันหลวง

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ  ริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างก าแพงกันดิน คสล. 
บริเวณสะพาน หนา 0.15 
เมตร ยาวสูง 2.50 เมตร ยาว
 48.00 เมตร       -ซ่อมแซม
ท านบคอนกรีต กวา้ง 3.50 
เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมเรียงหนิทิ้ง
ท้ายท านบพร้อมเทไหล่ทาง
คอนกรีต กวา้ง 2.00 เมตร 
ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมติดต้ังราวกันตก 
จ านวน 2 จุด (ล าเหมืองกาด) 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

270,000 - - - -  บา้นเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง 
พงัทลาย

กองช่าง

114



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง  บริเวณล าเหมืองแม่
น้อยที่นายายค ามูล ราชา

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน่ าในฤดูฝน

ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 
10.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - 150,000 - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงและก าแพงดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองแม่น้อย สวนนาย
สุทัศน์  สันเทพหมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ  ริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงและ
ก าแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ล าเหมืองแม่น้อย สวนนาย
สุทัศน์  สันเทพ สูง 1.50 เมตร
 ยาว 6 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - 50,000 - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

115



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงและก าแพงดิน  
แบบคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองกาศ  ถนนสาย
สันหลวง - ต้นค่า ที่นานายกอง  สรหงษ ์หมู่ที่ 3
 บา้นสันหลวง

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ  ริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงและ
ก าแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ล าเหมืองกาศ  ถนนสายสัน
หลวง - ต้นค่า ที่นานายกอง  
สรหงษ ์ สูง 1.50 ม. ยาว 
4.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - 50,000 - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงและก าแพงดิน  
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองกาศ  ถนน
สายสันหลวง - ต้นค่า ที่นานายกอง  สรหงษ ์หมู่
ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ  ริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงและ
ก าแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ล าเหมืองแม่น้อย ที่นา นายค า
มูล ราชา สูง 1.50 ม. ยาว 
5.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - 50,000 - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

116



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 โครงการซ่อมแซมพนังส่งน้ าล าคลองคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน่ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั 
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสูง 
2.50 เมตร ยาว 800.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 500,000 - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั คอนกรีตเสริม
เหล็ก ล าเหมืองแม่วกั  หมู่ที่ 4  บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมือง
แม่วกั ยาว 150.00 เมตร สูง
 2.50 เมตรรายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - - 100,000 -  บา้นเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง 
พงัทลาย

กองช่าง

117



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

11 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้างสระน้ า หมู่ที่ 5  บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั 
คอนกรีตเสริมเหล็กที่นานาย
ถวนิ ข้างล าเหมืองแม่น้อย
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 250,000 บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก ล าเหมืองแม่หน้อย ถนนสาย ม.5 - ม. 3 
หมู่ที่ 5  บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมือง
แม่หน้อย ถนนสาย ม.5 - ม. 3
 สูง 2.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - - 100,000  บา้นเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง 
พงัทลาย

กองช่าง

118



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

13 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 6 บา้นจ า บริเวณล าน้ าแม่ตาล

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั 
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ล าน้ าแม่
ตาล ความยาวรวม 200.00 
เมตร สูง 3.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

450,000 - - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6 บา้นจ า บริเวณทางไปปา่ช้าบา้นจ า

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงล าน้ าแม่
ตาล  ความยาวรวม 200.00 
เมตร สูง 3.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

500,000 - - -  บา้นเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง 
พงัทลาย

กองช่าง

119



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

15 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณข้างวดับา้นจ า  หมู่ 6 บา้นจ า

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

วอ่มแซม/ก่อสร้างพนังกันตล่ิง
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณข้างวดับา้นจ า  สูง 
3.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

1,000,000 - - - -  บา้นเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง 
พงัทลาย

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบา้นนายเตือนใจ แก้วฟ ู ถึงสะพาน
บา้นปงใต้ หมู่ 7 บา้นปงใต้

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

จากบา้นนายเตือนใจ แก้วฟ ู 
ถึงสะพานบา้นปงใต้ สูง 2.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 500,000 -  บา้นเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง 
พงัทลาย

กองช่าง

120



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

17 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 7 บา้นปงใต้ บริเวณบา้นนางศรัณยา 
แก้วค าฟ ูถึง สะพานบา้นปงใต้

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

พนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว
 500.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - - 1,000,000 -  บา้นเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง 
พงัทลาย

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง บริเวณต้ังแต่บา้นเลขที่
 92 - สะพาน คสล.หน้าบา้นเลขที่ 78

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน่ าในฤดูฝน

พนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว
 320.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

384,000 - - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

121



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

19 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง บริเวณต้ังแต่สะพาน 
คสล.บา้นข่วง - สะพาน คสล. หน้าบา้นเลขที่ 
68/1

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน่ าในฤดูฝน

ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 
160.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

192,000 - - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 10 บา้นข่วง  หน้าฝายสวนนาย บญุ
ยืน  เปง็งามเมือง  ถึงบา้นนายชนะ  แลใจ

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

หน้าฝายสวนนาย บญุยืน  เปง็
งามเมือง  ถึงบา้นนายชนะ  แล
ใจ สูง 2.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 400,000 - -  บา้นเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง 
พงัทลาย

กองช่าง

122



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

21 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 10 บา้นข่วง  บา้นนายถาวร  สะพาน
แม่ตาลเหนือ ถึง บา้นนายวนิ

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิง บา้นนาย
ถาวร  สะพานแม่ตาลเหนือ ถึง
 บา้นนายวนิ สูง 2.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 800,000 - -  บา้นเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง 
พงัทลาย

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 10 บา้นข่วง  บา้นนายต้อย ถึง บา้น
นายสวสัด์ิ

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่สอร้างพนังกันตล่ิง บา้นนาย
ต้อย ถึง บา้นนายสวสัด์ิ สูง 
2.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - 800,000 -  บา้นเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง 
พงัทลาย

กองช่าง

123



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

23 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 10 บา้นข่วง  เรียบล าเหมืองแม่ตาล

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างผนัง คสล.บา้นข่วง 
เรียบล าเหมืองแม่ตาล ยาว 
1,000.00 เมตร สูง 2.50 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - 2,000,000 -  บา้นเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง 
พงัทลาย

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า  จากฝายน้ าล้น-
สะพานข้าม ล าน้ าแม่ตาล  บา้นเลขที่ 64

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิง จากฝาย
น้ าล้น-สะพานข้าม ล าน้ าแม่
ตาล  บา้นเลขที่ 64 สูง 2.50 
เมตร ยาว 200.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 400,000 - - -  บา้นเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง 
พงัทลาย

กองช่าง

124



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

25 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า  บริเวณล าน้ าแม่
ตาล

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล า
น้ าแม่ตาล  สูง 2.50 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 200,000 - - -  บา้นเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง 
พงัทลาย

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ บริเวณล าเหมืองกลาง

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก          
ยาว 15.00 เมตร ลึก 5.00 
เมตร สูง 2.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 200,000 - - -  บา้นเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง 
พงัทลาย

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

27 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บริเวณสายล าน้ าแม่ฮาว) บา้นนางศรีทอน
 สิงหจ์ันทร์  หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน่ าในฤดูฝน

ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 
60.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

120,000 - - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 บา้นนางแล จุดข้างบา้นลุงแก้ว 
ดีสุยะ (น้ าแม่ฮาว)

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน่ าในฤดูฝน

ขนาดสูง 3.00 เมตร ยาว 
25.00 เมตร  หนา 0.30 
แมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

500,000 - - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

126



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

29 โครงการงานเสริมคันดินกันตล่ิงล าเหมืองแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 13 บา้นนางแล 
บริเวณล าเหมืองรอยต่อบา้นนางแลถึงบา้นปนัง้าว

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน่ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงัแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง
สูง 2.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- 2,000,000 - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 13 บา้นนางแล  บริเวณฝ่ังบา้นใหม่
ลมเย็น

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน่ าในฤดูฝน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงัแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2.00 
เมตร ยาว 20.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 50,000 - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

127



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

31 โครงการซ่อมแซมพนังกันตล่ิงแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 บา้นนางแล  บริเวณฝ่ังทุ่งนา
นายสวสัด์ิ  พรมศรี

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน่ าในฤดูฝน

ซ่อมแซม/ก่อสร้างพนังกันตล่ิง
พงัแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทางสูง 2.00  เมตร ยาว
 15.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- 80,000 - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

128



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

1 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัแบบเรียง
หนิกล่องลวดเหล็กพร้อมก่อสร้างถมคันดิน หมู่ที่ 
3 บา้นสันหลวง

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
แบบเรียงหนิกล่องลวดเหล็ก
พร้อมก่อสร้างถมคันดิน เลียบ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าน้ า
แม่น้อย หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง 
ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 
12.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

100,000 - - - - บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

เพือ่ป้องกนัตล่ิง
พังทลาย

กองช่าง

ประเภท งานก่อสรา้งอาคารปอ้งกันตลิ่งแบบเรยีงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก

129



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

2 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัแบบเรียง
หนิกล่องลวดเหล็กพร้อมก่อสร้างถมคันดิน หมู่ที่ 
3 บา้นสันหลวง

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
แบบเรียงหนิกล่องลวดเหล็ก
พร้อมก่อสร้างถมคันดิน (ท่อ
ลอดเหล่ียมทางไปบา้นต้นค่า) 
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง ขนาดสูง
 2.00 เมตร ยาว 16.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

100,000 - - - - บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

เพือ่ป้องกนัตล่ิง
พังทลาย

กองช่าง

130



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัหมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง  แบบเรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก
พร้อมถมคันดิน บริเวณช่วงฝายล าเหมืองแม่น้อย
หลังสวนนายสุทัศน์  สันเทพ

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน่ าในฤดูฝน

ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 
25.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - - - 250,000 บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงแบบเรียงหนิ
บรรจุกล่องลวดเหล็กพร้อมถมคันดิน บริเวณล า
เหมืองแม่วกั หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน่ าในฤดูฝน

ขนาดสูง 3.00 เมตร ยาวรวม
 20.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

230,000 - - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการงานงานก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงแบบ
เรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นจ า

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงแบบ
เรียงหนิบรรจุกล่องลวดกล่อง
พร้อมก่อสร้างถมคันดิน ฝาย
ท่าข้าวมุ้น ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 22.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

100,000 - - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

6 โครงการงานงานก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงแบบ
เรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นจ า

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงแบบ
เรียงหนิบรรจุกล่องลวดกล่อง
พร้อมก่อสร้างถมคันดิน ข้าง
วดับา้นจ า สูง 2.50 เมตร ยาว
 5.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- 100,000 - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการงานงานก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงแบบ
เรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงแบบ
เรียงหนิบรรจุกล่องลวดกล่อง
พร้อมก่อสร้างถมคันดิน ทาง
ไปบา้นนางแล ขนาดสูง 2.50 
เมตร ยาว 8.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 100,000 - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

8 โครงการงานงานก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงแบบ
เรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงแบบ
เรียงหนิบรรจุกล่องลวดกล่อง
พร้อมก่อสร้างถมคันดิน 
บริเวณสะพานบา้นแม่ตาล
เหนือบา้นข่วง  ขนาดสูง 2.50
 เมตร ยาว 6.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 100,000 - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

งานซ่อมแซมก าแพงปอ้งกันตลิ่ง

1 โครงการซ่อมแซมตล่ิงพงัหมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ  ริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ซ่อมแซมพนังกันตล่ิงแบบคอ
นครีตเสริมเหล็ก บา้นนายสิงห์
แก้ว  ไพรสนธ ์สูง 1.50 เมตร
 ยาว 40.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

100,000 - - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมพนังกันตล่ิง  หมู่ที่ 10 บา้น
ข่วง  บริเวณล าน้ าแม่ตาล

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ  ริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ซ่อมแซมพนังกันตล่ิงแบบคอ
นครีตเสริมเหล็ก  บริเวณล าน้ า
แม่ตาล สูง 2.50 เมตร ยาว 
50.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- 120,000 - - -  บา้นเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง 
พงัทลาย

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

1 โครงการก่อสร้างก าแพงกันตล่ิงล าน้ าแม่น้อย หมู่
ที่ 1 บา้นสันหนองบง

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างก าแพงกันตล่ิงแบบคอ
นครีตเสริมเหล็ก ล าน้ าแม่น้อย
 บริเวณบา้นนายสมชาย หมู่ที่ 
1 บา้นสันหนองบง ขนาดสูง 
2.00 เมตร  ยาว 10.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

80,000 - - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

ก่อสร้างก าแพงกันดินแบบคอ
นครีตเสริมเหล็ก  บริเวณตล่ิง
ล าน้ าเลียบถนนทางไปสุสาน
บา้นปงใต้ ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 350.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 700,000 - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

ประเภท งานก่อสรา้งก าแพงกันดนิคอนกรตีเสรมิเหล็ก
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการงานก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 7 บา้นปงใต้

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

งานก่อสร้างก าแพงกันตล่ิง
แบบคอนครีตเสริมเหล็ก ล าน้ า
เลียบถนนทางไปสุสานบา้นปง
ใต้ขนาดสูง 2.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 35.00 เมตร
  รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- 70,000 - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่กันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภท งานซ่อมแซมตลิ่งคันดนิ

1 โครงการงานซ่อมแซมตล่ิงคันดินล าน้ าแม่ฮาว 
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

งานซ่อมแซมตล่ิงคันดินล าน้ า
แม่ฮาว หมู่ที่ 13 บา้นนางแล 
คันดินขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร ลึก 2.00 
เมตร พร้อมขุดลอกล าเหมือง
ขนาดปากล าน้ ากวา้ง 1.50 
เมตร ท้องล าน้ ากวา้ง 1.00 
เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 
100.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- 100,000 - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

1 โครงการงานซ่อมแซมตล่ิงคันดินล าน้ าแม่ตาล
พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 บา้นจ า

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะริมตล่ิง
พงัทลายจากน้ าในฤดูฝน

งานซ่อมแซมตล่ิงคันดินล าน้ า
แม่ตาลพร้อมวา่งท่อระบายน้ า
 ม.6 บา้นจ า ท่อ ค.ส.ล.ขนาด
 0.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 30,000 - - - บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

ประเภท งานซ่อมแซมตลิ่งคันดนิและงานวางทอ่ระบายน้ า
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทงานก่อสรา้งระบบประปา

1 โครงการงานติดต้ังระบบพลังงานทดแทนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

เพือ่ลดการใช้พลังงานไฟฟา้
และลดค่าใช้จ่ายจากกิจการ
ประปา

งานติดต้ังระบบพลังงาน
ทดแทนด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณประปาหมู่ที่
 1 บา้นสันหนองบง   ขนาด 
3,600 วตัต์ โดยท าการติดต้ัง
แผง  โซ่ล่าเซลล์ขนาด 1 x 2 
เมตร 300 วตัต์ จ านวน 12 
แผง รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

500,000 - - - - ประหยัดค่าไฟฟา้
ร้อยละ 80

ค่าไฟฟา้จาก
กิจการประปา
ลดลง

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

2 โครงการก่อสร้างระบบประปา  ก่อสร้างหอถังสูง 
(แชมเปญ)  บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ (ปา่ช้า)
 หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ใหม้ีน้ าประปาใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

 ก่อสร้างหอถังสูง (แชมเปญ) 
ขนาดความจุ 30.00 ลบ.ม. 
สูง 20.00 เมตร พร้อมา
ระบบอุปกรณ์ไฟฟา้  
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานของทรัพยากรน้ า
บาดาล/ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

639,000 - - - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 2 บา้นทุ่ง
บอ่แปน้

เพือ่ใหม้ีน้ าประปาใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

1. หอถังสูง 2.วางท่อพวีซีีส่ง
น้ าเข้าประปาหมู่บา้น พร้อม
ปัม้ส่ง 3. จัดซ้ือซิมเมอร์บอ่น้ า
บาดาล รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

100,000 - - - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

กองช่าง

140



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 3 บา้น
สันหลวง

เพือ่ใหม้ีน้ าประปาใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

ขยายท่อเมนประปาภายใน
หมู่บา้น  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - - 200,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

กองช่าง

5 โครงการจัดหาแหล่งส าหรับผลิตประปาหมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ใหม้ีน้ าประปาใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

ถังขนาด 2,000 ลิตร 5 ใบ 
วางท่อต้ังแต่โรงเรียนเก่าจนถึง
ประปาบา้นสันบญุเรืองท่อ
ขนาด 2.00 นิ้ว พร้อมโซ่ล่า
ปัม้ และปัม้หอยโข่ง  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

500,000 - - - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

6 โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง เพือ่ใหม้ีน้ าประปาใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

ท่อขนาด 2.00 นิ้ว ยาว 2.00
 กิโลเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

500,000 - - - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างน้ าประปาเสริม หมู่ที่ 5 บา้นต้น
ค่า - ม่วงชุม

เพือ่ใหม้ีน้ าประปาใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

 หอถังสูงขนาดบรรจุ 30.00 
คิว หรือ 3,000.00 ลิตรวาง
ท่อต้ังแต่โรงเรียนเก่าจนถึง
ประปาบา้นต้นค่า-ม่วงชุม ท่อ
ขนาด 2.00 นิ้ว พร้อมโซ่ล่า
ปัม้ และปัม้หอยโข่ง 
รายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 500,000 - - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

8 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณสระน้ า
สาธารณะประโยชน์ (ทางแยกเข้าหมู่บา้นปงใต้) 
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

เพือ่เก็บกักน้ าไวใ้ช้ ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณสระน้ า
สาธารณะประโยชน์ ขนาด
กวา้ง 100.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

150,000 - - - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมีน้ าใช้

เพือ่ใหม้ีน้ าใช้ กองช่าง

9 โครงการงานเดินท่อเมนระบบท่อจ่ายน้ าประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพระบบ
ประปาหมู่บา้น

งานเดินท่อเมนระบบท่อจ่าย
น้ าประปา เดินท่อเมนจ่ายน้ า 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด
 2.00 นิ้ว ความยาวรวม 
5,380.00 ม. พร้อมอุปกรณ์
ประปา รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลปงยางคก

      636,700 - - -               - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินงาน
ของ ทต.ปงยางคก

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการ
อุปโภค บริโภค 
ในชีวติประจ าวนั
และ/หรือท า
การเกษตร

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

10 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 10 บา้น
ข่วง

เพือ่ใหม้ีน้ าประปาใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

ขยายท่อประปาหมู่บา้นขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.00 นิ้ว 
ยาว 1,000.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 430,000 - - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

กองช่าง

11 โครงการงานปรับปรุงน้ าประปา หมู่ที่ 13 บา้น
นางแล

เพือ่ใหม้ีน้ าประปาใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

ปรับปรุงน้ าประปา/ซ่อมแซม
บอ่พกัน้ าและบอ่ล้างน้ า/
เปล่ียนหนิ/ทรายแท๊งค์/กรอง
น้ า/ท่อจ่ายน้ าประปาใน
หมู่บา้น (เปล่ียน)ขนาดท่อ 
4.00 นิ้ว ท่อขนาด 3.00 นิ้ว
 ท่อขนาด 2.00 นิ้ว และท่อ
ขนาด 6.00 หนุ รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

100,000 - - - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

12 โครงการขุดสระเก็บน้ าที่ดิน น.ส.ล  หมู่ที่ 13 
บา้นนางแล

เพือ่ใหม้ีน้ าใช้ได้อย่างเพยีงพอ ขุดสระเก็บน้ าที่ดิน น.ส.ลขนาด
 40.00 x 5.00 x 120.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

500,000 - - - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทราวกันตก

1 โครงการราวกั้นตกล าน้ าแม่ตาล หมู่ที่ 10 บา้น
ข่วง บริเวณหน้าบา้นอาไข่มุก ไชยริมค า

เพือ่ปอ้งกันอันตรายจากการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างราวกันตก ขนาดความ
สูง 1.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

100,000 - - - - มีการด าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการสัญจรไป
มา

กองช่าง

2 โครงการราวกั้นตกล าน้ าแม่ตาล หมู่ที่ 10 บา้น
ข่วง บริเวณบา้นนางพร แลใจ ถึงบา้นสุเทพ

เพือ่ปอ้งกันอันตรายจากการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างราวกันตก ขนาดความ
สูง 1.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 100,000 - - มีการด าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการสัญจรไป
มา

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทงานหนิคลุก .

1 โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หนิคลุก หมู่ที่ 8 
บา้นปงเหนือ

เพือ่ให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หนิคลุก 
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ สายทาง
บา้นปงเหนือไปทางต าบลใหม่
พฒันา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 1,000.00 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 4,000.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - 500,000 - - มีด าเนินการตาม
โครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองช่าง

2 โครงการถนนหนิคลุกบดอัด หมู่ที่ 10 บา้นข่วง 
จากบา้นนางอังเอิญ ตาตัน ถึงบา้นนางสม อินต๊ิบ

เพิอ่ใหม้ีถนนส าหรับช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร  หรือพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 600.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 100,000 มีด าเนินการตาม
โครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการปรับเกล่ียหนิคลุกบดอัดลาน
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

เพิอ่ใหม้ีถนนส าหรับช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ที่สาธารณะหมู่บา้น บา้นข่วง 
(บริเวณหลังโค) ขนาดกวา้ง 
60.00 เมตร ยาว 70.00 
เมตร  พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
4,200.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 500,000 มีด าเนินการตาม
โครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

148



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทงานดนิลูกรงั .

1 โครงการงานถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บา้นสัน
หนองบง  กลางทุ่งนา หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 13

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

กลางทุ่งนา หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 13 กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

100,000 - - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

2 โครงการงานถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บา้นสัน
หนองบง ถนนรอบปา่ช้าหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ถนนรอบปา่ช้าหมู่บา้น กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- 200,000 - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

149



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการงานถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 1 บา้นสัน
หนองบง  ซอยทางเข้าบริเวณพอ่ปูเ่จ้าบา้น

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ซอยทางเข้าบริเวณพอ่ปูเ่จ้า
บา้น  กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 50,000 - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2  บา้นทุ่ง
บอ่แปน้   สายในหมู่บา้นไปตามทุ่งนา  ข้างคลอง
แม่วกัถึงวงัก๊อง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

สายในหมู่บา้นไปตามทุ่งนา  
ข้างคลองแม่วกัถึงวงัก๊อง 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

100,000 - - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

150



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2  บา้นทุ่ง
บอ่แปน้   ตัดถนนลูกรังหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ตัดถนนลูกรังหมู่บา้น หนา 
0.30 เมตร กวา้ง 6.00 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

600,000 - - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2  บา้นทุ่ง
บอ่แปน้   ในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่
แปน้ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 100,000 - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

151



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการงานก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บา้นทุ่ง
บอ่แปน้ เส้นบา้นนายเฉลิม ถึงบา้นนางดอน

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 500,000 - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

8 โครงการงานถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4  บา้นสันบญุ
เรือง  ถมดินถนนลูกรังถนนบริเวณบา้นสันบญุ
เรือง - วดัทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ถมดินลูกรังบริเวณถนนบา้น
สันบญุเรือง - วดัทุ่งบอ่แปน้ 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว  
1,000  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

150,000 - - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 โครงการงานถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า-
ม่วงชุม  ถมดินลูกรังในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ถมดินลูกรังในหมู่บา้น หมู่ที่ 5
 บา้นต้นค่า-ม่วงชุม กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 150.00  
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

50,000 - - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

10 โครงการถมดินเพือ่ขยายถนน หมู่ที่ 5 บา้นต้น
ค่าม่วงชุม ล าเหมืองแม่น้อย

เพิอ่ใหม้ีถนนส าหรับช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขยายถนนเพือ่การเกษตรล า
เหมืองแม่น้อย ตรงสระน้ านาย
ถวลิ จันเปง็ผัด ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

100,000 - - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

153



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังอัดแน่นเลียบข้างล า
เหมืองแม่ออง  หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

เพือ่รักษาแหล่งน้ าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน

กวา้ง 3.00 เมตร               
ยาว 1,000.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 500,000 - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

12 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 6  บา้นจ า  ข้าง
บา้นนายจักรแก้ว  นิลสวทิ  ถึงบา้นนายจรัล  พล
เมฆ

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

 ข้างบา้นนายจักรแก้ว  นิลสวทิ
  ถึงบา้นนายจรัล  พลเมฆ 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
400.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

150,000 - - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

154



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

13 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 10  บา้นข่วง  ถม
ดินลูกรังในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ถมดินลูกรังในหมู่บา้น หมู่ที่ 
10 บา้นข่วง กวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว 300.00  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 150,000 - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

14 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า 
 สายสะพานหน้าวดั-สะพานทิศใต้  (ม.11- ม.10)

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

สายสะพานหน้าวดั-สะพานทิศ
ใต้  (ม.11 - ม.10) กวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว  800.00 
เมตรรายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- 130,000 - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

155



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

15 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า 
 ถมดินลูกรังในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ถมดินลูกรังในหมู่บา้น หมู่ที่ 
11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 300.00  
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - 150,000 - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

16 โครงการงานถนนลูกรังหมู่ที่ 12 บา้นหม้อ  
ขยายถนนดินลูกรัง ที่นานางอ าไพ แก้วนันไชย ถึง
 ถนนเชื่อมบา้นสันทราย ต.เวยีงตาล

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

 ขยายถนนดินลูกรัง ที่นานาง
อ าไพ แก้วนันไชย ถึง ถนน
เชื่อมบา้นสันทราย ต.เวยีง ตาล
 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- 500,000 - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

156



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

17 โครงการงานก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บา้น
นางแล บริเวณข้างทุ่งนานายวเิซียน ถึงนาย
สมชาย สุวรรณศร

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
800.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- 500,000 - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

18 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บา้นนางแล  
บา้นนายสุพมิพ ์ เตปนิตา ถึงกลางทุ่งนา กลาง
ทุ่งนา

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

บา้นนายสุพมิพ ์ เตปนิตา ถึง
กลางทุ่งนา กลางทุ่งนา  กวา้ง
 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- 300,000 - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

157



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

19 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บา้นนางแล  
ส้นทางข้างโรงงานสุข  ธปิทา

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

เส้นทางข้างโรงงานสุข  ธปิทา 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- 100,000 - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

20 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บา้นนางแล  
บริเวณในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ถมดินลูกรังในหมู่บา้น หมู่ที่ 
13 บา้นนางแล กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 100.00  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 100,000 - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

21 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บา้นนางแล  
ถมดินไหล่ทางถนนในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ถมดินไหล่ทางถนนในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 3,000.00  
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - 1,500,000 ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

159



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทงานซ่อมแซมถนนดนิลูกรงั .

1 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบดอัดแน่น     
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

สายหอพกัวรัชยา กวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา
 0.20 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

100,000 - - - - มีด าเนินการตาม
โครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 บา้นทุ่ง
บอ่แปน้

เพือ่ให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

สายบา้นทุ่งบอ่แปน้-บา้นสัน
หลวง (สายพทุธมณฑล)  กวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 650.00 
เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
2,600.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

300,000 - - - - มีด าเนินการตาม
โครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 5 บา้นต้นค่า - 
ม่วงชุม  ถนนเพือ่การเกษตร ซอยนายสง่า  ม่วง
แก้ว

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

 ถนนเพือ่การเกษตร ซอย 
นายสง่า  ม่วงแก้ว กวา้ง 4.00
 เมตร ยาว 500.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 100,000 - - - มีด าเนินการตาม
โครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองช่าง

4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 5 บา้นต้นค่า - 
ม่วงชุม  ซอยนายทองดี  สุนันทา

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ถนนเพือ่การเกษตร ซอย นาย
ทองดี  สุนันทา กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 1,000.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 150,000 - - - มีด าเนินการตาม
โครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 5 บา้นต้นค่า - 
ม่วงชุม  ถนนเพือ่การเกษตร

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

 ถนนเพือ่การเกษตร ถนน
เชื่อมหมู่บา้นทุ่งนา กวา้ง3.00 
เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 500,000 - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มีถนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

6 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบดอัดแน่นถนน
สายเชื่อมระหวา่งหมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ เชื่อม 
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

เพือ่ให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

สายเชื่อมระหวา่งหมู่ที่ 8 บา้น
ปงเหนือ เชื่อม หมู่ที่ 7 บา้นปง
ใต้  กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
750.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

100,000 - - - - มีด าเนินการตาม
โครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทก่อสรา้งลานคอนกรตี .
1 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อเนกประสงค์ บริเวณประปาหมู่บา้น           
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

เพือ่ใหป้ระชาชนมีลาน
อเนกประสงค์ไวใ้ช้ในกิจกรรม

ขนาดกวา้ง 20.00 เมตร  ยาว
 20.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

240,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใช้ลาน
กีฬาในการออก
ก าลังกาย

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายบริเวณสนาม
โรงเรียนเก่า หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ใหป้ระชาชนมี สถานที่
ออกก าลังกาย

ก่อสร้างลานออกก าลังกาย
บริเวณสนามโรงเรียนเก่าบา้น
ทุ่งบอ่แปน้  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - - 200,000 - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมี  
สุขภาพแข็งแรง

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายบริเวณสนาม
โรงเรียนเก่าหมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

เพือ่ใหป้ระชาชนมี สถานที่
ออกก าลังกาย

ก่อสร้างลานออกก าลังกาย
บริเวณสนามโรงเรียนเก่า 
พร้อมปรับปรุงหอ้งน้ า บา้นต้น
ค่า - ม่วงชุม ขนาดพืน้ที่ 180
 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - - 100,000 - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมี  
สุขภาพแข็งแรง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายบริเวณสนาม
โรงเรียนบา้จ า หมู่ที่ 6

เพือ่ใหป้ระชาชนมี   สถานที่
ออกก าลังกาย

ก่อสร้างลานออกก าลังกาย
โรงเรียน บา้นจ า กวา้ง 20.00
 เมตร ยาว 20.00 เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 200,000 - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมี  
สุขภาพแข็งแรง

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
อเนกประสงค์ บริเวณภายในโรงเรียนบา้นปงใต้
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมี สถานที่ออ
ก าลังกาย

ขนาดกวา้ง 45.00 x 38.00 
เมตร  หนา 0.10 เมตร หรือ
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,710.00.
ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

500,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใช้ลาน
กีฬาในการออก
ก าลังกาย

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ 9 บา้นปง
ยางคก  บริเวณแยกศาลปูเ่จ้าบา้นดอนแก้ว

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้ประโยชน์ บริเวณแยกศาลปูเ่จ้าบา้นดอน
แก้ว  ลานคอนกรีตกวา้ง 3.00
 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา
 0.10 เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
135.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 100,000 - - ประชามีลาน 
คอนกรีต  ใช้
ประโยชน์

มีสถานที่ส าหรับ
ใช้ในกิจกรรม
ของหมู่บา้น

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายพร้อม
ปรับปรุงพืน้ที่ บริเวณที่สาธารณประโยชน์หมู่บา้น
  หมู่ที่ 10

เพือ่ใหป้ระชาชนมี   สถานที่
ออกก าลังกาย

ลานออกก าลังกาย พร้อม
ปรับปรุงพืน้ที่ บริเวณที่
สาธารณประโยชน์หมู่บา้น  
กวา้ง 20.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - - 250,000 - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมี  
สุขภาพแข็งแรง

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค์

1 โครงการก่อสร้างอาคารสาธารณะประโยชน์หมู่ที่
 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณที่ดินหลังวดัสันบญุ
เรือง

เพือ่ใหม้ีอาคารใช้บริการ
ประชาชน

ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 
12.00เมตร  สูง 5.00  เมตร 
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

500,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใช้อาคาร
เอนกประสงค์
ร่วมกันท ากิจกรรม

มีศาลา
อเนกประสงค์
ส าหรับใช้ใน
หมู่บา้น

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สาธารณะสุขมูล
ฐานชมชน หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
สาธารณสถานของหมู่บา้น
ตลอดจนใช้ประโยชน์ใน
กิจการของหมู่บา้น

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใช้อาคาร
เอนกประสงค์
ร่วมกันท ากิจกรรม

มีอากคาร
อเนกประสงค์
ส าหรับใช้ใน
หมู่บา้น

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
สาธารณสถานของหมู่บา้น
ตลอดจนใช้ประโยชน์ใน
กิจการของหมู่บา้น

ก่อสร้างอาคารเก็บของ (ถ้วย 
จาน อุปกรณ์ต่างๆ) ข้างศาลปู่
เจ้าบา้นดอน สร้าง 2 ชั้น โครง
เหล็ก  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

500,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใช้อาคาร
เอนกประสงค์
ร่วมกันท ากิจกรรม

มีอาคาร
อเนกประสงค์
ส าหรับใช้ใน
หมู่บา้น

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 
บา้นปงยางคก

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
สาธารณสถานของหมู่บา้น 
ตลอดจนใช้ประโยชน์ใน
กิจการของหมู่บา้น

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ข้างวดัปงยางคก
 ทางทิศเหนือ จ านวน 1 หลัง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 250,000 ประชาชนมี 
ศาลา
อเนกประสงค์ที่มี
สภาพทีดีขึ้น

มีศาลา
อเนกประสงค์
ส าหรับใช้ใน
หมู่บา้น

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น พร้อมหอ้งน้ าหอ้งส้วม หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
สาธารณสถานของหมู่บา้น
ตลอดจนใช้ประโยชน์ใน
กิจการของหมู่บา้น

บริเวณพืน้ที่สาธารณะ
ประโยชน์ประจ าหมู่บา้น 
ขนาดศาลา กวา้ง 10.00 
เมตร ยาว 20.00 เมตร 
ขนาดหอ้งน้ ากวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 8.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

300,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใช้อาคาร
เอนกประสงค์
ร่วมกันท ากิจกรรม

มีศาลา
อเนกประสงค์
ส าหรับใช้ใน
หมู่บา้น

กองช่าง

6 ปรับปรุงทาสีภายนอกส านักงานพร้อมซ่อมแซม
ฝ้าเพดาน ชายคา ส านักงานเทศบาลต าบลปง
ยางคก

เพือ่ใหม้ีอาคารใช้บริการ
ประชาชน

ปรับปรุงทาสีภายนอก
ส านักงานพร้อมซ่อมแซมฝ้า
เพดาน ชายคา ส านักงาน
เทศบาลต าบลปงยางคกราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

500,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใช้อาคาร
ส านักงานท า
กิจกรรมร่วมกัน

มีศาลา
อเนกประสงค์
ส าหรับใช้ใน
หมู่บา้น

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 
เทศบาลต าบลปงยางคก

เพือ่ใหม้ีอาคารใช้บริการ
ประชาชน

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
20.00เมตร  สูง 2.00 
เมตตรรายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

450,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใช้อาคาร
เอนกประสงค์ท า
กิจกรรมร่วมกัน

มีศาลา
อเนกประสงค์
ส าหรับใช้ใน
หมู่บา้น

กองช่าง

8 ก่อสร้างอาคารกองช่าง เพือ่ใหม้ีอาคารใช้บริการ
ประชาชน

ก่อสร้างอาคารกองช่าง  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

500,000 - - - - ประชาชนร้อย 
70 ได้ใช้อาคาร
กองช่างในการ
ติดต่อราชการ

มีอาคารใช้
บริการประชาชน

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก

เพือ่ใหม้ีศาลาอเนกประสงค์
ส าหรับใช้ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปงยางคก

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
18.00 เมตร  สูง 2.00 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

600,000 - - - - ประชาชนร้อย 
70 ได้ใช้อาคาร
เอนกประสงค์ท า
กิจกรรมร่วมกัน

ส าหรับใช้ใน
กิจกรรมของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ก่อสรา้งเวทหีอ้งประชมุ

1 โครงการงานก่อสร้างเวทีหอ้งประชุม ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก

เพือ่มีเวทีส าหรับใช้ในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลปงยางคก

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร สูง 0.40 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

50,500 - - - - มีการด าเนินการ
ตามโครงการ

ส าหรับใช้ใน
กิจกรรมของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กฯ

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทปรบัปรงุหอกระจายขา่ว

1 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว                
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ใหป้ระชาชนมีหอกระจาย
ข่าวในหมู่บา้น

ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้น  หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- 150,000 - - - ประชาชนได้รับ
ฟงัข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างชัดเจน 
ทั่วถึง

มีหอกระจายข่าว
ในหมู่บา้นมี
เคร่ืองขยายเสียง
ที่มีคุณภาพที่ดี

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว                
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่ใหป้ระชาชนมีหอกระจาย
ข่าวในหมู่บา้น

ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้น  หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

150,000 - - - - ประชาชนได้รับ
ฟงัข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างชัดเจน 
ทั่วถึง

มีหอกระจายข่าว
ในหมู่บา้นมี
เคร่ืองขยายเสียง
ที่มีคุณภาพที่ดี

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว                
หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

เพือ่ใหป้ระชาชนมีหอกระจาย
ข่าวในหมู่บา้น

ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้น  หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - 
ม่วงชุม รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- 150,000 - - - ประชาชนได้รับ
ฟงัข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างชัดเจน 
ทั่วถึง

มีหอกระจายข่าว
ในหมู่บา้นมี
เคร่ืองขยายเสียง
ที่มีคุณภาพที่ดี

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการปรับปรุงเคร่ืองเสียงตามสายประจ า
หมู่บา้น หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

เพือ่ใหป้ระชาชนมีเคร่ืองตาม
สายกระจายข่าวในหมู่บา้น

ปรับปรุงเคร่ืองตามสาย
กระจายข่าวในหมู่บา้น  หมู่ที่ 
9 บา้นปงยางคก รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

150,000 - - - - ประชาชนได้รับ
ฟงัข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างชัดเจน 
ทั่วถึง

มีหอกระจายข่าว
ในหมู่บา้นมี
เคร่ืองขยายเสียง
ที่มีคุณภาพที่ดี

กองช่าง

5 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเคร่ืองเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

เพือ่ใหป้ระชาชนมีเคร่ืองตาม
สายกระจายข่าวในหมู่บา้น

ซ่อมแซมปรับปรุงเคร่ืองตาม
สายกระจายข่าวในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 10 บา้นข่วงรายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

150,000 - - - - ประชาชนได้รับ
ฟงัข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างชัดเจน 
ทั่วถึง

มีหอกระจายข่าว
ในหมู่บา้นมี
เคร่ืองขยายเสียง
ที่มีคุณภาพที่ดี

กองช่าง

174



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทปรบัปรงุศาลาอ่านหนังสือพิมพ์

1 โครงการปรับปรุงศาลาอ่านหนังสือพมิพ ์      หมู่
ที่ 1 บา้นสันหนองบง

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
สาธารณสถานของหมู่บา้น 
ตลอดจนใช้ประโยชน์ใน
กิจการของหมู่บา้น

ปรับปรุงศาลาที่อ่าน
หนังสือพมิพ ์ ขนาดพืน้ที่ 36 
ตร.ม. จ านวน 1 หลัง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 50,000 50,000 ประชาชนมี 
ศาลาอ่าน
หนังสือพมิพท์ี่มี
สภาพทีดีขึ้น

มีศาลาอ่าน
หนังสือพมิพ์
ส าหรับใช้ใน
หมู่บา้น

กองชา่ง

2 โครงการปรับปรุงศาลาอ่านหนังสือพมิพ ์       
หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
สาธารณสถานของหมู่บา้น 
ตลอดจนใช้ประโยชน์ใน
กิจการของหมู่บา้น

ปรับปรุงศาลาที่อ่าน
หนังสือพมิพ ์ จ านวน 1 หลัง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 150,000 - ประชาชนมี 
ศาลาอ่าน
หนังสือพมิพท์ี่มี
สภาพทีดีขึ้น

มีศาลาอ่าน
หนังสือพมิพ์
ส าหรับใช้ใน
หมู่บา้น

กองชา่ง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทซุ้มประตหูมูบ่า้น

1 โครงการงานก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บา้น            
หมู่ 2  บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ใหป้ระชาสัมพนัธท์างเข้า
หมู่บา้น

ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บา้น 
บริเวณแยกปัม๊เบญจมาศ 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร สูง 
6.00 เมตรรายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - 250,000 - - ประชาชนมี ซุ้ม
ประตูหมู่บา้น

มีซุ้มประตู หมู่บา้น กองช่าง

2 โครงการงานก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บา้น            
หมู่ 2  บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ใหป้ระชาสัมพนัธท์างเข้า
หมู่บา้น

ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บา้น 
บริเวณปากทางเจ้าพระยาหนิ
อ่อน รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - 250,000 - ประชาชนมี ซุ้ม
ประตูหมู่บา้น

มีซุ้มประตู หมู่บา้น กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างซุ้มประตูหมู่บา้น หมู่ที่
 3 บา้นสันหลวง

เพือ่ประชาสัมพนัธุ์ทางเข้า
หมู่บา้น

ซ่อมสร้างประตูหมู่บา้นบริเวณ
ถนนสายบา้นสันหลวงถึงบา้น
ทุ่งบอ่แปน้ กวา้ง 6.00 เมตร 
สูง 6.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- 170,000 - - - ประชาชนมีซุ้ม
ประตูหมู่บา้น

มีซุ้มประตูหมู่บา้น กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างปา้ยชื่อหมู่บา้น                 
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่ก่อสร้างปา้ยซอยในหมู่บา้น จัดท าปา้ยซอยในหมู่บา้น 
จ านวน 13 จุด  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 100,000 - - ประชาชนมี ปา้ย
ประชาสัมพนัธ์
ชื่อหมู่บา้น

มีปา้ยชื่อหมู่บา้น กองช่าง

177



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ปรบัปรงุปา้ยชือ่หมูบ่า้น
1 โครงการปรับปรุงปา้ยชื่อหมู่บา้น                

หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง
เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
สาธารณสถานของหมู่บา้น 
ตลอดจนใช้ประโยชน์ในกิจการ
ในของหมู่บา้น

ปรับปรุงปา้ยทางเข้าหมู่บา้น 
สันหลวง  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - 50,000 - - ประชาชนมี ปา้ย
ชื่อหมู่บา้น

มีปา้ยชื่อหมู่บา้น กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทปา้ยบอกทาง

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปา้ยบอกทาง       หมู่
ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมปา้ย
บอกทาง

ปรับปรุงซ่อมแซมปา้ยบอกทาง
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 30,000 - ประชาชนมี ปา้ย
ประชาสัมพนัธ์
ชื่อหมู่บา้น

มีปา้ยชื่อหมู่บา้น กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการฌาปนสถาน

1 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปณสถาน (ศาลาปา่ช้า)
 หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ใหม้ีสถานที่ส าหรับใช้ใน
การประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

ก่อสร้างศาลาฌาปณสถาน 
(ศาลาปา่ช้า) ขนาดกวา้ง 10 
เมตร ยาว 20 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

300,000 - - - - มีศาลา หอ้ง 
บริเวณฌาปน
สถาน

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ฌาปนสถานหมู่ที่ 2  บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ใหม้ีสถานที่ส าหรับใช้ใน
การประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

ลานคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 
40.00 เมตร ยาว 65 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 200,000 - มีลานคอนกรีตใน
การประกอบ
พธิกีรรม

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการสร้างร้ัวด้วยอิฐบล็อคพร้อมตาข่าย
ล้อมรอบปา่ช้าฌาปนสถานหมู่ที่ 2  บา้นทุ่งบอ่
แปน้

เพือ่ใหม้ีสถานที่ส าหรับใช้ใน
การประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

สร้างร้ัวด้วยอิฐบล็อค พร้อมตา
ข่ายล้อมรอบปา่ช้า 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 100,000 - มีร้ัวรอบ
บริเวณฌาปน
สถาน

ฌาปนสถานมี
แนวเขตที่ชัดเจน

กองช่าง

4 โครงการงานก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสุสานบา้นสันบญุเรือง หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุ
เรือง

เพือ่ปอ้งกันอันตรายจากสัตว์ ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บริเวณสุสานบา้นสันบญุเรือง 
ยาว 300 เมตร สูง1.50 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- 300,000 - - - สุสานบา้นสันบญุ
เรือง ได้รับความ
ปลอดภยั

มีแนวเขตที่ชัดเจน
 เปน็สัดส่วน

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการก่อสร้างลานคอนกรึต ฌาปนสถาน    
หมู่ที่ 4  บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่ใช้
ประโยชน์

เทลานคอนกรีตบริเวณ ฌาปน
 สถาน บา้นสันบญุเรือง กวา้ง 
40 เมตร ยาว 70 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 100,000 - ประชามีลาน 
คอนกรีต  ใช้
ประโยชน์

มีสถานที่ส าหรับ
ใช้ในกิจกรรม
ของหมู่บา้น

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างปา้ยสุสาน หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุ
เรือง

เพือ่ท าปา้ยสุสานในหมู่บา้น จัดท าปา้ยสุสาน หมู่บา้น บา้น
สันบญุเรือง รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - - 50,000 - มีปา้ยชื่อสุสาน มีปา้ยชื่อสุสาน
ประจ าหมู่บา้น

กองช่าง

182



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
อเนกประสงค์ บริเวณปา่ช้าบา้นม่วงชุม          
หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

เพือ่ใหป้ระชาชนมีลาน
อเนกประสงค์ไวใ้ช้ในกิจกรรม

ขนาดกวา้ง 50.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร หรือพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 30.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

900,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใช้ลาน
กีฬาในการออก
ก าลังกาย

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงก่อสร้างศาลาปา่ช้าบา้นม่วงชุม
 หมู่ที่ 5 บา่นต้นค่า - ม่วงชุม

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
สาธารณสถานของหมู่บา้น
ตลอดจนใช้ประโยชน์ใน
กิจการของหมู่บา้น

ก่อสร้างศาลาฌาปณสถาน 
(ศาลาปา่ช้า) ขนาดกวา้ง 10 
เมตร ยาว 20 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 500,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใช้อาคาร
เอนกประสงค์
ร่วมกันท ากิจกรรม

มีศาลา
อเนกประสงค์
ส าหรับใช้ใน
หมู่บา้น

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 โครงการปรับปรุงลานขึ้นเมรุฌาปนสถานบา้นม่วง
 หมู่ที่ 5  บา้นต้นค่า-ม่วงชุม

เพือ่ใหม้ีสถานที่ส าหรับใช้ใน
การประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

ปรับปรุงลานขึ้นเมรุ ฌาปน
สถาน บา้นม่วงชุม กวา้ง 4.00
 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 100,000 - - มีลานคอนกรีตใน
การประกอบ
พธิกีรรม

ฌาปนสถานมี
การปรับปรุง ใหดี้
ขึ้น

กองช่าง

10 โครงการสร้างร้ัวคอนกรีตฌาปนสถานบา้นม่วงชุม
 หมู่ที่ 5  บา้นต้นค่า-ม่วงชุม

เพือ่ใหม้ีสถานที่ส าหรับใช้ใน
การประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

ร้ัวคอนกรีต ฌาปนสถาน บา้น
 ม่วงชุม ความสูง 1.70 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 100,000 - - มีร้ัวรอบ
บริเวณฌาปน
สถาน

ฌาปนสถานมี
แนวเขตที่ชัดเจน

กองช่าง

184



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

11 โครงการก่อสร้างลานคอนกรึต ฌาปนสถานบา้น
ต้นค่า หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่ใช้
ประโยชน์

เทลานคอนกรีตบริเวณ ฌาปน
 สถานบา้นต้นค่า กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 50 เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 100,000 - ประชามีลาน 
คอนกรีต  ใช้
ประโยชน์

มีสถานที่ส าหรับ
ใช้ในกิจกรรม
ของหมู่บา้น

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างลานคอนกรึต ฌาปนสถานบา้น
ม่วงชุม  หมู่ที่ 5 บา้นม่วงชุม

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่ใช้
ประโยชน์

เทลานคอนกรีตบริเวณ ฌาปน
สถานบา้นม่วงชุม กวา้ง 
30.00 เมตร ยาว 30 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 100,000 - ประชามีลาน 
คอนกรีต  ใช้
ประโยชน์

มีสถานที่ส าหรับ
ใช้ในกิจกรรม
ของหมู่บา้น

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

13 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 6 บา้นจ า

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่
ส าหรับใช้ประกอบพธิกีรรม
ทางศาสนา

บริเวณสุสานบา้นจ า ขนาด
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 460.00 
ตร.ม หนา 0.10 ม. หรือตาม
ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
และตามแบบแปลนของ ทต.
ปงยางคก

- - 200,000 - - ประชาชนมีลาน
คอนกรีตใช้
ประโยชน์

มีสถานที่ส าหรับใช้
ในกจิกรรมของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

14 โครงการสร้างร้ัว และซุ้มปา้ยฌาปนสถาน     หมู่
ที่ 6 บา้นจ า

เพือ่ใหม้ีสถานที่ส าหรับใช้ใน
การประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

สร้างร้ัวด้วยอิฐบล็อคความยาว
ประมาณ 100.00 เมตร และ
 สร้างซุ้มและปา้ยกวา้ง 1.50 
เมตร ยาว 2.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 100,000 - - มีร้ัวรอบ
บริเวณฌาปน
สถาน

ฌาปนสถานมี
แนวเขตที่ชัดเจน

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

15 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าสาธารณะ             หมู่
ที่ 6 บา้นจ า

เพือ่ใหป้ระชาชนมีหอ้งน้ า
สาธารณะใช้ประโยชน์

ปรับปรุงหอ้งน้ าสาธารณะ 1 
หลัง บริเวณ ฌาปนสถาน บา้น
จ า จ านวน 5 หอ้ง (ชาย 1 
หญิง 4) พร้อมที่ปสัสาวะ  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 150,000 - -   ประชาชน ได้รับ
 ประโยชน์

หมู่บา้นมีหอ้งน้ า 
สาธารณะ สะอาด

กองช่าง

16 โครงการสร้างร้ัวคอนกรีต ฌาปนสถาน          
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

เพือ่ใหม้ีสถานที่ส าหรับใช้ใน
การประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

สร้างร้ัวคอนกรีต  ฌาปนสถาน 
 สูง 2.00 เมตร ยาว 500 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - 200,000 - - มีร้ัวรอบ
บริเวณฌาปน
สถาน

ฌาปนสถานมี
แนวเขตที่ชัดเจน

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

17 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าสถานที่ฌาปนสถาน หมู่
ที่ 8 ปงเหนือ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีหอ้งน้ า
สาธารณะใช้ประโยชน์

งานก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ
ประโยชน์บริเวณสุสานบา้นปง
เหนือ จ านวน 2 หอ้ง (ชาย 1 
หญิง 1) พร้อมที่ปสัสาวะ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 50,000 - -   ประชาชน ได้รับ
 ประโยชน์

หมู่บา้นมีหอ้งน้ า 
สาธารณะ สะอาด

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์  บริเวณ ณ ฌาปนสถานบา้นปง
ยางคก หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

เพือ่ใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
ได้รับความสะดวกในการท าพธิี
ในฌาปนสถานของหมู่บา้น

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กอเนกประสงค์ หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 300.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

180,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 80 ได้รับความ
สะดวกในการใช้
พืน้ที่

ประชาชนร้อยละ
 80 ได้รับความ
สะดวก

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

19 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าสถานที่ฌาปนสถาน หมู่
ที่ 9 บา้นปงยางคก

เพือ่ให้ประชาชนมีห้องน้ า
สาธารณะใช้ประโยชน์

งานก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ
ประโยชน์บริเวณสุสานบา้นปง 
จ านวน 2 หอ้ง (ชาย 1 หญิง 
1) พร้อมที่ปสัสาวะ ขนาดกวา้ง
 รวม 3.50 เมตร ยาว 6.00 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

50,000 - - - -   ประชาชน ได้รับ
 ประโยชน์

หมู่บา้นมีหอ้งน้ า 
สาธารณะ สะอาด

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างปา้ยฌาปนสถาน               
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

เพือ่ใหม้ีสถานที่ส าหรับใช้ใน
การประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

ปา้ยสุสานกวา้ง 50 เซ็นติเมตร
 ยาว 1.50 เมตร จ านวน 1 
ปา้ย รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - 50,000 - ประชาชนมี เมรุ
เพือ่ใช้ประโยชน์
ร่วมกันในหมู่บา้น

ฌาปนสถานมี
ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

21 โครงการก่อสร้างศาลาเอนก                    
พร้อมปา้ยฌาปณสถาน หมู่ที่  11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่ 
ส าหรับใช้เพือ่ใหป้ระชาชน มี
สถานที่ประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

สร้างศาลาอเนกประสงค์ 
จ านวน 1 หลัง  กวา้ง 10.00 
เมตร ยาว 20 เมตร พร้อม
ปา้ยฌาปนสถาน กวา้ง 1.00 
เมตร ยาว 2.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 350,000 - ประชาชนมี 
ศาลาอเนก 
ประสงค์ใช้
ประโยชน์

มีศาลาอเนก 
ประสงค์ส าหรับใช้
ในกิจกรรมของ
หมู่บา้น

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าฌาปนสถาน            
หมู่ที่  11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่ 
ส าหรับใช้เพือ่ใหป้ระชาชน มี
สถานที่ประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

ก่อสร้างหอ้งน้ า ฌาปนสถาน
บา้นโฮ้ง - ทะล้า  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - - 150,000 - มีการก่อสร้าง
หอ้งน้ าในฌาปน
สถานหมู่บา้น

ประชาชนมี
หอ้งน้ าใช้ในฌา
ปนสถาน

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

23 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ บริเวณฌาปนสถาน  
หมู่ที่ 12 บา้น หม้อ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่ 
ส าหรับใช้เพือ่ใหป้ระชาชน มี
สถานที่ประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

ปรับปรุงภมูิทัศน์ บริเวณฌา
ปนสถาน รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - - 150,000 - มีการด าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
การปรับปรุงตาม
โครงการ

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างร้ัวลวดหนาม ฌาปนสถาน หมู่ที่
 13 บา้นนางแล

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่ 
ส าหรับใช้เพือ่ใหป้ระชาชน มี
สถานที่ประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

ร้ัวลวดหนามฌาปนสถาน ยาว
 50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - -       100,000 - มีร้ัวรอบ
บริเวณฌาปน
สถาน

ฌาปนสถานมี
แนวเขตที่ชัดเจน

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทหอ้งน้ าสาธารณะ

1 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าสาธารณะ              
หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

เพือ่ใหป้ระชาชนมีหอ้งน้ า
สาธารณะใช้ประโยชน์

ปรับปรุงหอ้งน้ าสาธารณะ 1 
หลัง ที่ศูนย์ สสมช. บริเวณที่
อ่านหนังสือพมิพป์ระจ า
หมู่บา้น รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - 100,000 - -   ประชาชน ได้รับ
 ประโยชน์

หมู่บา้นมีหอ้งน้ า 
สาธารณะ สะอาด

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าอาคาร อสม.          หมู่
ที่ 7 บา้นปงใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมีหอ้งน้ า
สาธารณะใช้ประโยชน์

หอ้งน้ าอาคาร อสม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 100,000 - -   ประชาชน ได้รับ
 ประโยชน์

หมู่บา้นมีหอ้งน้ า 
สาธารณะ สะอาด

กองช่าง

192



         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภท งานก่อสรา้งรั้ว

1 โครงการงานก่อสร้างร้ัวลวดหนาม ศพด.ทต.ปง
ยางคก

เพือ่ปอ้งกันอันตรายจากสัตว์ บริเวณหลังศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
 ทต.ปงยางคก  ยาว 90.00 
เมตร สูง 2.50 เมตร ลวด
หนามจ านวน 7 เส้น  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 100,000 - - - ศพด.ทต.ปง
ยางคก ได้รับ
ความปลอดภยั

มีแนวเขตที่ชัดเจน
  เปน็สัดส่วน

ฝ่ายการศึกษา

2 โครงการงานก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศพด.ทต.ปงยางคก

เพือ่ปอ้งกันอันตรายจากสัตว์ บริเวณหลังศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
 ทต.ปงยางคก  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- 300,000 300,000 - - ศพด.ทต.ปง
ยางคก ได้รับ
ความปลอดภยั

มีแนวเขตที่ชัดเจน
  เปน็สัดส่วน

ฝ่ายการศึกษา
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทพลังงานแสงอาทติย์

1 โครงการติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ประกอบในชุดเดียวกัน  หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ใหม้ีแสงสวา่งในเส้นทาง
คมนาคมในหมู่บา่น

บริเวณในหมู่บา้นจ านวน 10  
ต้น รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- 500,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 มีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

ในหมู่บา้นมีแสง
สวา่งเพยีงพอ

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ประกอบในชุดเดียวกัน  หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า-ม่วง
ชุม

เพือ่ใหม้ีแสงสวา่งในเส้นทาง
คมนาคมในหมู่บา่น

บริเวณในหมู่บา้นจ านวน 10 
ต้นรายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

500,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 มีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

ในหมู่บา้นมีแสง
สวา่งเพยีงพอ

กองช่าง
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการงานติดต้ังระบบพลังงานทดแทนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ระบบน้ าประปา หมู่ที่ 5
 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

เพือ่ลดการใช้พลังงานไฟฟา้
และลดค่าใช้จ่ายจากกิจการ
ประปา

งานติดต้ังระบบพลังงาน
ทดแทนด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บริเวณบอ่บาดาล
ระบบประปาบา้นต้นค่า โดย
ท าการติดต้ังแผงโซ่ล่าเซลล์  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 500,000 - - - ประหยัดค่าไฟฟา้
ร้อยละ 80

ค่าไฟฟา้จาก
กิจการประปา
ลดลง

กองช่าง

4 โครงการติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ประกอบในชุดเดียวกัน  หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

เพือ่ใหม้ีแสงสวา่งในเส้นทาง
คมนาคมในหมู่บา่น

บริเวณหลังวดัปงยางคกฝ่ังทิศ
เหนือและทิศตะวนัออก 
จ านวน 10 ต้น รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

500,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 มีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

ในหมู่บา้นมีแสง
สวา่งเพยีงพอ

กองช่าง

31,083,800 24,002,800 15,063,600 11,708,500 3,405,000รวม  271   โครงการ
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         1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุดหนุนการไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิ่ง)     
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ติดต้ังไฟฟ้าทางสาธารณะ (ไฟ
กิง่)  (1) จากบ้านนานลพ ถึง
ถนนชุปเปอร์ (2) จากนาดอน 
ถึงซุปเปอร์

200,000 - - - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิ่ง)     
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ติดต้ังไฟฟ้าทางสาธารณะ (ไฟ
กิง่) บริเวณทางทุ่งนา หมูท่ี่ 3 
บ้านสันหลวง เชือ่ม หมูท่ี่ 10 
บ้านข่วง และหมูท่ี่ 13 บ้าน
นางแล

200,000 - - - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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         1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิ่ง)     
หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้งทะล้า

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ติดต้ังไฟฟ้าทางสาธารณะ (ไฟ
กิง่) (1) บริเวณบ้านเลขที่ 16, 
107, 112, 9808, 101     
(2) บริเวณบ้านครูองค์ ถึง
บ้านเลขที่ 99 (3) ทางเชือ่ม
ระหวา่งหมูท่ี่ 11 ถึง หมูท่ี่ 12

200,000 - - - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิ่ง)     
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ติดต้ังไฟฟ้าทางสาธารณะ (ไฟ
กิง่)  บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ระยะทางยาว 2,000.00 เมตร

- - 200,000 - - ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

197



         1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

อุดหนุนการไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยูอ่าศัย

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยูอ่าศัย

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยูอ่าศัย

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

198



         1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยูอ่าศัย (1) ถนนซอย
เข้าบ้านนายดวงทิพย์ สุปินะ (2)
 ทางเข้าบ้านนางสุภาพ แก้วทอง
 (3) ขยายเขตต่อจากถนนกลาง
ทุ่งไปถึงเขตติดต่อบ้านกาดโป่ง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - 
ม่วงชุม

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยูอ่าศัย

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 6 บา้นจ า เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยูอ่าศัย (1) จากหมู ่6 
บ้านจ า เชือ่ม หมูท่ี่ 5 บ้านต้น
ค่า-ม่วงชุม

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

199



         1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยูอ่าศัย

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

8 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยูอ่าศัย

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยูอ่าศัย

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

200



         1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

10 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 10 บา้นข่วง เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยูอ่าศัย (1) จากสวน
ผู้ช่วยรุ่ง ถึงสวนนายผวน ยาว
รวม 500.00 เมตร (2) จาก
ร้านรุ่งโพธิ ์ถึงคลองชลประทาน
 ยาวรวม 650.00 เมตร (3) 
ขยายเขตไฟฟ้าเป็นระบบ 3 
เฟส บริเวณบ้านนายสวน ถึง 
ลานออกก าลังกายหลังวดัระยะ
ยาวรวม 200.00 เมตร (4) 
จากบ้านเสนห์ หลังเหมือง ถึง
สวนนายจรัญ ผัดสุรินทร์ ยาว
รวม 950.00 เมตร (5) จาก
สระหลวงหมูบ่้าน ถึงนายสวน 
ก๋าลือ ยาวรวม 180.00 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

201



         1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

11 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้งทะล้า เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยูอ่าศัย  (1)  เส้นเลียบ
น้ าแม่ตาลจาก หมูท่ี่ 11 บ้าน
โฮ้งทะล้า ถึงหมูท่ี่ 10 บ้านข่วง 
(2) บริเวณบ้านนายรัน ถึงหมูท่ี่
 12 บ้านหม้อ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

12 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยูอ่าศัย (1) บริเวณ
ต้ังแต่ป่าช้าถึงทางเข้าหมูบ่้าน 
ยาวรวม 500.00 เมตร  (2) 
บริเวณร้านก๋วยเต๋ียวตากบถึงที่
นานายสวสัด์ิ  ตุ้ยวงศ์ ยาวรวม 
300.00 เมตร  (3) บริเวณ
บ้านนายรันถึงบ้านหม้อ หมูท่ี่ 
12 บ้านหม้อ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

202



         1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

13 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 13 บา้นนางแล เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยูอ่าศัย (1) ซอยข้าง
บ้านนางสุพิม เตปิน ระยะทาง
ยาว 1,000.00 เมตร (2) 
ซอยทางลัดไปบ้านข่วง 
ระยะทาง 800.00 เมตร (3) 
บริเวณถนนเชือ่มระหวา่งบ้าน
นางแลไปบ้านง้าว ระยะทาง 
2,000.00 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การฟา้ส่วน
ภมูิภาค

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

5,800,000 5,200,000 5,400,000 5,200,000 5,200,000รวม  17 โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบปดิ) เพือ่ส่งเสริม 1.เพือ่สร้างบอ่กักเก็บน ้าในฤดู 1.สร้างบอ่กักเก็บน ้าฝน 350,000 - - - - -บอ่กักเก็บน ้า 1.ลดปญัหาน ้า กองช่าง

การเกษตร ฝนด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบธนาคาน ้าฯ จ้านวน ใต้ดิน 100 บอ่ ท่วมขังในฤดูฝน
2. เพือ่แก้ไขปญัหาภยัแล้งด้วย 100 บอ่ ในต้าบล และแก้ไขปญัหา

ด้วยระบบน ้าใต้ดินระบบปดิ ภยัแล้ง
ในพื นที่ 2.สามารถน้าน ้า
3.เพือ่ส่งเสริมการเกษตรและ ใต้ดินมาใช้เพือ่
อื่นๆ ในต้าบล พฒันาคุณภาพ

ชีวติใหดี้ขึ น

2 โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบเปดิ) เพือ่ส่งเสริม 1.เพือ่สร้างบอ่กักเก็บน ้าในฤดู 1.ขุดสระเก็บน ้าตามหลัก - 400,000 - - - -มีสระเก็บน ้า 1.ลดปญัหาน ้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ ฝนด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบธนาคารน ้า ท่วมขังในฤดูฝน
2. เพือ่แก้ไขปญัหาภยัแล้งด้วย บา้นปงใต้ ใต้ดิน 1 ที่ และแก้ไขปญัหา

ด้วยระบบน ้าใต้ดินระบบปดิ ภยัแล้ง
ในพื นที่ 2.มีสระน ้าใช้ใน
3.เพือ่ส่งเสริมการเกษตรและ ฤดูแล้งเพือ่การ
อื่นๆ ในต้าบล พฒันาคุณภาพ

ชีวติใหดี้ขึ น

รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ ทต.ปงยางคก

รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ ทต.ปงยางคก

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบเปดิ) เพือ่ส่งเสริม 1.เพือ่สร้างบอ่กักเก็บน ้าในฤดู 1.ขุดสระเก็บน ้าตามหลัก 400,000 - - - - -มีสระเก็บน ้า 1.ลดปญัหาน ้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ที่ 10 บา้นข่วง ฝนด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบธนาคารน ้า ท่วมขังในฤดูฝน
2. เพือ่แก้ไขปญัหาภยัแล้งด้วย บา้นข่วง ใต้ดิน 1 ที่ และแก้ไขปญัหา

ด้วยระบบน ้าใต้ดินระบบปดิ ภยัแล้ง
ในพื นที่ 2.มีสระน ้าใช้ใน
3.เพือ่ส่งเสริมการเกษตรและ ฤดูแล้งเพือ่การ
อื่นๆ ในต้าบล พฒันาคุณภาพ

ชีวติใหดี้ขึ น

4 โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบเปดิ) เพือ่ส่งเสริม 1.เพือ่สร้างบอ่กักเก็บน ้าในฤดู 1.ขุดสระเก็บน ้าตามหลัก 400,000 - - - - -มีสระเก็บน ้า 1.ลดปญัหาน ้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า ฝนด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบธนาคารน ้า ท่วมขังในฤดูฝน
2. เพือ่แก้ไขปญัหาภยัแล้งด้วย บา้นโฮ้ง-ทะล้า ใต้ดิน 1 ที่ และแก้ไขปญัหา

ด้วยระบบน ้าใต้ดินระบบปดิ ภยัแล้ง
ในพื นที่ 2.มีสระน ้าใช้ใน
3.เพือ่ส่งเสริมการเกษตรและ ฤดูแล้งเพือ่การ
อื่นๆ ในต้าบล พฒันาคุณภาพ

ชีวติใหดี้ขึ น

รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ ทต.ปงยางคก

รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ ทต.ปงยางคก
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน(ระบบเปดิ) เพือ่ส่งเสริม 1.เพือ่สร้างบอ่กักเก็บน ้าในฤดู 1.ขุดสระเก็บน ้าตามหลัก - 400,000 - - - -มีสระเก็บน ้า 1.ลดปญัหาน ้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ 13 บา้นนางแล ฝนด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบธนาคารน ้าใต้ดิน ระบบธนาคารน ้า ท่วมขังในฤดูฝน
2. เพือ่แก้ไขปญัหาภยัแล้งด้วย บา้นนางแล ใต้ดิน 1 ที่ และแก้ไขปญัหา

ด้วยระบบน ้าใต้ดินระบบปดิ ภยัแล้ง
ในพื นที่ 2.มีสระน ้าใช้ใน
3.เพือ่ส่งเสริมการเกษตรและ ฤดูแล้งเพือ่การ
อื่นๆ ในต้าบล พฒันาคุณภาพ

ชีวติใหดี้ขึ น

รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ ทต.ปงยางคก
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

งานก่อสรา้งฝายคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการงานก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมขังในฤดูฝน

งานก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิดแกนดิน ขนาด
สันฝายยาว 8.00 ม. สูง 1.50
 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ ทต.ปงยางคก

700,000 - - - - มีน ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน ้าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก       
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมขังในฤดูฝน

 ขนาดกวา้ง 15.00  เมตร สูง
 1.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต้าบล
ปงยางคก

600,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 มีน ้าส้าหรับ
ใช้เพือ่การ
เกษตรกรรม

เพือ่กักเก็บน ้าไวใ้ช้ กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก     
หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า (แทนฝายเดิมที่ไม่
สามารถใช้งานได้ถาวร)

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมขังในฤดูฝน

 ขนาดกวา้ง 25.00 เมตร สูง 
1.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต้าบล
ปงยางคก

600,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 มีน ้าส้าหรับ
ใช้เพือ่การ
เกษตรกรรม

เพือ่กักเก็บน ้าไวใ้ช้ กองช่าง

4 โครงการซ่อมแซมฝายน ้าล้น หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-
ทะล้า บริเวณหลังบา้นเลขที่ 51

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดกวา้ง 12.00 - 15.00 
เมตร สันฝายสูง 1.50 - 3.00
 เมตร ผนังฝายสูง 3.00 - 
5.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต้าบล
ปงยางคก

500,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 มีน ้าส้าหรับ
ใช้เพือ่การ
เกษตรกรรม

เพือ่กักเก็บน ้าไวใ้ช้ กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการซ่อมแซมฝายน ้าล้นหมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-
ทะล้า บริเวณบริเวณบา้นนายสมนึก  สุวรรณศักด์ิ

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดกวา้ง 12.00 - 15.00 
เมตร  สันฝายสูง 1.50 - 
3.00 เมตร  ผนังฝายสูง  
3.00 - 5.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

- 500,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 มีน ้าส้าหรับ
ใช้เพือ่การ
เกษตรกรรม

เพือ่กักเก็บน ้าไวใ้ช้ กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น หมู่ที่ 13 บา้นนางแล เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมขังในฤดูฝน

ก่อสร้างฝายน ้าล้นขนาดกลาง 
(แม่น ้าฮาว) กวา้ง 4.00  เมตร
 ยาว 2.00  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 มีน ้าส้าหรับ
ใช้เพือ่การ
เกษตรกรรม

เพือ่กักเก็บน ้าไวใ้ช้ กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น หมู่ที่ 13 บา้นนางแล เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมขังในฤดูฝน

ก่อสร้างฝายน ้าล้นขนาดเล็ก 
(แม่โจ)้ กวา้ง 3.50 เมตร ยาว
 2.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต้าบล
ปงยางคก

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 มีน ้าส้าหรับ
ใช้เพือ่การ
เกษตรกรรม

เพือ่กักเก็บน ้าไวใ้ช้ กองช่าง

8 โครงการซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 13 บา้นนางแล  
บริเวณข้างสวนลุงพลู

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้ง 20.00 เมตร
 ความลึก 2.00 - 2.50 เมตร 
(จุดล้าน ้าแม่ฮาว)  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต้าบลปงยางคก

300,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 มีน ้าส้าหรับ
ใช้เพือ่การ
เกษตรกรรม

เพือ่กักเก็บน ้าไวใ้ช้ กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

งานก่อสรา้งท านบ

1 ก่อสร้างท้านบคอนกรีตสระหนองต้อง หมู่ที่ 12 
บา้นหม้อ

เพือ่ชะลอการไหลของน ้า 
สามารถกักเก็บน ้าไวใ้ช้ในพื นที่
การเกษตร

ก่อสร้างท้านบคอนกรีตสระ
หนองต้อง ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร สูง 1.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

- - 100,000 - - ร้อยละ 30 ของ
พื นที่มีน ้าใช้ใน
พื นที่เกษตร

มีน ้าใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

งานก่อสรา้งดาดล าเหมอืง

1 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมืองหลักเพือ่
การเกษตรหมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง (ล้าเหมือง
กลางฝ่ังตะวนัตก)

เพือ่ล้าเลียงน ้าใช้ในการเกษตร
 การดูแลรักษาล้าเหมืองง่ายขึ น

ก่อสร้างดาดล้าเหมืองบริเวณ
หมู่ 1 บา้นสันหนองบง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

500,000 - - - - เกษตรกรร้อยละ 70
 ได้มีน ้าใช้และไม่ได้
รับผลกระทบจากน ้า
ท่วมขัง

มีแหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน ้าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมืองบริเวณเหมืองบา่
บา้ หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ

เพือ่ล้าเลียงน ้าใช้ในการเกษตร
 การดูแลรักษาล้าเหมืองง่ายขึ น

ก่อสร้างดาดล้าเหมืองบริเวณ
หมู่ 12 บา้นหม้อ ความยาว
ไม่น้ยกวา่ 1,400.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

500,000 - - - - เกษตรกรร้อยละ 70
 ได้มีน ้าใช้และไม่ได้
รับผลกระทบจากน ้า
ท่วมขัง

มีแหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน ้าท่วมขัง
ในฤดูฝน
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมืองหลักเพือ่
การเกษตรหมู่ที่ 13 บา้นนางแล

เพือ่ล้าเลียงน ้าใช้ในการเกษตร
 การดูแลรักษาล้าเหมืองง่ายขึ น

ก่อสร้างดาดล้าเหมืองบริเวณ
หมู่ 13 บา้นนางแล
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

500,000 - - - - เกษตรกรร้อยละ 70
 ได้มีน ้าใช้และไม่ได้
รับผลกระทบจากน ้า
ท่วมขัง

มีแหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน ้าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

5,650,000 1,300,000 100,000 0 0รวม 17 โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการขดุลอกล าเหมอืงสาธารณะ

1 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 
จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 ขุดลอกล า
เหมืองกลาง  ขนาดปากกวา้ง 
1.50  เมตร ท้องกวา้ง 1.00 
เมตร ยาว 600 เมตร  ลึกเฉล่ีย 
0.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกวา่ 375.00 ลูกบาศกเ์มตร
 จุดที่ 2 ขุดลอกล าเหมืองปู่ลาว 
ขนาดปากกวา้ง 1.50 เมตร ท้อง
กวา้ง 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50
 เมตร ยาว 290.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

21,000 - 21,000 - 21,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

2 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ               
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง  (ล าเหมืองแม่น้อย 
บริเวณแยกล าน  าแม่ฮาว)

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ช่วงที่ 1 ขนาดความกวา้งท้องล า
เหมือง 2.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.25 - 0.40 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 200.00 ม. มีปริมาตรไม่
น้อยกวา่ 150.00 ลบ.ม. ช่วงที่ 
2 ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 2.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 - 
0.40 ม. ความลาดเอียงด้านข้าง
 1:1 ความยาวไม่น้อยกวา่ 
250.00 ม. มีปริมาตรไม่น้อย
กวา่ 240.00 ลบ.ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

15,000 - 15,000 - 15,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

3 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ          
(ล าเหมืองใหม่) แยกสาย 1 บริเวณศาลปูเ่จ้าสัน
หนองบง หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง 
1.00  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 - 
0.85 เมตร ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:2 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 800.00 ม. มีปริมาตรไม่
น้อยกวา่ 750.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

28,500 - 28,500 - 28,500 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
(ล าเหมืองใหม่) แยกสาย 2 บริเวณหลังวดัสัน
หนองบง หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง 
1.00  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 - 
0.72 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:2 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 900.00 ม. มีปริมาตรไม่
น้อยกวา่ 700.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

26,000 - 26,000 - 26,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกล าเหมืองแม่วกั หมู่ที่ 1 บา้นสัน
หนองบง, หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ และหมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขุดลอกล าเหมืองแม่วกั 
ระยะทางยาว 8,000.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

50,000        - 50,000 - 50,000        ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

ระบายน  าได้ดีขึ น
 น  าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกล าเหมืองแม่ฮาว หมู่ที่ 1 บา้น
สันหนองยง หมู่ที่ 13 บา้นนางแล และ หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขุดลอกล าเหมืองแม่ฮาว 
ระยะทางยาว 6,000.00 
เมตรรายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

500,000      - 500,000 - 500,000      ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

ระบายน  าได้ดีขึ น 
น  าไม่ท่วมขัง

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

งานขดุลอกล าเหมืองสาธารณะ  จ านวน
  4 จุด  จุดที่ 1 ขดุลอกล าเหมือง
สาธารณะ ขนาดปากกวา้ง 1.50 เมตร
 ท้องกวา้ง 0.80 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร ยาว 500.00  เมตร ปริมาตรดิน
ขดุไม่น้อยกวา่ 287.50 ลูกบาศกเ์มตร
 จุดที่ 2 ขดุลอกล าเหมืองสาธารณะ 
บริเวณบ้านนางนวล ขนาดปากกวา้ง 
1.50 เมตร ท้องกวา้ง 1.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 74.00 เมตร 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกวา่ 46.25 
ลูกบาศกเ์มตร จุดที่ 3 ขดุลอกล า
เหมืองวงัฆอ้ง ขนาดปากกวา้ง 2.00 
เมตร ท้องกวา้ง 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.50  เมตร ยาว 700.00 เมตร   
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกวา่ 525.00  
ลูกบาศกเ์มตร จุดที่ 4 ขดุลอกล าเหมือง
เกา๊หล้า (หลังโรงงานเซรามิค)  ขนาด
ปากกวา้ง 1.20 เมตร ท้องกวา้ง 1.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 
130.00 เมตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กวา่  73.45  ลูกบาศกเ์มตร
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

35,200 - 35,200 - 35,200 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

8 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ               
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมูท่ี ่2
 บ้านทุง่บ่อแป้น บริเวณสามแยก
กะลา-แยกล าน  าแม่วกั  ขนาด
ความกวา้งท้องล าเหมือง 1.00 ม.
 ลึกเฉล่ีย 0.40-0.60 ม. ความ
ลาดเอยีงด้านข้าง 1:2 ความลาด
เอยีงด้านข้าง 1.2 ความยาวไม่
น้อยกวา่ 250.00 ม. มีปริมาตร
ไม่น้อยกวา่ 150.00 ลบ.ม

10,000 - 10,000 - 10,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

9 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ               
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมูท่ี ่3
 บ้านสันหลวงขุดลอกล าเหมือง
กลาง (บริเวณหลัง รพ.สต บ้านสัน
หลวง) ขนาดความกวา้งท้องล า
เหมือง 1.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.45-0.80 ม. ความเอยีงด้านข้าง
 1 : 1  ม. ความยาวไม่น้อยกวา่ 
550.00 ม. มีปริมาตรไม่น้อยกวา่
 510.00 ลบ.ม รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

20,000 - 20,000 - 20,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

10 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

งานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ  
จ านวน  3 จุด จุดที่ 1ขุดลอกล า
เหมืองออง ขนาดปากกวา้ง 1.50
 เมตร ท้องกวา้ง 1.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย  0.50 เมตร  ยาว 
1,600.00  เมตรปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่  1,000.00  
ลูกบาศกเ์มตร จุดที่ 2 ขุดลอกล า
เหมืองไส้ไก ่ขนาดปากกวา้ง 
1.00 เมตร ท้องกวา้ง 0.50 
เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว
 250.00 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่  106.25  ลูกบาศก์
เมตร จุดที่ 3 ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะ (หลังประปา) ขนาด
ปากกวา้ง 1.50 เมตร ท้องกวา้ง
 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย  0.50 
เมตร ยาว 500.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
312.50  ลูกบาศกเ์มตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

53,600 53,600 - 53,600 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

11 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ ขุดลอก
ล าน  าแม่น้อย (บริเวณบา้นนาสมชาย-สะพานล า
น  าแม่น้อย) หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง 
2.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 - 
0.55 ม. ความลาดเอียงด้านข้าง
 1:1 ความยาวไม่น้อยกวา่ 
450.00 ม. มีปริมาตรไม่น้อย
กวา่ 750.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

23,300 - 23,300 - 23,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

12 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ          
(ล าเหมืองออง) บริเวณถนน คสล.ทางไป ม.13 
บา้นนางแล -หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
1.00  เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.38-0.65 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 800.00 ม. มีปริมาตรไม่
น้อยกวา่ 550.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

20,000 - 20,000 - 20,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

13 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

บริเวณหลัง รพ.สต.บ้านสัน
หลวง-บ้านสันบุญเรือง ขนาด
ปากล าน  ากวา้ง 1.50 ม. ท้องล า
น  ากวา้ง 1.00 ม. ลึก 0.50 ม. 
ยาว 800.00 ม. ปริมาณดินไม่
น้อยกวา่ 500.00 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

50,000 - 50,000 - 50,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

14 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขุดลอกล าเหมืองออง ขนาดปาก
ล าน  ากวา้ง 2.00 ม. ท้องล าน  า
กวา้ง 1.00 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว
 600.00 ม. ปริมาณดินไม่น้อย
กวา่ 500.00 ลบ.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

50,000 - 50,000 - 50,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

15 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขุดลอกล าเหมืองห้า ขนาดปาก
ล าน  ากวา้ง 1.50 ม. ท้องล าน  า
กวา้ง 1.00 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว
 1,000.00 ม. ปริมาณดินไม่
น้อยกวา่ 625.00 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

50,000 - 50,000 - 50,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

16 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ          
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

งานขุดลอกเหมืองกาด (1)ขนาด
ปากล าน  ากวา้ง 1.50 ม. ท้องล า
น  ากวา้ง 1.00 ม. ลึก 0.50 ม. 
ยาว 850.00 ม. ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 550.00 ลบ.ม .
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

50,000 - 50,000 - 50,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

17 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ          
(ล าเหมืองแยกแม่วกั) บริเวณฝายล าน  าแม่วกั   
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ช่วงที่ 1 ขนาดความกวา้งท้องล า
เหมือง 1.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.50 - 0.80 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 180.00 ม. ปริมาตรไม่
น้อยกวา่ 260.00 ลบ.ม ช่วงที่ 2
 ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง 
2.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.80 - 
1.00 เมตร ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 150.00 ม. มีปริมาตรไม่
น้อยกวา่ 390.00 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

50,000 - 50,000 - 50,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

18 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ บริเวณฝายคอนกรีต
ล าน  าแม่วกั - บา้นหนองหา้ ต.ปงแสนทอง        
อ.เมือง หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ขุดลอกล าเหมืองไม่ใหตื้ น
เขิน  ใหน้  าไหลผ่านได้สะดวก

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 
บริเวณฝายคอนกรีตล าน  าแม่วกั
 - บ้านหนองห้า ต.ปงแสนทอง 
อ.เมือง ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร
 ยาว 500.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

50,000 - 50,000 - 50,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

19 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ        
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

งานขดุลอกล าเหมืองสาธาณะ  จุดที่ 1 
ขดุลอกล าเหมืองบวกบัว ชว่งที่ 1 
ขนาดปากกวา้ง 2.50 เมตร ท้องกวา้ง 
1.00 ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร เมตร ยาว 
140 เมตร ชว่งที่ 2  ขนาดปากกวา้ง 
1.50 เมตร ท้องกวา้ง 1.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตรยาว 480.00 เมตร 
ชว่งที่ 3 ขนาดปากกวา้ง 1.00 เมตร 
ท้องกวา้ง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร ยาว 350.00 เมตร ปริมาตรดิน
ขดุไม่น้อยกวา่  518.75 ลูกบาศกเ์มตร
 จุดที่ 2 ขดุลอกล าเหมืองต้นดู่ ขนาด
ปากกวา้ง 2.50 เมตร ท้องกวา้ง 0.80 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 
470.00 เมตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กวา่  387.75 ลูกบาศกเ์มตร จุดที่ 3 
ขดุลอกล าเหมืองค้างบอกไฟ ขนาด
ปากกวา้ง 2.00 เมตร ท้องกวา้ง 0.80 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 
650.00 เมตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กวา่  455.00 ลูกบาศกเ์มตร จุดที่ 4 
ขดุลอกล าเหมืองหลังป่าชา้ ขนาด
ปากกวา้ง 2.00 เมตร ท้องกวา้ง 1.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตรยาว 
370.00 เมตรปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กวา่  277.50 ลูกบาศกเ์มตร

85,100 - 85,100 - 85,100 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ต่อ  จุดที่ 5 ขดุลอกล าเหมืองทุ่งฮ้าง ชว่งที่
 1 ขนาดปากกวา้ง 2.00 เมตร ท้อง
กวา้ง 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร
 ยาว 120 เมตร ชว่งที่ 2 ขนาด
ปากกวา้ง 1.50เมตร ท้องกวา้ง 1.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตรยาว 
320.00 เมตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กวา่  290.00 ลูกบาศกเ์มตร จุดที่ 6 
ขดุลอกล าเหมืองอโุบสถ ขนาดปากกวา้ง
 1.00 เมตร ท้องกวา้ง 0.50 เมตร  ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 220.00 เมตร
 ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกวา่  93.50 
ลูกบาศกเ์มตร  จุดที่ 7 ขดุลอกล า
เหมืองกาศ ขนาดปากกวา้ง 1.00 เมตร
 ท้องกวา้ง 0.80 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร ยาว 400.00 เมตร  ปริมาตรดิน
ขดุไม่น้อยกวา่  230.00 ลูกบาศก์
เมตรรายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - -
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

20 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า-ม่วงชุม

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

งานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 
จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 ขุดลอกล า
เหมืองแม่น้อย  ขนาดปากกวา้ง 
3.00 เมตร ท้องกวา้ง 2.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว
 300.00 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่  375.00 ลูกบาศก์
เมตร  จุดที่ 2ขุดลอกล าเหมือง
ขุน  ช่วงที่ 1 ขนาดปากกวา้ง 
1.50 เมตร ท้องกวา้ง 1.00 
เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว
 440.00 เมตร  ช่วงที่ 2 ขนาด
ปากกวา้ง 1.50 เมตร ท้องกวา้ง
 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร ยาว 800.00 เมตร  
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  
775.00 ลูกบาศกเ์มตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

43,400 - 43,400 - 43,400 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

21 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ        
หมู่ที่ 6 บา้นจ า บริเวณข้างบา้นนายสวา่ง วเีกษ
ถึงข้างบา้นนายแก้ว เครืออรุณรัตน์

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดปากกวา้ง 2.00 เมตร ท้อง
กวา้ง 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย  
0.50  เมตร ยาว 200.00  
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก

100,000 - 100,000 - 100,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

22 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ          
(ล าเหมืองฮ่องโปง่) หมู่ที่ 6 บา้นจ า

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง 
0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.42 - 
0.60 เมตร ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 500.00 เมตร มีปริมาตร
ไม่น้อยกวา่ 260.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

10,000 - 10,000 - 10,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

23 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ        
หมู่ที่ 6 บา้นจ า

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

งานขุดลอกล าน  าแม่ตาลบริเวณ
ฝายป่าช้าบ้านจ าพร้อมปรับคัน
ดินล าน  าแม่ตาล  ขนาดปากล า
น  ากวา้ง 7.00 ม. ท้องล าน  ากวา้ง
 5.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 
100.00 ม. ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกวา่ 600.00 ลบ.ม 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

50,000 - 50,000 - 50,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

24 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ              
หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพใช้
การได้และป้องกนัปัญหาน  าท่วม
ขังในฤดูฝน

งานขุดลอกล าเหมืองบ้านต่า - 
แยก 1034 บ้านปงใต้ (1) ช่วงที่
 1 ขนาดปากล าน  าหวา้ง 1.80 
ม. ท้องล าน  ากวา้ง 1.20 ม. ลึก 
0.80 ม. ยาว 600.00 ม. 
ปริมาณขุดดินไม่น้อยกวา่ 
990.00 ลบ.ม (2)  ช่วงที่ 2 
ขนาดปากล าน  ากวา้ง 1.20 ม. 
ท้องล าน  ากวา้ง 0.60 ม. ลึก 
0.50 ม. ยาว 200.00 ม. 
ปริมาณขุดดินไม่น้อยกวา่ 
960.00 ลบ.ม รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

50,000 - 50,000 - 50,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

228



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

25 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ          
(ล าเหมืองวอก) บริเวณคลองชลประทาน        
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
0.60-0.80 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.65 - 0.80 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 650.00 ม. มีปริมาตรไม่
น้อยกวา่ 345.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

22,000 - 22,000 - 22,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

26 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ       
(แยกล าน  าแม่ตาล) บริเวณข้างวดัปงเหนือ         
 หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง 
0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.45 - 
0.65 ม. ความลาดเอยีงด้านข้าง 
1:1 ความยาวไม่น้อยกวา่ 
550.00 ม. มีปริมาตรไม่น้อยกวา่
 315.00 ลบ.ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

22,000 - 22,000 - 22,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

229



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

27 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ    
(หนองยางมื่น) บริเวณนาข้าวอาจารย์ถนัด      
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง 
0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 - 
0.90 ม. ความลาดเอยีงด้านข้าง 
1:1 ความยาวไม่น้อยกวา่ 
600.00 ม. มีปริมาตรไม่น้อยกวา่
 500.00 ลบ.ม.รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

22,000 - 22,000 - 22,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

28 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

จุดที่ 1 งานขุดลอกล าเหมืองคก 
ขนาดปากกวา้ง 2.00 เมตร ท้อง
กวา้ง 1.00 เมตร  ลึกเฉล่ีย  
0.50  เมตร  ยาว 430.00  
เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
 322.50 ลูกบาศกเ์มตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

22,000 - 22,000 - 22,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

29 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพใช้
การได้และป้องกนัปัญหาน  าท่วม
ขังในฤดูฝน

งานขุดลอกล าเหมืองบ้านดอน
ศาลา (แยกทางหลวง 1034 - 
หลังวดัปงยางคก) ขนาดปากล า
น  ากวา้ง 1.50 ม. ท้องล าน  ากวา้ง
 1.00 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 
500.00 ม. ปริมาณขุดดินไม่
น้อยกวา่ 380 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

50,000 - 50,000 - 50,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

30 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
(ล าเหมืองหลุมปูแ่ก้ว) บริเวณคลองชลประทาน 
บา้นนางวไิล  สันใจค า หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

 ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง 
0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50- 
0.60 ม. ความลาดเอยีงด้านข้าง 
1:1 ความยาวไม่น้อยกวา่ 
550.00 ม. มีปริมาตรไม่น้อยกวา่
 310.00 ลบ.ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

12,000 - 12,000 - 12,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

31 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
(ล าเหมืองแกน้อย) บริเวณท่อลอดเหล่ียมแปลง
นาข้าวนายจ ารัส หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

 ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง 
0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 - 
0.65 ม. ความลาดเอยีงด้านข้าง 
1:1 ความยาวไม่น้อยกวา่ 
200.00 ม. มีปริมาตรไม่น้อยกวา่
 100.00 ลบ.ม.รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

4,000 - 4,000 - 4,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

32 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ          
(ล าเหมืองขามอ้อย) บริเวณหลังวดับา้นข่วง     
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง 
0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 - 
0.65 ม. ความลาดเอยีงด้านข้าง 
1:1 ความยาวไม่น้อยกวา่ 
200.00 ม. มีปริมาตรไม่น้อยกวา่
 185.00 ลบ.ม.รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

7,000 - 7,000 - 7,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

33 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ          
(ล าเหมืองง่า) บริเวณคลองชลประทาน          
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง 
0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 - 
0.65 ม. ความลาดเอยีงด้านข้าง 
1:1 ความยาวไม่น้อยกวา่ 
500.00 ม. มีปริมาตรไม่น้อยกวา่
 260.00 ลบ.ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

10,000 - 10,000 - 10,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

34 โครงการขุดลอกล าเหมือง หลุมปูแ่ก้ว             
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขุดลอกล าเหมือง หลุมปูแ่ก้ว 
ขนาดท้องล าเหมืองกวา้ง 1.00
 เมตร ยาว 900.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

20,000        - 20,000 - 20,000        มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

35 โครงการขุดลอกล าเหมืองง่า (คลองชลประทาน -
 หน้าวดับา้นข่วง)  หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขุดลอกล าเหมืองง่า (คลอง
ชลประทาน - หน้าวดับา้นข่วง)
ขนาดท้องล าเหมืองกวา้ง 1.00
 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 1.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

18,000        - 18,000 - 18,000        มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

36 โครงการขุดลอกล าน  าแม่ตาลหมู่ที่ 10 บา้นข่วง
,หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้งทะล้า และหมู่ที่ 12 บา้นหม้อ
 บริเวณฝายบา้นโฮ้งทะล้าเชื่อมถึงฝายบา้นหม้อ

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

 ขนาดท้องล าน  ากวา้ง 8.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.41 - 1.52 
เมตร ยาว 800.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

186,700 - 186,700 - 186,700 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

37 โครงการขุดลอกล าเหมืองบา้นข่วง                 
หมู่ที่ 11  บา้นโฮ้ง - ทะล้า

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขุดลอกล าเหมืองบา้นข่วง 
ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 600.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

30,000 - 30,000 - 30,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

38 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ          
(ล าเหมืองข่วง) บริเวณฝายล าน  าแม่ตาล         
หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง - ทะล้า

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง 
1.20  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 - 
0.60 ม. ความลาดเอยีงด้านข้าง 
1:2 ความยาวไม่น้อยกวา่ 
550.00 ม. มีปริมาตรไม่น้อยกวา่
 350.00 ลบ.ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

15,000 - 15,000 - 15,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

39 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะบริเวณล า
เหมืองกลาง หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

งานขุดลอกล าเหมืองกลาง 
ระยะทาง 1,000.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

30,000 - 30,000 - 30,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

40 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
(ล าเหมืองหนิ) บริเวณสุสานบา้นนางแล        
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง 
0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 - 
0.65 ม. ความลาดเอยีงด้านข้าง 
1:1 ความยาวไม่น้อยกวา่ 
125.00 ม. มีปริมาตรไม่น้อยกวา่
 278.00 ลบ.ม.รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

10,000 - 10,000 - 10,000 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

41 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

งานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ
 จุดที่ 1 ขุดลอกล าเหมืองแม่
โจ้ช่วงที่ 1 ขนาดปากกวา้ง 
1.00 เมตร ท้องกวา้ง 0.50 
เมตร   ลึกเฉล่ีย  0.50  เมตร 
 ยาว 800.00  เมตร  ช่วงที่ 
2 ขนาดปากกวา้ง 2.00 เมตร
 ท้องกวา้ง 1.50 เมตร  ลึก
เฉล่ีย  0.50  เมตร  ยาว 
350.00  ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกวา่  646.25 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

24,400 - 24,400 - 24,400 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

42 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล  บริเวณข้างบา้นสวาท 
สุวรรณศร

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

งานขุดลอกล าเหมืองระยะทาง
ยาว 300.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

30,000 - 30,000 - 30,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

43 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล บริเวณหน้าฝายหลวง
มาถึงติดคลองชลประทาน

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

งานขุดลอกล าเหมืองระยะทาง
ยาว 600.00 เมตร กวา้ง 1.50 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก

30,000 - 30,000 - 30,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

44 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ        
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล  บริเวณล าเหมืองฝาย
หลวงแยกสายกลาง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

งานขุดลอกล าเหมืองระยะทาง
ยาว 800.00 เมตร กวา้ง 1.50 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก

30,000 - 30,000 - 30,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

45 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล  บริเวณข้างวดับา้นใหม่ลม
เย็น ไปถึงข้างบา้นนายเรือน ดวงดี

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

งานขุดลอกล าเหมืองระยะทาง
ยาว 1,000.00 เมตร กวา้ง 
0.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

30,000 - 30,000 - 30,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

46 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ         
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล บริเวณฝายติดนายวเิชียร 
ธปิทา ถึงบา้น สท.ทวฟี กันธสิา ล าน  าฮ่องขี เหน็

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

งานขุดลอกล าเหมืองระยะทาง
ยาว 300.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

30,000 - 30,000 - 30,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

2,096,200 0 2,096,200 0 2,095,900รวม 46 โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการบรหิารจัดการขยะ

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

405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 มีการด าเนินการ
จัดเกบ็ขยะมูลฝอย
ครบทุกหมู่บ้านใน
พืน้ที่

มีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
อย่างถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล
และอนามัย
ส่ิงแวดล้อมได้
ให้บริการ
สาธารณะต่อ
ประชาชน

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวดัล าปาง

405,000 405,000 405,000 405,000 405,000

2,501,200 405,000 2,501,200 405,000 2,500,900รวมทัง้หมด 47 โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
         2.3 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ และรณรงค์ลดหมอก
ควนัไฟปา่ในเขตพืน้ที่ต าบลปงยางคก

เพือ่ใหป้ระชาชนมี ส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรม/โครงการ หรือ
สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ และ
บริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคนเข้ารับ
การ อบรม

ประชาชนมี
จิตส านึกและเกิด
 ความร่วมมือใน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ

ส านักปลัด

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

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รวม 1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เพือ่สนองพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพือ่อนุรักษ ์
ปลูกฝังใหป้ระชาชน เด็กและ
เยาวชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษพ์นัธกุรรมพชืและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาชนและคนในพืน้ที่
ต าบลปงยางคก

20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เปน็การสนอง 
แนวพระราชด าริ
ประชาชนมี
จิตส านึกและเกิด
ความร่วมมือใน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ

ฝ่ายการศึกษาฯ

2 โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

1. เพือ่ร่วมกันฟืน้ฟแูละเพิม่
พืน้ที่ปา่ใหม้ีความอุดมสมบรูณ์
 และเพิม่พืน้ที่สีเขียวในต าบล
ปงยางคก และพืน้ที่ปา่ชุมชน 
 2. ปล่อยพนัธุ์ปลาเพือ่
ขยายพนัธุ์ในอ่างเก็บน้ าใน
ต าบลปงยางคก

ปลูกต้นไม้ในพืน้ที่ต าบลปง
ยางคก  และปล่อยปลาใน
แหล่งน้ า อ่างเก็บน้ า ภายใน
ต าบลปงยางคก  ไม่น้อยกวา่ปี
ละ 2,000 ตัว

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000 จ านวน
กลุ่มเปา้หมายที่
เข้าร่วมโครงการ

ต าบลปงยางคกมี
พืน้ที่สีเขียวใน
ต าบลเพิม่มากขึ้น
และมีวถิีการ
ด ารงชีวติตาม
ปรัชญาเศรฐกิจ
พอเพยีง

ส านักปลัด

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    2.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    2.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการรักน้ า รักปา่ รักแผ่นดิน เพือ่เปน็การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม เพิม่พืน้ที่สีเขียว
ในพืน้ที่ต าบลปงยางคก เปน็
การสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชน
ในพืน้ที่ เหน็ความส าคัญของ
การอนุรักษท์รัพยากรปา่ไม้
ปอ้งกันความเส่ือมโทรมของ
ส่ิงแวดล้อม และแก้ไขปญัหา
ภาวะโลกร้อน

จัดกิจกรรมวนัส่ิงแวดล้อมโลก
 / จัดกิจกรรมปลูกปา่ 
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
กลุ่มเปา้หมายที่
เข้าร่วมโครงการ

ต าบลปงยางคกมี
พืน้ที่สีเขียวใน
ต าบลเพิม่มากขึ้น
กวา่เดิม

ส านักปลัด

4 โครงการอาสาท้องถิ่นรักษโ์ลก เพือ่สร้างเครือข่ายในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ฝึกอบรมเพือ่สร้างเครือข่าย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนที่ผ่านการ
อบรมไม่น้อยกวา่
 50 คน

สร้างเครือข่าย
เพือ่ปฏบิติัหน้าที่
เกี่ยวกับ
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษโ์ลก

ส านักปลัด

244



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 อุดหนุนชมรมแม่วกั                              
โครงการบ ารุงรักษาและปลูกต้นไม้ทดแทน

อุดหนุนใหก้ับชมรมแม่วกั  
เพือ่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
ทดแทนพนัธุ์ไม้ท้องถิ่น       
ในสวนปา่สมุนไพรและสวนปา่
ชุมชนบา้นนางแลปรับปรุงภมูิ
ทัศน์และรวบรวมพนัธุ์ไม้มีค่า
หายาก ไม้ในพทุธประวติั และ
พชืสมุนไพรในท้องถิ่นของ
จังหวดัล าปาง

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทดแทน 
ในพืน้ที่ต าบลปงยางคก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คนในชุมชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษธ์รรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

พฒันาเปน็แหล่ง
เรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ      
และเปน็แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ส านักปลัด 
ชมรมแม่วกั

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000รวม  5  โครงการ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    2.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพือ่ช่วยเหลือและพฒันา
คุณภาพชีวติ

สนับสนุนงบประมาณหรือ
สวสัดิการสงเคราะหใ์หก้ับ
ผู้ปว่ยเอดส์

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือ

 ผู้ปว่ยเอดส์มี
การพฒันา
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

2 โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ สนับสนุนงบประมาณหรือ
สวสัดิการสงเคราะหใ์หก้ับ
ผู้สูงอายุ

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000  ผู้สูงอายุได้รับ
การช่วยเหลือ

 ผู้สูงอายุมีการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

3 โครงการเบีย้ยังชีพผู้พกิาร เพือ่ช่วยเหลือผู้พกิาร สนับสนุนงบประมาณหรือ
สวสัดิการสงเคราะหใ์หก้ับผู้
พกิาร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  ผู้พกิารได้รับการ
ช่วยเหลือ

 ผู้พกิารมีการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
         3.1 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
         3.1 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน     
ต าบลปงยางคก

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ชุมชนต าบลปงยางคก

สนับสนุนงบเพือ่บริหารจัดการ
ประมาณสมทบกองทุนใหม้ี
ศักยภาพ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/
กิจกรรม

ประชาชนมี 
ความรู้ และมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
ชุมชนต าบล
ปงยางคก

5 สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลปงยางคก เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวสัดิการชุมชนต าบลปงยางคก

สนับสนุนงบเพือ่บริหารจัดการ
กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบล
ปงยางคก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/
กิจกรรม

ประชานมีความ
เข้มแข็ง

กองทุน
สวสัดิการ

ชุมชนต าบล
ปงยางคก

40,600,000 40,600,000 40,600,000 40,600,000 40,600,000รวม 5 โครงการ

247



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจิตอาสา เพือ่ขับเคล่ือนโครงการจิต
อาสาในพืน้ที่ต าบลปงยางคก

หน่วยงานราชการ / ข้าราชการ
 /พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาล
ต าบลปงยางคก และประชาชน
ต าบลปงยางคก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หน่วยงานราชการ
 / ข้าราชการ /
พนักงาน/ลูกจ้าง 
เทศบาลต าบลปง
ยางคก และ
ประชาชนต าบล
ปงยางคก เข้า
ร่วมกิจกรรม

โครงการจิตอา
สามีการ
ขับเคล่ือนอย่าง
ต่อเนื่อง

ส านักปลัด

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รวม 1 โครงการ

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
       3.2 แผนงานบรหิารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน ชุดปฎบิติัการจิต
อาสาภยัพบิติัเทศบาลต าบลปงยางคก

เพือ่เสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แกเ่ทศบาล มีบุคลากร
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ ส่งเสริมความรู้ด้าน
การจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น  
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัย
ในภาวะฉุกเฉิน เพือ่สนับสนุนให้
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร. ในระดับพืน้ที่ให้มี
ความเข้มแข็ง

ผู้เข้ารับการอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติของเทศบาล ผู้สังเกตการณ์

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในพืน้ที่เกดิเหตุได้
อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นระบบ 
และให้การ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกอง
อ านวยการป้องกนั

ส านักปลัด

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
      1.3 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
      1.3 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

2 โครงการปอังกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลฯ

เพือ่เปน็การลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศบาลฯ

ประชาสัมพนัธ ์ใหค้วามรู้แก่
ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลฯ ในการขับรถด้วย
ความปลอดภยั

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ลดอุบติัเหตุทาง
ถนน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยัใน
การเดินทางช่วง
เทศกาลฯ

ส านักปลัด
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
      1.3 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอหา้งฉตัร

1 อุดหนุนโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลฯ

เพือ่เปน็การลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลฯ

อุดหนุนงบประมาณใหก้ับที่ท า
การปกครองอ าเภอหา้งฉัตร 
ด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ลดอุบติัเหตุทาง
ถนน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
การเดินทางช่วง
เทศกาลฯ

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอหา้ง
ฉัตร

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000รวม 3 โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวยั 
(อายุ 3 - 5 ป)ี ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ใหเ้ด็กได้เข้ารับการศึกษา 
เตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 
ก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นต่อไป

เด็กปฐมวยัอายุ 3 - 5 ป ี     
1) ค่าหนังสือเรียน อัตรา
คนละ 200 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา
คนละ 200 บาท
3) ค่าแบบหนังสือเรียน อัตรา
คนละ 300 บาท 
4) ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน
อัตราคนละ430บาท

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        เด็กปฐมวยัอายุ
3-5ปไีด้รับ
จัดสรรครบทุกคน

เด็กปฐมวยั  (อายุ
 3 - 5 ป)ี ใน
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
ครบทุกคน        
มีพฒันาการ
เหมาะสมตามวยั

ฝ่ายการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าสนับสนุนค่าจัดส่ือการเรียนการสอนและวสัดุ
การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)

เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการ
เรียนรู้เต็มศักยภาพเหมาะสม
ตามวยั

จัดหาส่ือการเรียนการสอนหรือ
วสัดุการศึกษาใหก้ับเด็กเล็กใน
ศูนย์พฒัเด็กเล็ก

120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      เด็กเล็กทุกคนมี
พฒันาการที่ดีขึ้น

เด็กได้มี
พฒันาการเรียนรู้
เต็มศักยภาพ
เหมาะสมตามวยั

ฝ่ายการศึกษา

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธสาตร ์ที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.4 แผนงานการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธสาตร ์ที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.4 แผนงานการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการรถรับ-ส่งเด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปงยางคก

เพือ่เปน็การบริการใหก้ับเด็ก
ในพืน้ที่ใหไ้ด้รับโอกาสทาง
การศึกษา

บริการเด็กเล็กในพืน้ที่ที่เข้ารับ
การศึกษาในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      เด็กเล็กไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับบริการ รถ
รับส่ง

เด็กเล็กได้รับ
โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างทั่วถึง

ฝ่ายการศึกษา

4 โครการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลปงยางคก

เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติเด็ก
และเพิม่ศักยภาพการบริหาร
จัดการ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปงยางคก

จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน
หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพือ่พฒันา
ความรู้ใหก้ับเด็ก บคุลากร 
และผู้ปกครอง ทางการศึกษา

30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        ร้อยละ 80 ของ
ผู้ร่วมกิจกรรม
เกิดความรู้ ความ
เข้าใจร่วมกัน

กิจกรรมช่วย
สร้างพฒันาการ
การเรียนรู้ใหก้ับ
เด็กใน ศพด. มี
พฒันาการ
เหมาะสมตามวยั

ฝ่ายการศึกษา

5 โครงการอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่ใหเ้ด็กเล็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้รับอาหารกลางวนั
ครบ  ทุกคน

จัดใหม้ีอาหารกลางวนั 
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปงยางคก จ านวน 245 
วนั

350,000      350,000      350,000      350,000      350,000      เด็กเล็กในศูนย์ฯ
ได้รับอาหาร
กลางวนัครบ
ทุกคน

เด็กเล็กมีการ
พฒันาที่ดีสมบรูณ์
แข็งแรง

ฝ่ายการศึกษา
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธสาตร ์ที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.4 แผนงานการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

6 โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นสัน เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวนัครบทุกคน

เด็กนักเรียนโรงเรียน        
บา้นสัน   ต้ังแต่ระดับ   
อนุบาล  -  ชั้น ป.6     ได้รับ
อาหารกลางวนั    จ านวน  
200  วนั

200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      เด็กนักเรียน    
ในโรงเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวนัครบ
ทุกคน

เด็กนักเรียน     
มีการพฒันาที่ดี
สมบรูณ์แข็งแรง

ฝ่ายการศึกษา

7 โครงการอาหารกลางวนัอาหารกลางวนัโรงเรียน
ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวนัครบทุกคน

เด็กนักเรียนโรงเรียนปงยางคก
(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ต้ังแต่ระดับ
อนุบาล - ชั้น ป.6        ได้รับ
อาหารกลางวนัจ านวน 200 วนั

465,000      465,000      465,000      465,000      465,000      เด็กนักเรียน    
ในโรงเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวนัครบ
ทุกคน

เด็กนักเรียน     
มีการพฒันาที่ดี
สมบรูณ์แข็งแรง

ฝ่ายการศึกษา

8 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนได้
แสดงความรู้ความสามารถ  
ทักษะเชิงสร้างสรรค์

 เด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในโครงการวนั
เด็กแหง่ชาติ

70,000        70,000        70,000        70,000        70,000 ร้อยละ80ของ 
เด็กและเยาวชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้แสดงความ 
สามารถทักษะ 
ในด้านต่างๆ

เด็กและเยาวชนที่
เข้ากิจกรรมได้
แสดงความรู้ 
ความสามารถ
ทักษะในด้าน
ต่างๆและมีการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติที่ดี

ฝ่ายการศึกษา
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธสาตร ์ที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.4 แผนงานการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 โครงการขับเคล่ือนสภาเด็กและเยาวชน เพือ่ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เด็กและเยาวชนในพืน้ที่ ใช้
เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ ได้
ร่วมกิจกรรมที่หลากหลย

 เด็กและเยาวชนในพืน้ที่ 10 -
 50 คน

10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        ร้อยละ60ของ 
เด็กและเยาวชน
กลุ่มเปา้หมาย 
เปน็สมาชิกสภา
เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน
มีพืน้ที่และ
กิจกรรม
สร้างสรรค์ ได้รับ
การพฒันา
ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปญัญา

ฝ่ายการศึกษา

10 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรใหก้ับเด็ก
และเยาวชน

ปลูกจิตส านึกใหเ้ด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
เพือ่พฒันาใหม้ีจิตส านึกในการ
เปน็พลเมืองดี

 เด็กและเยาวชน ในต าบล 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 ร้อยละ80ของ 
เด็กและเยาวชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความรู้เร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม เปน็
พลเมืองดี

ฝ่ายการศึกษา
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปงยางคก

เพือ่ใหเ้ด็กใน ศพด. ได้ด่ืม
อาหารเสริม(นม)

จัดใหม้ีอาหารเสริม (นม) 
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปงยางคก จ านวน 260 
วนั

200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      เด็กเล็กในศูนย์ฯ
ได้รับอาหารเสริม
(นม)ครบทุกคน

เด็กเล็กพฒันาการ
เหมาะสมตามวยั 
แข็งแรงสมบรูณ์

ฝ่าย
การศึกษา

12 โครการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นสัน เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนได้ด่ืมอาหาร
เสริม (นม)

เด็กนักเรียนโรงเรียนบา้นสัน 
ต้ังแต่ระดับอนุบาล - ชั้น ป.6
จ านวน 260 วนั

120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      เด็กนักเรียน 
ระดับอนุบาล -ชั้น
 ป. 6 ได้รับ
อาหารเสริมนม
ครบทุกคน

เด็กในโรงเรียนมี
พฒันาการ
เจริญเติบโต
เหมาะสม  ตามวยั

ฝ่าย
การศึกษา

13 โครการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปงยางคก เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนได้ด่ืมอาหาร
เสริม (นม)

เด็กนักเรียนโรงเรียนปงยางคก
 ต้ังแต่ระดับอนุบาล - ชั้น ป.6 
ได้รับอาหารเสริมนม จ านวน 
260  วนั

230,000      230,000      230,000      230,000      230,000      เด็กนักเรียน 
ระดับอนุบาล -ชั้น
 ป. 6 ได้รับ
อาหารเสริมนม
ครบทุกคน

เด็กในโรงเรียน  
มีพฒันาการ
เจริญเติบโต
เหมาะสม  ตามวยั

ฝ่าย
การศึกษา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธสาตร ์ที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 จัดซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ ำหมู่บำ้น เพือ่ใหป้ระชำชนได้รับข่ำวสำร
ที่เปน็ประโยชน์ ส่งเสริมกำร
เรียนรู้

จัดซ้ือหนังสือพมิพใ์หก้ับ
หมู่บำ้นทั้ง 13 หมู่บำ้น     
และส ำนักงำนปงยำงคก

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 หมู่บำ้นทั้ง 13 
หมู่บำ้น  ในเขต
พืน้ที่ต ำบลและ
ส ำนักงำน      
ปงยำงคก ได้มี
หนังสือพมิพอ์่ำน

ประชำชนได้
ศึกษำเรียนรู้มำก
ขึ้น

ฝ่ำย
กำรศึกษำ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธสาตร ์ที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.4  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุดหนุนสว่นราชการ
1 อุดหนุนโครงการค่ายต่อต้านยาเสพติด     

โรงเรียนบา้นสัน
เพือ่สร้างจิตส านึกใหน้ักเรียน
ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 
และสร้างเครือข่ายนักเรียน
แกนน า เฝ้าระวงั ในสถานศึกษา

นักเรียนในสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวงัและ
หา่งไกลจากยาเสพติด

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 60 ของ
จ านวนเด็ก
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
บา้นสัน

2 อุดหนุนโครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้      
รักษาภมูิปญัญาท้องถิ่นโรงเรียนบา้นสัน

เพือ่พฒันาคุณภาพ นักเรียน
ใหม้ีทักษะประสบการณ์อาชีพ
ต่อไปในอนาคต

เด็กนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ป.1 - ป.6

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 60 ของ
จ านวนเด็ก
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กนักเรียนได้รับ
ความรู้
ประสบการณ์
สามารถพฒันา
เปน็อาชีพได้ต่อไป

โรงเรียน
บา้นสัน

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธสาตร ์ที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
3.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธสาตร ์ที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
3.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 อุดหนุนโครงการค่ายวชิาการ เพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบา้นสัน

เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กนักเรียน
เพิม่เติมความรู้ตามกลุ่มสาระ
วชิาต่างๆ คิดวเิคราะหท์ างาน
ร่วมกับผู้อื่นใหดี้ยิ่งขึ้น

เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  -
 ป.6

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 60 ของ
จ านวนเด็ก
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กนักเรียนมีมี
ความรู้ทักษะ
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้เปน็อย่างดี

โรงเรียน
บา้นสัน

4 อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาทักษะดนตรี
พืน้เมือง โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

เพือ่ส่งเสริมสถานศึกษาและ
พฒันาคุณภาพของเด็กนักเรียน

เด็กนักเรียนในโรงเรียนต้ังแต่ 
ป.1-ม.3

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 60 ของ
จ านวนเด็ก
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม

นักเรียนมีทักษะ
ในการเล่นดนตรี
พืน้เมือง

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ช้างอนุสรณ์)

5 อุดหนุนโครงการเฝ้าระวงั - แก้ไขปญัหายาเสพติด
ในโรงเรียน
โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

เพือ่ใหน้ักเรียน มีความรู้และ
เข้าใจในพษิภยัของยาเสพติด

เด็กนักเรียนในโรงเรียนต้ังแต่ 
ระดับชั้นอนุบาล - ม.3

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 95 ของ
จ านวนเด็ก
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี 
รู้เท่าทันและพษิ
ภยัของยาเสพติด

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ช้างอนุสรณ์)
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธสาตร ์ที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
3.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

6 อุดหนุนโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพิม่มูลค่าฯ
โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

เพือ่ใหน้ักเรียนมีการจัดการ
ขยะรีไซเคิลเพิม่มูลค่า สร้าง
รายได้ใหน้ักเรียนสามารถแยก
ขยะได้อย่างถูกต้อง  ลดภาวะ
ส่ิงแวดล้อมเปน็พษิ

เด็กนักเรียนในโรงเรียนต้ังแต่ 
ระดับชั้นอนุบาล - ม.3

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 95 ของ
จ านวนเด็ก
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ช้างอนุสรณ์)

7 อุดหนุนโครงการเปดิบา้นวชิาการโรงเรียนปง
ยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

เพือ่เผยแพร่ผลงานนักเรียนสู่
ชุมชน และเปดิโอกาสให้
นักเรียน แสดงความรู้ 
ความสามารถและทักษะของ
ตนเอง

เด็กนักเรียนในโรงเรียนต้ังแต่ 
ระดับอนุบาล -ม.3

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 95 ของ
จ านวนเด็ก
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กนักเรียนมี
ผลงานทาง
วชิาการในการ
จัดนิทรรศการ 
น าเสนอได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ 
สามารถน าไป
ปรับใช้กับการ
เรียนในระดับที่
สูงขึ้นต่อไปได้

โรงเรียน     
  ปงยางคก
(ทิพย์ช้าง
อนุสรณ์)
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธสาตร ์ที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
3.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

8 อุดหนุนโครงการพฒันาภมูิปญัญาท้องถิ่นสู่
สถานศึกษาโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

เพือ่ส่งเสริมอนุรักษภ์มูิปญัญา
ท้องถิ่นใหสื้บทอดต่อไป

เด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกคน         20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 95 ของ
จ านวนเด็ก
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กนักเรียนได้
สืบทอด
วฒันธรรมภมูิ
ปญัญาท้องถิ่น

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ช้างอนุสรณ์)

9 อุดหนุนโครงการ สืบสาน อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
 ประเพณีท้องถิ่นโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้าง
อนุสรณ์)

เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน 
สร้างสรรค์ อนุรักษ ์ภมูิปญัญา
ในท้องถิ่นแก่นักเรียนและ
เยาวชนใหม้ีส่วนร่วม

นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน 
ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษฯ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภมูิปญัญาท้องถิ่น

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 60ของ
จ านวนเด็ก
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม

นักเรียนและ
เยาวชน มีส่วน
ร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุน 
สร้างสรรค์ 
อนุรักษ ์
วฒันธรรม 
ประเพณีในท้องถิ่น

โรงเรียน  
ปงยางคก
(ทิพย์ช้าง
อนุสรณ์)
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธสาตร ์ที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
3.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

10 อุดหนุนโครงการพฒันา กศน. อ าเภอหา้งฉัตร   
ใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ

เพือ่ใหน้ักศึกษาและประชาชน
ในพืน้ที่ต าบลปงยางคกมีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย

กศน.ต าบลปงยางคกเปน็แหล่ง
เรียนรู้ในการค้นควา้หาความรู้
ในด้านต่างๆ

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาและ
ประชาชนผู้ที่มา
ใช้แหล่งเรียนรู้

นักศึกษาและ
ประชาชน มีแหล่ง
เรียนรู้ในพืน้ที่

 กศน.อ าเภอ
  หา้งฉัตร

11 อุดหนุนโครงการเยาวชนพนัธใุหม่หา่งไกลยาเสพ
ติด (กศน.)

เพือ่ส่งเสริมใหค้วามรู้เร่ืองยา
เสพติดใหน้ักศึกษามีความ
รู้เท่าทันพษิภยัของยาเสพติด

นักศึกษา กศน. ต าบลปงยางคก         20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 95 ของ
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ

นักศึกษาได้รู้เท่า
ทันและหา่งไกล
ยาเสพติด

 กศน.อ าเภอ
  หา้งฉัตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

2,355,000 2,355,000 2,355,000 2,355,000 2,355,000รวมทัง้หมด  25  โครงการ
รวม  11  โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
  1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุดหนุนชมรม  อสม.
1 โครงการอบรมพืน้ฟพูฒันาศักยภาพ อสม. และ

พืน้ฟศัูกยภาพแกนน าออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ 
อสม.ต าบลปงยางคก

เพือ่ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัยและพฒันา
ประสิทธภิาพการปฎบิติังาน
ของ อสม.ต าบลปงยางคก

อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ
กลุ่มอสม.ต าบลปงยางคก
ด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 กลุ่ม อสม.ต าบล
ปงยางคกร้อยละ
 80 เข้าร่วม
กิจกรรม

อสม.ได้รับการ
พฒันาใหเ้ปน็
แกนน า ส่งเสริม
สุขภาพใหเ้กิด
ประโยชน์ กับ
ประชาชนในพืน้ที่

ชมรม อสม.
ต าบลปง
ยางคก 

ส านักปลัด

2 โครงการจัดกิจกรรม วนั อสม.แหง่ชาติ เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพงานด้านการ
สาธารณสุขของกลุ่ม อสม.
ต าบลปงยางคก

อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ
กลุ่มอสม.ต าบลปงยางคก
ด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000  กลุ่ม อสม.ต าบล
ปงยางคก ร้อยละ
 ๘๐เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมี
ความรู้ และมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม

ชมรม อสม.
ต าบลปง
ยางคก

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

      3.5  แผนงานสาธารณสุข

รวม  2  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
  1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอ้งกันโรคไข้เลือดออก เพือ่ส่งเสริมการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น

สนับสนุนงบประมาณ เปน็ค่า
วสัดุ ครุภณัฑ์ ค่าแรงงานฯลฯ 
ในการด าเนินโครงการ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สามารถควบคุม
โรคติดต่อได้

ประชาชนมี 
ความรู้ และมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม

ส านักปลัด

2 โครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ เพือ่ส่งเสริมการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น

สนับสนุนงบประมาณ เปน็ค่า
วสัดุ ครุภณัฑ์ ค่าแรงงานฯลฯ 
ในการด าเนินโครงการ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สามารถควบคุม
โรคติดต่อได้

ประชาชนมี 
ความรู้ และมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม

ส านักปลัด

3 โครงการจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน
ในระบบบริหารการแพทย์
ฉุกเฉิน

จัดซ้ือวสัดุเพือ่ใช้ในชุด
ปฏบิติัการการแพทย์ฉุกเฉิน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 ประชาชนได้รับ
การบริการที่ดีใน
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

การปฎฺบิติังานใน
การใหบ้ริการใน
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินมี
ประสิทธภิาพ
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

      3.5  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
  1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

      3.5  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการกิจกรรมการพฒันาด้านสาธารณสุข เพือ่ส่งเสริมการพฒันาด้าน
สุขภาพของประชาชน

จัดโครงการ/กิจกรรม ของ
ประชาชนต าบลปงยางคก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
การพฒันาด้าน
สุขภาพที่ดีขึ้น

ประชาชนมีการ
พฒันาด้าน
สุขภาพดีขึ้น

ส านักปลัด

5 โครงการช่วยเหลือด้านด้านสาธารณสุข กรณีเกิด
โรคระบาดหรือภยัพบิติั

(1) เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาด้าน
สุขภาพของประชาชนของ
ประชาชนต าบลปงยางคก       
(2) เพือ่เตรียมความพร้อมเฝ้า
ระวงัป้องกนัควบคุมโรคและภัย
สุขภาพสถาณการณ์ที่ประสบ
ปัญหาภัยพิบัติ                   
(3) เพือ่ควบคุมการระบาดของ
โรคติดต่อในชุมชน              (4)
 ประชาชนได้รับผลกระทบจาก
ภาวะภัยพิบัติหรือโรคระบาด
ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง 
(5) สามารถจัดหาเวชภัณฑ์ยา
เพือ่ช่วยเหลือประชาชน

จัดโครงการ/กจิกรรม/ให้ความรู้/
ความช่วยเหลือประชาชนต าบล
ปงยางคก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 (1) ประชาชนได้รับ
การพัฒนาด้าน
สาธารณะสุขที่ดีขึ้น 
(2) ประชาชน
ผู้ประสบภัยโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติ 
ได้รับการดูแล
สุขภาพ (3) การ
ระบาดของโรคติดต่อ
ในชุมชน และภัย
สุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉินที่ประชาชน
ประสบปัญหาภัย
ลดลง ประชาชน
ได้รับการแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพ (4) 
ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลืออยา่ง
ทันท่วงที

(1) ประชาชนมีการ
พัฒนาด้าน
สาธารณะสุขที่ดีขึ้น 
(2) สามารถเฝ้า
ระวงัป้องกนัป้องกนั
ควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อใน
ชุมชน ในพื้นที่ได้

ส านักปลัด
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
  1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

      3.5  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

6 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สุนัขบา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวฒันวรขัติ
ราชนารี

เพือ่ส่งเสริมการป้องกนัและ
ควบคุมโรคต่างๆ ที่เกดิขึ้น

สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวสัดุ
 ครุภัณฑ์ ค่าแรงงาน ฯลฯ ใน
การด าเนินโครงการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สามารถควบคุม
โรคติดต่อได้

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากโรคติดต่อได้

ส านักปลัด

7 โครงการกิจกรรมใหค้วามรู้และปอ้งกันโรคติต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์

เพือ่ส่งเสริมการป้องกนัและ
ควบคุมโรคต่างๆ ที่เกดิขึ้น

สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวสัดุ
 ครุภัณฑ์ ค่าแรงงาน ฯลฯ ใน
การด าเนินโครงการ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สามารถควบคุม
โรคติดต่อได้

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากโรคติดต่อได้

ส านักปลัด

8 โครงการใหค้วามรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับก าจัดยุง เพือ่ส่งเสริมการป้องกนัและ
ควบคุมโรคต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากยุง

สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวสัดุ
 ครุภัณฑ์ ค่าแรงงาน ฯลฯ ใน
การด าเนินโครงการ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สามารถควบคุม
และปอ้งกัน
โรคติดต่อได้

ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
ปลอดภยัจาก
โรคติดต่อได้

ส านักปลัด
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
  1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

      3.5  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE

เพือ่สืบสานพระปณิธานของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กญัญา สิริวฒันาพรรณวดี ที่ทรง
มีความห่วงใยต่อประชาชน

สนับสนุนในการจัดท าโครงการ /
กจิกรรม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

เยาวชน ประชาชน
ได้รับความรู้ 
รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยของยา
เสพติด

ส านักปลัด

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000รวม  9  โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุดหนุนก่ิงกาชาด

1 โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอหา้งฉัตร  
อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏบิติังานของกิ่งกาชาด
อ าเภอหา้งหา้งฉัตร

อุดหนุนงบประมาณใหก้ับกิ่ง
กาชาดอ าเภอหา้งฉัตร
ด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม  7 ต าบล 73 หมู่บา้น
 พืน้ที่ในความรับผิดชอบของ
อ าเภอหา้งฉัตร

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/
กิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรม
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

กิ่งกาชาด
อ าเภอหา้ง

ฉัตร

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

545,000 545,000 545,000 545,000 545,000รวมทัง้หมด 12  โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

     3.5  แผนงานสาธารณสุข

รวม 1  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ คนพกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส

เพือ่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ
 คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนงบประมาณหรือ
สวสัดิการสงเคราะหใ์หก้ับ 
ผู้สูงอายุ คนพกิาร และ
ผู้ด้อยโอกาส ตามอ านาจหน้าที่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้พกิาร ได้รับการ
ช่วยเหลือ

 ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส     
ผู้พกิารมีการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพฒันา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ

เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติใหก้ับ
ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมฝึกอบรม/การ
ส่งเสริมอาชีพ/ใหค้วามรู้แก่
ผู้สูงอายุ

97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 ผู้สูงอาย/ุคน
พกิาร/
ผู้ด้อยโอกาส
สามารถเข้าใจถึง
สิทธแิละ
สวสัดิการของ
ตนเอง

ผู้สูงอาย/ุคน
พกิาร/
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับความรู้ใน
สิทธแิละ
สวสัดิการของ
ตนเอง

ส านักปลัด

3 โครงการบา้นท้องถิ่นประชารัฐ เพือ่ช่วยเหลือและพฒันา
คุณภาพชีวติใหก้ับผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร ผู้ด้อยโอกาส

จัดหาวสัดุเพือ่ก่อสร้างปรับปรุง
 ซ่อมแซมบา้นหรือที่อยู่อาศัย
ใหก้ับประชาชน

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ผู้สูงอาย/ุผู้
พกิาร/
ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

 ผู้สูงอาย/ุผู้
พกิาร/
ผู้ด้อยโอกาสมี
การพฒันา
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
         3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
         3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพฒันาศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ

เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

จัดโครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม
ผู้สูงอายุต าบลปงยางคก

        60,000         60,000         60,000         60,000         60,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้สูงอายุมีการ 
พฒันาคุณภาพ
ชีวติที่ดี

ส านักปลัด

5 โครงการช่วยเหลือด้านพฒันาคุณภาพชีวติ 
ประชาชรต าบลปงยางคก

เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติประชาชนทั่วไป

จัดโครงการ/กิจกรรม ของ
ประชาชนต าบลปงยางคก

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ประชาชนได้รับ
การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ประชาชนมีการ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

267,000 267,000 267,000 267,000 267,000รวม 5 โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ใหก้ับเด็ก เยาวชน และประชาชน
ต าบลปงยางคก

เพือ่ส่งเสริม พฒันาคุณภาพ
ชีวติเด็กและเยาวชน

จัดโครงการ/กิจกรรมการ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้ การศึกษาดู
งาน

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000  จ านวนเด็ก
เยาวชนเข้า   
ร่วมกิจกรรม

เด็กและเยาวชนมี
การพฒันา 
คุณภาพชีวติที่ดี

ฝ่าย
การศึกษา

2 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดใน
พืน้ที่ต าบลปงยางคก

เพือ่ส่งเสริมใหห้มู่บา้นความ
เข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด

จัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมให้
เยาวชนและประชาชน มีการ 
วางแผนในการปอ้งกันและ 
แก้ไขปญัหายาเสพ เช่น การ
ฝึกอบรมความรู้ การแข่งขัน 
กีฬา ฯลฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ทุกหมู่บา้นปลอด
ยาเสพติด

หมู่บา้นมีความ
เข้มแข็ง และ
ประชาชนมีส่วน 
ร่วมเกี่ยวกับการ
ปอ้งกันยาเสพติด

ส านักปลัด

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
         3.7 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

โครงการส่งเสรมิกิจกรรมกลุ่มเดก็และเยาวชนต าบลปงยางคก

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
         3.7 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค
และสิทธเิสรีภาพของประชาชนในระบอบ
ประชาธปิไตย

เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมมีความรู้ความ
เข้าใจ สิทธ ิหน้าที่การปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย เพือ่
เทิดทูนสถาบนั อันมี
พระมหากษตัริย์เปน็ประมุข

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน
 พนักงาน ประชาชนทั่วไป 
จ านวน 50 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน พนักงาน 
ประชาชนทั่วไป 
จ านวน 50 คน 
เข้าร่วม 
ผู้เข้าร่วมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธไิตย

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจสิทธหิน้าที่
ในระบอบ
ประชาธปิไตย   
มีความตระหนัก
และเทิดทูน
สถานบนั

ทุกส านัก/
กอง

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000รวม 3 โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุดหนุนทีว่่าการอ าเภอหา้งฉตัร

1 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฎบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดั
ล าปาง

เปน็สถานที่กลาง ศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
ในอ าเภอหา้งฉัตร รวบรวม 
และแจ้งเวยีน กฎหมาย 
ระเบยีบ หนังสือส่ังการ ข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้อง เปน็สถานที่
กลางในการจัดประชุม

ประชาชนในเขตอ าเภอหา้งฉัตร
 ได้รับประโยชน์ในเร่ืองข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ สามารถขอรับ
ค าปรึกษา ขอความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ กรณีการช่วย
เหลือเกินขีดความสามารถ
สถานที่กลางจะได้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 อปท.ทุกแหง่ใน
พืน้ที่อ าเภอหา้ง
ฉัตร ได้ใช้บริการ
ศูนย์ปฏบิติัการ
ร่วม(สถานที่กลาง)

อปท. 8 แหง่ใน
พืน้ที่อ าเภอหา้ง
ฉัตร มีศูนย์
ปฏบิติัการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน
ต่างๆ มีการ
รวบรวมข้อมูล
ความต้องการ
ชองประชาชน
อย่างเปน็ระบบ

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ในพืน้ที่
อ าเภอหา้ง
ฉัตรที่เปน็
เจ้าภาพใน
การ
ด าเนินงาน

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รวม 1  โครงการ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

     3.7 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิม่
ประสิทธภิาพศูนย์ปฏบิติัการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดอ าเภอหา้งฉัตร

เพือ่สนับสนุนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของศูนย์  
ปฏบิติัการพลังแผ่นดิน

อุดหนุนงบประมาณใหก้ับที่ท า
การปกครองอ าเภอหา้งฉัตร 
ด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การบ าบดัและ
อบรมอาชีพ

หมู่บา้น/ชุมชน
ปลอดยาเสพติด

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอหา้ง
ฉัตร

2 อุดหนุนโครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติของสตรี

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมของกลุ่มสตรี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70
จ านวนสตรีเข้า
ร่วมกิจกรรม

เกิดความรัก 
สามัคคีและการมี
ส่วนร่วมในการ
ร่วมกิจกรรม

กลุ่มพฒันา
สตรีต าบล
ปงยางคก

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

โครงการส่งเสรมิกิจกรรมกลุ่มเดก็และเยาวชนต าบลปงยางคก

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
         3.7 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
         3.7 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 อุดหนุนโครงการงานวนัสตรีสากล เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติของสตรี

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมของกลุ่มสตรี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70
จ านวนสตรีเข้า
ร่วม กิจกรรม

เกิดความรัก 
สามัคคีและการ 
มีส่วนร่วมในการ
ร่วมกิจกรรม

กลุ่มพฒันา
สตรีต าบล
ปงยางคก

4 อุดหนุนโครงการพฒันาครอบครัวในชุมชน  
ต าบลปงยางคก

เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติของสตรี

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมของกลุ่มสตรี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70
จ านวนสตรีเข้า
ร่วม กิจกรรม

เกิดความรัก
สามัคคีและการ
การร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ

กลุ่มพฒันา
สตรีต าบล
ปงยางคก

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

255,000 255,000 255,000 255,000 255,000รวมทัง้หมด 8 โครงการ
รวม  4  โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานส่งเสริมศาสนา วนัส าคัญทาง
พระพทุธศาสนา เช่น วนัวสิาขบชูา วนัเข้าพรรษา
 ฯลฯ วฒันธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาท้องถิ่น

เพือ่สืบสาน อนุรักษ ์
พระพทุธศาสนา จารีต
ประเพณีใหสื้บทอดคงอยู่
ตลอดไป

จัดกิจกรรมสืบสาน
พระพทุธศาสนาในวนัส าคัญ
ทางพระพทุธศาสนา

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 จ านวนร้อยละ 
70 ของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

สืบสาน อนุรักษ ์
พระพทุธศาสนา 
จารีตประเพณีให้
สืบทอดคงอยู่
ตลอดไป

ฝ่าย
การศึกษา

2 โครงการท านุบ ารุงพระพทุธศาสนาสวดมนต์แบบ
พืน้เมือง

เพือ่เปน็การอนุรักษแ์ละสืบ
ทอดการสวดมนต์แบบพืน้เมือง
ใหค้งอยู่สืบไป

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและ
แข่งขัน สวดมนต์แบบพืน้เมือง
ใหก้ับกลุ่มประชาชนเด็กและ
เยาวชน

        62,000         62,000         62,000         62,000         62,000 จ านวนร้อยละ 
70ของผู้เข้าร่วม
ในกิจกรรมมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

อนุรักษสื์บสาน  
การสวดมนต์
แบบพืน้เมืองให้
คงอยู่กับท้องถิ่น
ต่อไป

ฝ่าย
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

(KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

(KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการประเพณีแหไ่ม้ค้ าศรี 
ต าบลปงยางคก

เพือ่เปน็การบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภมูิปญัญา
ท้องถิ่น และวฒันธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น

ประชาชนในเขตพืน้ที่ต าบลปง
ยางคกทั้ง 13 หมู่บา้น

      180,000       180,000       180,000       180,000       180,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน
หมู่บา้นมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

ฝ่าย
การศึกษา

4 โครงการประเพณีสลากภตัต าบลปงยางคก เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีและภมูิ
ปญัญาทิองถิ่น

ประชาชนในเขตพืน้ที่ต าบลปง
ยางคกทั้ง 13 หมู่บา้น

      150,000       150,000       150,000       150,000       150,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน
หมู่บา้นมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

ฝ่าย
การศึกษา
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

(KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการส่งเสริมประชาสัมพนัธ ์แหล่งเรียนรู้และ
ภมูิปญัญาท้องถิ่นต าบลปงยางคก

เพือ่ส่งเสริมประชาสัมพนัธ ์
แหล่งเรียนรู้ ภมูิปญัญา 
ท้องถิ่น ใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญของ ต าบลปงยางคก

ประชาสัมพนัธ ์ โบราณสถาน
ภมูิปญัญาท้องถิ่นใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญของต าบลปง
ยางคก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาสัมพนัธ ์  
ไม่น้อยกวา่ 3 
แหล่ง

โบราณสถาน  
ภมูิปญัญาท้องถิ่น
เปน็ที่รู้จักของ
ประชาชนเปน็
แหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญ

ผ่าย
การศึกษา

6 โครงการบวงสรวงพระยาสุลวะลือไชยสงคราม
(หนานทิพย์ช้าง)

เพือ่สักการะบชูาในพระยาสุ
ลวะลือไชยสงคราม(หนาน
ทิพย์ช้าง) ผู้กอบกู้เอกราช
เมืองล าปาง

จัดกิจกรรมสักการะบชูาพระ
ยาสุลวะลือไชยสงคราม(หนาน
ทิพย์ช้าง) ผู้กอบกู้เอกราชเมือง
ล าปาง

        40,000         40,000         40,000         40,000         40,000 จ านวนร้อยละ 
70 ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
สักการะบชูาพระ
ยาสุลวะลือไชย
สงคราม(หนาน
ทิพย์ช้าง)

ฝ่าย
การศึกษา

472,000 472,000 472,000 472,000 472,000รวม  6 โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
   1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
       3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอหา้งฉตัร

1 สนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพธิ ีและงานวฒันธรรม
ประเพณี อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนและ
ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถวาย
ความจงรักภกัดี เทิดทูน
สถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอหา้งฉัตร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้บริหาร/สท 
ข้าราชการ 
ลูกจ้าง ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม

การมีส่วนร่วม
ของส่วนราชการ 
องค์กรเอกชน 
และประชาชน

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอหา้ง
ฉัตร

2 โครงการสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและของดี
นครล าปาง

เพือ่เปน็การประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารทางวชิาการและ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์

7 ต าบล 74 หมู่บา้น พืน้ที่
ในหความรับผิดชอบในอ าเภอ
หา้งฉัตร

15,000 15,000 15,000 15,000 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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
   1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
       3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและของดี
อ าเภอหา้งฉัตร

เพือ่เปน็การประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารทางวชิาการและ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์

7 ต าบล 74 หมู่บา้น พืน้ที่
ในหความรับผิดชอบในอ าเภอ
หา้งฉัตร

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

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000รวม 3  โครงการ

280



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม ออกก าลังกาย           
เต้นแอโรบกิ

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนออก
ก าลังกาย

จัดจ้างครูสอนเต้น   แอโรบกิ
เปน็ผู้น าออกก าลังกาย

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมออก
ก าลังกาย

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

ฝ่าย
การศึกษา

2  โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
ต าบลปงยางคก

เพือ่ส่งเสริม พฒันาคุณภาพ
ชีวติเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนต าบลปงยางคก         30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนไม่น้อย
กวา่ 30 คนต่อ 1
 โครงการ

เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาวา่งให้
เปน็ประโยชน์
เปน็ตัวอย่างที่ดี
ใหแ้ก่เด็กและ
เยาวชนได้

ฝ่าย
การศึกษา

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน          
ต าบลปงยางคก

เพือ่เสริมสร้างความรักความ
สามัคคีปรองดองในการ
แข่งขันกีฬาเพือ่ส่งเสริมให้
ประชาฃนมีร่างกายที่แข็งแรง

ประชาชนต าบลปงยางคก       150,000       150,000       150,000       150,000       150,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

เกิดความสามัคคี
ในหมู่บา้นและ
การมีส่วนร่วมมี
สุขภาพที่แข็งแรง

ฝ่าย
การศึกษา

4 โครงการส่งเสริมดนตรีพืน้เมือง เพือ่ส่งเสริม อนุรักษ ์ดนตรี
พืน้เมือง

ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษด์นตรีพืน้เมือง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70ของ
ประชาชน ชุมชน 
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชน ชุมชน
 มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษด์นตรี
พืน้เมือง

การศึกษา
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการส่งเสริมประชาสัมพนัธแ์หล่งท่องเที่ยว
ต าบลปงยางคก

เพือ่ส่งเสริมอนุรักษ ์ฟืน้ฟ ู
แหล่งท่องเที่ยวต าบลปงยางคก

ประชาสัมพนัธอ์นุรักษ ์ฟืน้
ฟปูรชาสัมพนัธ ์แหล่งท่องเที่ยว
 ต าบลปงยางคก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาสัมพนัธ ์  
 ไม่น้อยกวา่3
แหล่ง

แหล่งท่องเที่ยว
ของ    ต าบลปง
ยางคก  ได้รับ
การฟืน้ฟ ูเปน็ที่
รู้จักของ
ประชาชนเปน็
แหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญ

ผ่าย
การศึกษา

6 โครงการส่งเสริมประชาสัมพนัธแ์หล่งเรียนรู้และ
ภมูิปญัญาท้องถิ่นต าบลปงยางคก

เพือ่ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์
อนุรักษโ์บราณสถานภมูิ
ปญัญาท้องถิ่นใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญของต าบลปง
ยางคก

ประชาสัมพนัธโ์บราณสถาน
ภมูิปญัญาท้องถิ่นใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญของต าบลปง
ยางคก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาสัมพนัธไ์ม่
น้อยกวา่ 3 แหล่ง

โบราณสถานภมูิ
ปญัญาท้องถิ่น
เปน็ที่รู้จักของ
ประชาชนเปน็
แหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญ

การศึกษา

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000

817,000 817,000 817,000 817,000 817,000รวมทัง้หมด 15 โครงการ
รวม  6  โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้และส่งเสริมอาชีพ
เกษตรแก่ประชาชนต าบลปงยางคก

เพือ่พฒันาเกษตรอินทรีย์และ
คุณภาพชีวติเกษตรกรในต าบล

การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไป จ านวนไม่
น้อยกวา่ 50 คน/ปี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเกษตรกร
ที่ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้
ด้านเกษตรกร
เพิม่ขึ้น

การใช้สารเคมีที่
เปน็อันตรายใน
ภาคการเกษตร
ลดลง

ส านักปลัด

2 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
ช่วยเหลือเกษตรกร

จดัโครงการ/กิจกรรม/จดัอบรม
ให้ความรู้ จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
พืชพันธุ ์ยาป้องกันก าจดั
ศัตรูพืชพันธุท์างการเกษตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ

ประชาชนมีการ
พฒันาด้าน
การเกษตรที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรยี์และแปรรปูเกษตร
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

   1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคมและชมุชน
       3.9 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรยี์และแปรรปูเกษตร
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

   1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคมและชมุชน
       3.9 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 

1 โครงการต้นแบบปุย๋หมักอัจฉริยะ 1. ลดปญัหามลพษิ              
  2.ลดรายจ่ายเพิม่รายได้     
 3. ระบบนิเวศปลอดภยั

ทุกหมู่บา้นมีบอ่ปุย๋หมัก
อัจฉริยะเปน็ต้นแบบใหก้ับทุก
ครัวเรือน

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 1.ทุกหมู่บา้น
ปฎบิติัได้ 100 
เปอร์เซ็นต์       
2.ทุกหมู่บา้นลด
ปญัหาขยะเปยีก

1.ชุมชนไร้มลพษิ
 2.สร้างวนิัยการ
ทิ้งขยะ            
3.ได้ปุย๋อินทรีย์ที่
ปลอดภยั

เทศบาล
ต าบลปง

ยางคก,ศพก.

2 โครงการเกษตรอินทรย์วถิีพืน้บา้น         
(สนับสนุนวสัดุ, อุปกรณ์ทางการเกษตร)

1. มีอาหารปลอดภยั            
 2.ลดรายจ่ายเพิม่รายได้      
3. สร้างตลาดเกษตรอินทรีย์

ทุกหมู่บา้นมีแปลงเกษตร
อินทรีย์ในระบบกลุ่ม

110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 1.อาหารปลอดภัย 
 2.ลดรายจ่าย
ครัวเรือน           
3.สร้างรายได้

1.เกษตรกร
รวมกลุ่มได้      
2.มีอาหาร
ปลอดภยั         
3.สร้างรายได้
ระบบกลุ่ม

เทศบาล
ต าบลปง

ยางคก,ศพก.

แผนงานเกษตร หมูท่ี ่1 - หมูท่ี ่13 ต าบลปงยางคก
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรยี์และแปรรปูเกษตร
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

   1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคมและชมุชน
       3.9 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 

3 โครงการโรงเรือนสาธติอัจฉริยะ ด้านพชื สัตว ์
การประมง

1. มีโรงเรือนสาธติที่มี
แบบอย่าง                        
2. สร้างรายได้ครัวเรือน       
3. การสร้างอาชีพระบบกลุ่ม

1. หมู่บา้นละ 1 แหง่          
2. มีผลผลิตที่ดี                  
3. ประชาชนมีอาชีพหลัก

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้

1.เกษตรกร
รวมกลุ่มได้      
2.มีอาหาร
ปลอดภยั         
3.สร้างรายได้
ระบบกลุ่ม

เทศบาล
ต าบลปง

ยางคก,ศพก.

4 โครงการผสมปุย๋ส่ังตัดของศูนย์จัดการดินและปุย๋
 หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ส่งเสริมอาชีพใหก้ับ
ประชาชนในพืน้ที่

จัดโครงการ/กิจกรรม ของ
ประชาชนต าบลปงยางคก

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้

ส่งเสริมให้
ประชาชนต าบล
ปงยางคกมีความรู้

การศึกษา
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรยี์และแปรรปูเกษตร
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

   1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคมและชมุชน
       3.9 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 

5 โครงการปลูกพชืผักมรดกไทยล้านนา หมู่ที่ 13 
บา้นนางแล

เพือ่สร้างแหล่งอาหารใหก้ับผู้
ปลูก และชุมชน สามารถมี
บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดปี

เพือ่เปน็แหล่งอาหาร สร้าง
เศษรฐกิจใหก้ับคนท้องถิ่น ใน
พืน้ที่ต าบลปงยางคก

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้

ส่งเสริมให้
ประชาชนต าบล
ปงยางคก 
สุขภาพแข็งแรง

การศึกษา

6 โครงการงานอาชีพโดยของบสนับสนุน         หมู่
ที่ 13 บา้นนางแล

เพือ่ส่งเสริมอาชีพใหก้ับ
ประชาชนในพืน้ที่

เพือ่ขยายกลุ่มอาชีพ OTOP 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
สามารถจ าหน่าย
สินค้าหมู่บา้น

สร้างรายได้ใหแ้ก
ประชานในพืน้ที่

การศึกษา

805,500 805,500 805,500 805,500 805,500รวม 8 โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการถ่ายทอดภมูิปญัญาการนวดแผนไทยเพือ่
สร้างอาชีพแก่ชุมชน

เพือ่ส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย
ใหก้ับประชาชนในพืน้ที่

จัดกิจกรรมสอนการนวดแผน
ไทยใหก้ับผู้เข้าร่วมการอบรม

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 ประชาชน
สามารถน า
ความรู้จากการ
เรียนนวดแผน
ไทยไปประกอบ
อาชีพได้

ประชาชนได้
เรียนรู้การนวด
แผนไทย

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ผลิตภณัฑ์แคบหมู 
หม้อเงินหมู่ที่ 12 บา้นหม้อ

เพือ่ส่งเสริมและพฒันา 
กระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

สนับสนุนงบประมาณเพือ่
พฒันาคุณภาพชีวติและความ
เข้มแข็ง ยั่งยืนของกลุ่ม

        15,000         15,000         15,000         15,000         15,000  กลุ่มอาชีพอาชีพ
 มีความเข้มแข็ง

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมีคุณภาพ 
เปน็ที่ต้องการ
ของตลาด

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ผลิตภณัฑ์ตะเกียง
โบราณ หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า-ม่วงชุม

เพือ่ส่งเสริมและพฒันา 
กระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

สนับสนุนงบประมาณเพือ่
พฒันาคุณภาพชีวติและความ
เข้มแข็ง ยั่งยืนของกลุ่ม

        15,000         15,000         15,000         15,000         15,000  กลุ่มอาชีพอาชีพ
 มีความเข้มแข็ง

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมีคุณภาพ 
เปน็ที่ต้องการ
ของตลาด

ส านักปลัด

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานทนุทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
        4.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

โครงการส่งเสรมิการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพและประชาชนต าบลปงยางคก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานทนุทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
        4.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่น กลุ่มจักรสานชมรม
ผู้สูงอายุ บา้นข่วง

เพือ่ส่งเสริมและพฒันา 
กระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

สนับสนุนงบประมาณเพือ่
พฒันาคุณภาพชีวติและความ
เข้มแข็ง ยั่งยืนของกลุ่ม

        15,000         15,000         15,000         15,000         15,000  กลุ่มอาชีพอาชีพ
 มีความเข้มแข็ง

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมีคุณภาพ 
เปน็ที่ต้องการ
ของตลาด

ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

เพือ่ใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ สามารถส่งเสริมและ
พฒันา กระบวนการผลิตสินค้า
 ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้

กลุ่ม / ผู้ท าผลิตภณัฑ์ในชุมชน
 หรือผู้สนใจ

        15,000         15,000         15,000         15,000         15,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม มี
ความรู้ สามารถ
น าไปประกอบ
เปน็อาชีพเสริม 
เพิม่รายได้ใหก้ับ
ครอบครัว

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ในทักษะ
อาชีพเพิม่ขึน
สามารถพฒันา
ต่อยอดได้ เกิด
สินค้าใหม่ พฒันา
ผลิตภณัฑ์เดิมให้
เปน็ที่สนใจ

ส านักปลัด
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานทนุทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
        4.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

6 ส่งเสริมอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการจักสาน เพือ่ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชนที่สนใจ เพือ่เพิม่
รายได้ ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจ
แบบพอเพยีง สนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมให้
ความรู้

สนับสนุนงบประมาณเพือ่
พฒันาคุณภาพชีวติและความ
เข้มแข็ง ยั่งยืนของกลุ่ม

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม มี
ความรู้ สามารถ
น าไปประกอบ
เปน็อาชีพเสริม 
เพิม่รายได้ใหก้ับ
ครอบครัว

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ 
สามารถน าไปท า
เองที่บา้นได้ มี
รายได้เสริมจาก
โครงการที่เข้า
ร่วมอบรม

ส านักปลัด

7 ส่งเสริมอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร เพือ่ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชนที่สนใจ เพือ่เพิม่
รายได้ ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจ
แบบพอเพยีง สนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม

สนับสนุนงบประมาณเพือ่
พฒันาคุณภาพชีวติและความ
เข้มแข็ง ยั่งยืนของกลุ่ม

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม มี
ความรู้ สามารถ
น าไปประกอบ
เปน็อาชีพเสริม 
เพิม่รายได้ใหก้ับ
ครอบครัว

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ 
สามารถน าไปท า
เองที่บา้นได้ มี
รายได้เสริมจาก
โครงการที่เข้า
ร่วมอบรม

ส านักปลัด
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานทนุทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
        4.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

8 ส่งเสริมอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการท าอาหารไทย เพือ่ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชนที่สนใจ เพือ่เพิม่
รายได้ ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจ
แบบพอเพยีง สนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม

สนับสนุนงบประมาณเพือ่
พฒันาคุณภาพชีวติและความ
เข้มแข็ง ยั่งยืนของกลุ่ม

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม มี
ความรู้ สามารถ
น าไปประกอบ
เปน็อาชีพเสริม 
เพิม่รายได้ใหก้ับ
ครอบครัว

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ 
สามารถน าไปท า
เองที่บา้นได้ มี
รายได้เสริมจาก
โครงการที่เข้า
ร่วมอบรม

ส านักปลัด

9 ส่งเสริมอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการท าดอกไม้
ประดิษฐ์

เพือ่ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชนที่สนใจ เพือ่เพิม่
รายได้ ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจ
แบบพอเพยีง สนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม

สนับสนุนงบประมาณเพือ่
พฒันาคุณภาพชีวติและความ
เข้มแข็ง ยั่งยืนของกลุ่ม

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม มี
ความรู้ สามารถ
น าไปประกอบ
เปน็อาชีพเสริม 
เพิม่รายได้ใหก้ับ
ครอบครัว

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ 
สามารถน าไปท า
เองที่บา้นได้ มี
รายได้เสริมจาก
โครงการที่เข้า
ร่วมอบรม

ส านักปลัด

291



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานทนุทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
        4.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

10 การพฒันาผลิตภณัฑ์หรือบรรจุภณัฑ์ เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมฝึกอบรมมี
ความรู้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์
และพฒันา ออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์ใหเ้ปน็ที่สนใจ เพิม่ช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้า

กลุ่มผลิตภณัฑ์ในชุมชนและผู้ที่
สนใจ

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม มี
ความรู้ สามารถ
น าไปประกอบ
เปน็อาชีพเสริม 
เพิม่รายได้ใหก้ับ
ครอบครัว

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ 
สามารถน าไปท า
เองที่บา้นได้ มี
รายได้เสริมจาก
โครงการที่เข้า
ร่วมอบรม

ส านักปลัด

11 กาดมั้วคัวกิ๋น เพือ่ส่งเสริมเกษตรกร / กลุ่ม
อาชีพต่างๆ มีช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้า ผลิตภณัฑ์

เกษตรกร / กลุ่มต่างๆ ที่สนใจ
ในการน าสินค้ามาจ าหน่าย

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมมีรายได้
เพิม่

ประชาชน / 
เกษตรกร / กลุ่ม
ต่างๆ ใหค้วาม
สนใจ

ส านักปลัด

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000รวม  11  โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภมูิทัศน์ถนนสายหา้งฉัตร – เกาะคา เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ด าเนินการปรับปรุงภมูิทัศน์         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ปรับปรุงภมูิทัศน์
ถนนตามเส้นทาง

มีการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ใหส้วยงาม

ฝ่าย
การศึกษา

2 โครงการแผนที่บอกเส้นทางการท่องเที่ยวใน
ต าบลปงยางคก และในต าบลข้างเคียง

เพือ่ประชาสัมพนัธก์าร
ท่องเที่ยวทาง  วฒันธรรมของ
ต าบล

สนับสนุนงบประมาณเพือ่
บรูณะ ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือ
 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

20,000        20,000        20,000        20,000        20,000         จ านวน 
นักท่องเที่ยว
เพิม่ขึ้น

ประชาชนมี ส่วน
ร่วมในการ
ประชาสัมพนัธ์
การท่องเที่ยว

ฝ่าย
การศึกษา

3  โครงการท่องเที่ยววถิีชุมชนและวฒันธรรม เพือ่ประชาสัมพนัธก์าร
ท่องเที่ยวทาง  วฒันธรรมของ
ต าบล

สนับสนุนงบประมาณเพือ่
บรูณะ ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือ
 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

20,000        20,000        20,000        20,000        20,000         จ านวน 
นักท่องเที่ยว
เพิม่ขึ้น

ประชาชนมี ส่วน
ร่วมในการ
ประชาสัมพนัธ์
การท่องเที่ยว

ฝ่าย
การศึกษา

4 โครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ เพือ่ประชาสัมพนัธก์าร
ท่องเที่ยวทาง  วฒันธรรมของ
ต าบล

สนับสนุนงบประมาณเพือ่
บรูณะ ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือ
 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

30,000        30,000        30,000        30,000        30,000         จ านวน 
นักท่องเที่ยว
เพิม่ขึ้น

ประชาชนมี ส่วน
ร่วมในการ
ประชาสัมพนัธ์
การท่องเที่ยว

ฝ่าย
การศึกษา

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รวม  4  โครงการ

    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
        4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชนต าบลปงยางคก เกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชีพเกษตรกร

เพือ่ส่งเสริมและช่วยเหลือ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพ

ฝึกอบรมใหค้วามรู้ การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
กลุ่มอาชีพและประชาชนต าบล
  ปงยางคก ฯลฯ

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 กลุ่มมีความ
เข้มแข็ง

กลุ่มมีศักยภาพ 
ด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม
เข้มแข็ง ยั่งยืน

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมกลุ่มเล้ียงไส้เดือนหมู่ที่ 4 บา้น
สันบญุเรือง

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเล้ียงไส้เดือน

 อุดหนุนงบประมาณใหก้ับกลุ่ม
เล้ียงไส้เดือนบา้นสันบญุเรือง 
หมู่ที่ 4 ด าเนินตามโครงการ/
กิจกรรม

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000 กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็ง

กลุ่มมีศักยภาพ
ด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม
เข้มแข็ง ยั่งยืน

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพษิ
(เศรษฐกิจพอเพยีง) บา้นสันบญุเรือง หมู่ 4

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มปลูก
ผักปลอดสารพษิ

อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพษิบา้น
สันบญุเรือง หมู่ที่ 4 ด าเนิน
ตามโครงการ/กิจกรรม

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000 กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็ง

กลุ่มมีศักยภาพ
ด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม
เข้มแข็ง ยั่งยืน

ส านักปลัด

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรยี์และแปรรปูเกษตร

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
       4.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรยี์และแปรรปูเกษตร

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
       4.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

1 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ผลิตภณัฑ์
กะลามะพร้าว บา้นทุ่งบอ่แปน้ หมู่ที่ 2

เพือ่ส่งเสริมและพฒันา 
กระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

สนับสนุนงบประมาณเพือ่
พฒันาคุณภาพชีวติและความ
เข้มแข็ง ยั่งยืนของกลุ่ม

        15,000         15,000         15,000         15,000         15,000  กลุ่มอาชีพอาชีพ
 มีความเข้มแข็ง

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมีคุณภาพ 
เปน็ที่ต้องการ
ของตลาด

ส านักปลัด

2 โครงการท าปุย๋หมัก ลดการเผาใบไม้ ขยะทางการ
เกษตร

ใหค้วามรู้เกษตรการในการ
จัดการขยะทางการเกษตร ให้
ความรู้การท าปุย๋หมัก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 มี
ความรู้ในการท า
ปุย๋หมัก

ลดการค่าใช้จ่าย 
เกษตรกร 
ประชาชนผู้สนใจ
มีความรู้

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่น กลุ่มผักปลอดสารพษิ

เพือ่เรียนรู้การผลิตปุย๋อินทรีย์ 
และจุลินทรีย์เพือ่การเกษตร 
เพือ่ส่งเสริมมการปลูกพชื ผัก 
ปลอดสารพษิในครัวเรือน สร้าง
เครือข่ายครรอบครัวปลูกพชื 
ผัก ปลอดสารพษิ

การท าปุย๋ชีวภาพเพือ่
การเกษตร ฟืน้ฟ ูปรับปรุงดิน 
มีพชื ผัก ผลไม้ ปลอดสารพษิ

        15,000         15,000         15,000         15,000         15,000 ความพงึพอใจ 
ในการใช้ปุย๋
ชีวภาพ ลดการ
ใช้สารเคมี

ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารท าปุย๋
อินทรีย์ได้ด้วย
ตนเอง มีพชื ผัก 
ผลไม้ ปลอด
สารเคมีเพือ่การ
บริโภค

ส านักปลัด

โครงการสง่เสรมิกระบวนการผลติสนิค้าผลติภณัฑ์ชมุชนและทอ้งถ่ิน
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรยี์และแปรรปูเกษตร

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
       4.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่น กลุ่มอาฃีพเพาะเหด็
 หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ส่งเสริมและพฒันา 
กระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

สนับสนุนงบประมาณเพือ่
พฒันาคุณภาพชีวติและความ
เข้มแข็ง ยั่งยืนของกลุ่ม

        15,000         15,000         15,000         15,000         15,000  กลุ่มอาชีพอาชีพ
 มีความเข้มแข็ง

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมีคุณภาพ 
เปน็ที่ต้องการ
ของตลาด

ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่น กลุ่มปลูกข้าวปลอด
สารพษิ

เพือ่ส่งเสริมและพฒันา 
กระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

สนับสนุนงบประมาณเพือ่
พฒันาคุณภาพชีวติและความ
เข้มแข็ง ยั่งยืนของกลุ่ม

        15,000         15,000         15,000         15,000         15,000  กลุ่มอาชีพอาชีพ
 มีความเข้มแข็ง

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมีคุณภาพ 
เปน็ที่ต้องการ
ของตลาด

ส านักปลัด

6 การฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพใหก้ับประชาชนด้าน
การเพาะ/เล้ียงกบ

เพือ่ส่งเสริมอาชีพใหก้ับ
ประชาชน สนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ที่จ าเปน็นการ
ประกอบอาชีพ เพือ่เพิม่รายได้

ประชาชนที่สนใจด้านการ
เพาะ/เล้ียงกบ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 มี
ความรู้ในการ
ฝึกอบรม 
สามารถน าไป
ปฏบิติัได้

ประชาชนมีความ
เปน็อยุ่ที่ดีขึ้น มี
รายได้เสริม

ส านักปลัด
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรยี์และแปรรปูเกษตร

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่4  ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
       4.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 การฝึกอบรม ใหค้วามรู้ ด้านการเล้ียงปลา เพือ่ส่งเสริมอาชีพใหก้ับ
ประชาชน สนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ที่จ าเปน็นการ
ประกอบอาชีพ เพือ่เพิม่รายได้

ประชาชนที่สนใจด้านการเล้ียง
ปลา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 มี
ความรู้ในการ
ฝึกอบรม 
สามารถน าไป
ปฏบิติัได้

ประชาชนมีความ
เปน็อยุ่ที่ดีขึ้น มี
รายได้เสริม

ส านักปลัด

8 โครงการสวนสมุนไพร เพือ่ใหรู้้จักใช้สมุนไพรอย่าง
ถูกต้อง เพือ่แปรรูปสมุนไพร

อบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจ
อย่างถูกต้องในการใช้สมุนไพร
 น าร่องปลูกสมุนไพรเพือ่
การศึกษา ใหก้ับประชาชนใน
พืน้ที่ต าบลปงยางคก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 มี
ความรู้ในการ
ฝึกอบรม 
สามารถน าไป
ปฏบิติัได้

ประชาชนมีความ
เปน็อยุ่ที่ดีขึ้น มี
รายได้เสริม

ส านักปลัด

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000รวม  11 โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธด้์านข้อมูล
ข่าวสาร

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในกิจการ
ของท้องถิ่น

จัดท าวารสารเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการบริหารของ
เทศบาลต าบลปงยางคกใหแ้ก่
หน่วยงานราชการและ
ประชาชน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจการบริหาร
ของ อปท.

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาล

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดท าแผนชุมชน 
และการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมระดับ
หมู่บา้นและต าบล

เพือ่ส่งเสริมให ้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการกิจการของ
ท้องถิ่น

จัดกิจกรรมรับฟงัความคิดเหน็ 
จากประชาชนในท้องถิ่น เช่น 
การจัดประชาคมต าบลการ
ส ารวจความคิดเหน็การ
สนับสนุนการจัดท าวจิัย ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

การบริหารของ
เทศบาลต าบลปง
ยางคก ผ่านการ
ประเมิน

ส านักปลัด

3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนชาติ

เพือ่เสริมสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีของประชาชน

จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม /ประชุม
 ในการพทิักษรั์กษาไวซ่ึ้งชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย์และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

        80,000         80,000         80,000         80,000         80,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนมี
จิตส านึกที่ดีใน
การอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์

ส านักปลัด

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่5  ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

    1. ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร
         5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่5  ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

    1. ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร
         5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการการเลือกต้ังท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การเลือกต้ัง

จัดกิจกรรมการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล

      500,000       500,000       500,000       500,000       500,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใช้สิทธิ
เลือกต้ัง

ประชาชนไปใช้
สิทธเิลือกต้ัง

ส านักปลัด

5 โครงการศูนย์ปฎบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เปน็สถานที่กลาง ศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
ในอ าเภอหา้งฉัตร รวบรวม 
และแจ้งเวยีน กฎหมาย 
ระเบยีบ หนังสือส่ังการ ข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้อง เปน็สถานที่
กลางในการจัดประชุม

ประชาชนในเขตอ าเภอหา้งฉัตร
 ได้รับประโยชน์ในเร่ืองข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ สามารถขอรับ
ค าปรึกษา ขอความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ กรณีการช่วย
เหลือเกินขีดความสามารถ
สถานที่กลางจะได้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 อปท.ทุกแหง่ใน
พืน้ที่อ าเภอหา้ง
ฉัตร ได้ใช้บริการ
ศูนย์ปฏบิติัการ
ร่วม(สถานที่กลาง)

อปท. 8 แหง่ใน
พืน้ที่อ าเภอหา้ง
ฉัตร มีศูนย์
ปฏบิติัการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน
ต่างๆ มีการ
รวบรวมข้อมูล
ความต้องการ
ชองประชาชน
อย่างเปน็ระบบ

องค์กร
ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
ในพืน้ที่

อ าเภอหา้ง
ฉัตรที่เปน็
เจ้าภาพใน

การ
ด าเนินงาน
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่5  ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

    1. ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร
         5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

6 โครงการส ารวจความพงึพอใจคุณภาพของ
ผู้รับบริการ

เพือ่ประเมินความพงึพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ใหบ้ริการและพฒันาศักยภาพ
ของเทศบาล ในด้านต่างๆ

ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนผู้มารับ
บริการมีความพงึ
พอใจ

ทราบถึงความพงึ
พอใจของผู้เข้า
รับบริการ  เพือ่
ทราบแนวทาง
การพฒันา
ศักยภาพด้าน
การบริการ

ทุกส านัก/
กอง

7 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธก์ารปอ้งกันและ
ต่อต้านการทุจริต

เพือ่ส่งเสริมใหบ้คุลากรยึดมั่น
ในการปฏบิติังานด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต เสมอภาคและ
เปน็ธรรม

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ครู นักเรียนใน
พืน้ที่ ฯลฯ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 
กลุ่มเปา้หมายให้
ความร่วมมือใน
การรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์
การปอ้งกันและ
ต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง ให้
ความส าคัญใน
การปอ้งกันและ
ต่อต้านการทุจริต

ทุกส านัก/
กอง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่5  ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

    1. ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร
         5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

8 โครงการประชาสัมพนัธก์ิจกรรมของเทศบาล เพือ่ประชาสัมพนัธก์ิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล เช่น แผ่น
ปา้ย แผ่นพบั ใบปลิว ฯลฯ

ส านักงานเทศบาล หมู่ที่ 1 - 
หมู่ที่ 13 ต าบลปงยางคก 
อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพนัธ์

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์
ของเทศบาล การ
บริหารงานมีสิทธิ
ภาพ

ทุกส านัก/
กอง

9 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพนัธก์าร
ด าเนินงานของเทศบาล

เพือ่ประชาสัมพนัธก์าร
ด าเนินงานของเทศบาลให้
ประชาชนได้รับทราบ

การจัดท าวารสารประจ าปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนทราบ
การด าเนินงาน
ของเทศบาล

ได้เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลให้
ประชาชนได้
รับทราบ

ทุกส านัก/
กอง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่5  ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

    1. ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร
         5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

10 โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษเีคล่ือนที่ เพือ่เพิม่ศักยภาพในการจัดเก็บ
รายได้ เพือ่บริการประชาชน

ออกหน่วยใหบ้ริการประชาชน
ในหมู่บา้น หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13

10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความพงึพอใจใน
การออก
ใหบ้ริการนอก
สถานที่

เพิม่ประสิทธภิาพ
ในการจัดเก็บ
รายได้

กองคลัง

11 โครงการจัดซ้ือที่ดิน เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ
อ านวยสะดวกใหก้ับประชาชน

จัดซ้ือที่ดินจ านวน 1 แปลง 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความพงึพอใจ

มีสถานที่เพือ่
รองรับการ
ใหบ้ริการ
ประชาชนเพิม่ขึ้น

ส านักปลัด
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวนิัย
 และความโปร่งใสในการปฏบิติังาน

เพือ่เปน็การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษาวนิัย ความ
โปร่งใสในการปฏบิติัหน้าที่มี
จิตส านึกต่อหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและมุ่งปฏบิติังาน
เพือ่ใหบ้ริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

จัดอบรมส่งเสริมความรู้ส าหรับ
บคุลากรเทศบาลต าบลปง
ยางคก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80
ของกลุ่มเปา้หมาย

บคุลากรสามารถ
น าไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวติ
และการปฏบิติังาน

ส านักปลัด

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏบิตังิานของบคุลากร เทศบาลต าบลปงยางคก

    1. ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร
        5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

    1. ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร
        5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

2 โครงการพฒันาศักยภาพเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
การปฏบิติังาน

เพือ่ส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะ
ในการปฏบิติั เกี่ยวกับ
กฎหมายระเบยีบ หนังสือส่ัง
การวธิปีฏบิติังาน เพือ่สามารถ
น าไปปรับใช้เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน
และเพือ่เปน็การเปดิโลกทัศน์
ในด้านต่างๆ

1) จัดอบรมส่งเสริมความรู้ใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ
บคุลากรเทศบาลต าบลปง
ยางคก ผู้น าชุมชน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง (2) การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ส าหรับบคุลากร
เทศบาลต าบลปงยางคกผู้น า
ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80
ของกลุ่มเปา้หมาย

1) ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกดิความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบ กฎหมายที่
เกีย่วข้องสามารถ
ปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ (2) 
เทศบาลต าบลปง
ยางคกเป็นองค์กรที่
มีการบริหารจัดการ
ที่ดี มีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

    1. ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร
        5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการศึกษาดูงานผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่เทศบาลและผู้น าชุมชน

เพือ่ส่งเสริมและเพิม่พนูความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
บริหารงาน

จัดโครงการ/กิจกรรม
การศึกษาดูงานนอกสถานที่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บคุลากรมี 
ความรู้ความ 
สามารถในการ
ปฏบิติังานเพิม่ขึ้น

การปฏบิติังาน
ถูกต้องตาม
ระเบยีบกฎหมาย

ส านักปลัด

4 โครงการติดต้ัง วางระบบโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 
และกล้องวงจรปดิ ส านักงานเทศบาลต าบลปง
ยางคก

เพือ่พฒันาระบบเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ขององค์กร

จัดท าและปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศของเทศบาลต าบล
ปงยางคกและการปอ้งกัน
ความปลอดภยัในส านักงาน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบสารสนเทศ
มีประสิทธภิาพ
และเกิดความ
ปลอดภยั

ระบบข้อมูล
สารสนเทศของ
เทศบาลมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

5 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพือ่พฒันาระบบเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ขององค์กร

จัดท าและปรับปรุงระบบข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศของ
เทศบาลต าบลปงยางคก เช่น 
เวบ็ไซต์ แผนที่ภาษ ีเปน็ต้น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระบบข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาลเปน็
ปจัจุบนั

ระบบข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาลมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

    1. ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร
        5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

6 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เทศบาลต าบลปงยางคก เพือ่ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย
 สวยงาน

ปรับปรุงบริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลปงยางคกให้
สวยงาม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงานมีความ
เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ส านักงานมีความ
เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ส านักปลัด

7 โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

เพือ่พฒันางานจัดเก็บรายได้ ส ารวจข้อมูล/ ปรับปรุง แผนที่
ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจการบริหาร
ของ อปท.

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาล

กองคลัง

4,085,000 4,085,000 4,085,000 4,085,000 4,085,000รวม  18  โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกทบทวนและซ้อมแผนปอ้งกันภยัฝ่าย
พลเรือน อปพร.ต าบลปงยางคก

เพือ่ส่งเสริมใหภ้าคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน

จัดโครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ช่วยเหลือทาง
ราชการ

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

ส านักปลัด

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

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่5  ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รวม  1  โครงการ

    1. ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร
        5.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

เพือ่พฒันาการบริการ
ประชาชนใหม้ีประสิทธภิาพ
ยิ่งขึ้น

จัดโครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความเข้าใจใน
กิจการ ของ
เทศบาล

ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล

ส านักปลัด

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

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่5  ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รวม  1  โครงการ

        1. ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร
            5.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศึกษาดูงานเพือ่การแก้ไขปญัหาภยัแล้ง
ด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินเพือ่ส่งเสริมการเกษตร

 เพือ่ศึกษาความรู้การท้าระบบ
ธนาคารน ้าใต้ดิน เพือ่แก้ไข
ปญัหาน ้าท่วมขังและแก้ปญัหา
ภยัแล้ง

ผู้น้าชุมชน เรียนรู้ระบบ
ธนาคารน ้าใต้ดิน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้น้า
ชุมชนที่เข้าร่วมมี
ความรู้ระบบธ
นาคาน ้าใต้ดิน

ผู้น้าชุมชนมีความ
เข้าใจระบบน ้าใต้
ดิน มีการ
สนับสนุนระบบ
ธนาคารน ้าใต้ดิน

ส้านักปลัด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000รวม  1  โครงการ

        1. ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร
        5.4 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่5  ดา้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง บริเวณบา้นเลขที่ 149
 นางรัชนก อุดม

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
เมตร   ยาว 85.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร  ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 255.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

148,800 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 1

กองช่าง

2 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง ซอยบา้นเฮียเสริฐ -    
ลุงจันทร์

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว  
50.00 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 175.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

105,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 1

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ประเภทงานก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

310



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

3 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง  ซอยบา้นนายชัยรัตน์

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 300.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

180,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ บริเวณซอยเข้าบา้นนาย
ทศพล  ตาวยิะ

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 
เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,050.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

630,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 2

กองช่าง

311



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ บริเวณซอยข้างบา้นนาย
ทองค า

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร  ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 700.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - 420,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 2

กองช่าง

6 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  ซอยบา้นนายหมื่น   
กิจพทิักษ์

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร พร้อมวางท่อ
ขนาด 0.30 เมตร 2 จุด  
ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
200.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - 150,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 2

กองช่าง

312



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง บริเวณซอยข้างบา้นหมอณี

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 300.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

180,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 3

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณสายก านันอิ่น
แก้ว เชื่อมหมู่บา้นสันบญุเรืองกับหมู่บา้นหนองหา้
 ต าบลปงแสนทอง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร  ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 800.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

480,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 4

กองช่าง

313



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม  บริเวณซอยข้าง
บา้นนายสุพจน์  น้อยปลูก

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว
250.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่
800.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

480,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 5

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 6 บา้นจ า บริเวณหน้าบา้นนายชูชาติ แก้ว
มา ถึงวดัจ าทรายมูล

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 100.00เมตร หนา
 0.15 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 400.00 ตาราง
เมตร. รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 240,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 6

กองช่าง

314



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ                             
บริเวณบา้นเลขที่ 19 - บา้นเลขที่ 76

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
48.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
144.00 ตารางเมตร. 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

86,300 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 8

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ จากบา้นอัญชลี ถึงบา้น
นายอินจันทร์

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
70.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
210.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

126,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 8

กองช่าง

315



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก บริเวณซอยเข้าบา้นนาง
วนิดา ใจแก้ว

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50
เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 210.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

126,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 9

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง จากบา้นนายแสงจัน ถึงบา้น
นายจันทร์ต๊ิบ

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 200.00  ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - 120,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 10

กองช่าง

316



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง จากบา้นนายส่วน ก๋าลือ    
ถึงลานออกก าลังกายหลังโค

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00
เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 280.00  ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 168,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 10

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล สายบา้นนางแล

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  5.00 
เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,300.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 780,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 13

กองช่าง

317



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล บริเวณซอย 7 (บา้นยาย
สุข ธปิทา)

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 400.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 240,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 13

กองช่าง

318



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

1 โครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง จากสาม
แยกเก๊าจ้าว ถึงสามแยกจ๊กปก

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 900.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

580,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 4

กองช่าง

2 โครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก บริเวณถนน
สายในหมู่บา้นปงยางคก  จากบา้นนายคล้าย ปง
เต็มใจ ถึง สหกรณ์หมู่บา้นปงยางคก

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
600.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

360,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 9

กองช่าง

ประเภทงานก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

3 โครงการถมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13
 บา้นนางแล บริเวณซอยภายในหมู่บา้นนางแล 
15 ซอย

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
เมตร รวม ทั้ง 2 ข้าง ระยะยาว
 1,500.00 เมตร  หนา 0.10
 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - 900,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 13

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

ประเภทปรบัปรงุผิวจราจรแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี

1 โครงการงานปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง ซอย
 14 สายบา้นนายกฤษณะ สัญญะเขื่อน

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
260.00 เมตร หนา  0.05 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
780.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - 312,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 3

กองช่าง

2 โครงการงานปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง  
ช่วงบริเวณที่นางสาวดวงจันทร์ ใจมะโน ถึงสวน
นายย้าย ญาณะ

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
260.00 เมตร หนา  0.05 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
780.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 312,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 3

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ จากปากซอย 4 ถึง
บา้นนางน้อย ใจเย็น

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
400.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1,600.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 640,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 8

กองช่าง

4 โครงการงานปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติก 
 หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ จากบา้นศรีทอน ค าลม 
ถึงบา้นนางไหล่ ราชบญุยืน

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
320.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- 128,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 8

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

5 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟลัท์ติก หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก  
บริเวณซอยข้างวดัปงยางคก - บอ่น้ าเล้ียง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 223.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
892.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

356,800 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 9

กองช่าง

6 โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง ซอยบา้นนายไพศาล เปีย้ปลูก

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00  
เมตร ยาว 370.00  เมตร 
หนา 0.05 เมตร พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 1,480.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

592,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 10

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

7 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ 
บริเวณถนนสายหลักในหมู่บา้น (ข้างวดับา้นหม้อ)

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
133.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
532.00 ตารางเมตร(ต่อช่วง
1-2)  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

212,800 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 12

กองช่าง

8 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ 
บริเวณบา้นเลขที่ 84- บา้นเลขที่ 44

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
188.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
564.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

225,600 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 12

กองช่าง

324



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

ประเภทก่อสรา้งทอ่ระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
เหล่ียม หมู่ที่ 1 บา้นสันหนอง ล าเหมืองแปน้
บริเวณบา้นนายสิงหแ์ก้ว

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล. แบบ
เหล่ียม ขนาดผ่านศูนย์กลาง 
1.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร
  รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

92,500 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 1

กองช่าง

2 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ บริเวณบา้นนายวรวทิย์ ถึง
บา้นนางต้อย

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล.  ท่อ
ขนาด Ø 0.30 - 1.00 เมตร 
 ยาว 80.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 2

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

3 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที่ 3 บา้นหลวง บริเวณหลังโรงสีนายสุทัน ปญัญา
 ยาวถึง โรงงานนาสมพร มาใจ

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล.  ท่อ
ขนาด Ø 0.30 - 1.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 750,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 3

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 4 บา้นสัน
บญุเรือง   ล าเหมืองข้างวดัสันบญุเรือง (เหมือง
บวกบวั)

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

ล าเหมืองข้างวดัสันบญุเรือง 
ท่อขนาด Ø 0.80 เมตร ยาว 
82.00 เมตรรายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- 205,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 4

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 4 บา้นสัน
บญุเรือง   หลังสะพานแม่วกั

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

ก่อสร้างท่อระบายน้ าหลัง
สะพานแม่วกัท่อขนาด Ø 
0.30 - 1.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตรรายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- 30,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 4

กองช่าง

6 โครงการวางท่อระบายน้ าล าเหมืองค่าหลังบา้น
นางละไม จันทร์เปง็ผัด หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วง
ชุม

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 5

กองช่าง

327



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

7 โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีต  
หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม บริเวณน้ าล าเหมือง
แม่อองข้ามล าเหมืองขุนตรงที่นาของนางอนันต์ 
เปง็งามเมือง

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร   ยาว 300.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

750,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 5

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีต  
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ  จากบา้นนายอินจันทร์ถึง
ปากซอยบา้นนางอัญชลี

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า จากบา้นนาย
อินจันทร์ถึงปากซอยบา้นนาง
อัญชลี ท่อขนาด Ø 0.30 - 
1.00 เมตร  ยาว 70.00 
เมตร พร้อมบอ่พกั 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

175,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 8

กองช่าง

328



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

9 โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีต  
 หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ จากบา้นนายฮอม ปงกัน
ทา ถึงบา้นนายสมานเรือนใจ

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร   พร้อม
บอ่พกั รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - 250,000 - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 8

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีต  
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ จากบา้นนายต๋วน เต็มสาร 
ถึงบา้นานกระเบยีด ปงสุรินทร์

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล.  ท่อ
ขนาด Ø 0.30 - 1.00 เมตร 
 ยาว 270.00 เมตร   พร้อม
บอ่พกั รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - - 675,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 8

กองช่าง

329



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

11 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล บริเวณซอยหน้าบา้นนาย
สมิง แลใจ

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร  ยาว 200.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 13

กองช่าง

12 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล บริเวณข้างบา้นนางสมหวงั
 ดีสุยะ ถึงบา้นนายนิพล หม้อค ามูล

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร  ยาว 100.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 250,000 - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 13

กองช่าง

330



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

ประเภทก่อสรา้งรางระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง บริเวณหน้าร้าน
ก๋วยเต๋ียวปา้วาล - ลุงค า

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

รางระบายน้ าบริเวณหน้าร้าน
ก๋วยเต๋ียวปา้วาล - ลุงค า ราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด 0.20 
ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.50 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

150,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 1

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 2 บา้นทุ่ง
บอ่แปน้ บริเวณบา้นนายโจถึงบา้นนางน้ า

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
 ขนาดในกวา้ง 0.20 - 0.50  
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.50 
เมตร ยาว 45.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

135,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 2

กองช่าง

331



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง  บริเวณหลังวดัสันหลวง

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
 พร้อมตะแกรงเหล็ก บริเวณ
หลังวดัสันหลวง ขนาดในกวา้ง
 0.20 - 0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.30 - 0.50 เมตร ระยะ 
100.00 เมตร   รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

300,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 3

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง บริเวณบา้นนางศรุณา  สิทธวิะ ถึงบา้น
นายทอง ขัดบญุเรือง/สวนนางบวัเงียบ สันวงศ์

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
 พร้อมตะแกรงเหล็ก  ขนาดใน
กวา้ง 0.20 - 0.50  เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.30 - 0.50 เมตรยาว
 25.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 75,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 3

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

5 โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นจ า บริเวณข้างบา้นนายพทิักษ์
 ใจเที่ยง ถึงบา้นนายพฒันา ใจเย็น

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

 ขนาดในกวา้ง 0.20 - 0.50
เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.50 
เมตร ยาว 150.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 375,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 6

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ บริเวณหน้าวดัปง
เหนือ

เพือ่ช่วยระบายปริมาณน้ า ใน
ฤดูน้ าหลาก

 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดในกวา้ง 0.20 - 0.50
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30-0.50 ม.
 ยาว 78.00 ม. (ฝาคอนกรีต
เสริมเหล็ก)  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

 -    195,000 -  -  - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนในพืน้ที่

ลดปญัหาน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจร
และบา้นเรือน
ประชาชน

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 8

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชมุชนจากฐานรากทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/1 

7 โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก ต่อจากรางระบาย
น้ าเดิมถึงท่อระบายน้ าปากทางเข้าหมู่บา้นปง
ยางคก

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

ขนาดในกวา้ง 0.20 - 0.50 
เมตร ยาว ลึกเฉล่ีย 0.30 - 
1.50 เมตร ยาว 17.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

42,500 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 9

กองช่าง

8 โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณบา้นเลขที่ 71 - บา้นเลขที่ 65 หมู่
ที่ 13 บา้นนางแล

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

รางระบายน้ า ขนาดในกวา้ง 
0.20 - 0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.30 - 0.50 เมตร ยาว 
34.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

102,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 13

กองช่าง

6,890,300 2,829,000 1,547,000 1,670,000 1,795,000รวม 48 โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการตดิตัง้กล้องวงจรปดิ

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV)           
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่รักษาความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สินใหก้ับ
ประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณ
ทางแยกในหมู่บา้น จ านวน 10
 ตัว

- - 500000 - - จ านวนกล้อง
วงจรปดิที่ติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 4

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV)           
หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

เพือ่รักษาความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สินใหก้ับ
ประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณ
ทางแยกในหมู่บา้น จ านวน 10
 ตัว

500,000 - - - - จ านวนกล้อง
วงจรปดิที่ติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 5

กองช่าง

3 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV)            
หมู่ที่ 6 บา้นจ า

เพือ่รักษาความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สินใหก้ับ
ประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณ
ทางแยกในหมู่บา้น จ านวน 15
 ตัว

- - - - 500,000 จ านวนกล้อง
วงจรปดิที่ติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 6

กองช่าง

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
         3.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

แบบ  ผ.02/1 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
         3.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

แบบ  ผ.02/1 

4 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV)          หมู่
ที่ 12 บา้นหม้อ

เพือ่รักษาความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สินใหก้ับ
ประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณ
ทางแยกในหมู่บา้น จ านวน 15
 ตัว

- 500,000 - - - จ านวนกล้อง
วงจรปดิที่ติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 13

กองช่าง

5 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV)           
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

เพือ่รักษาความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สินใหก้ับ
ประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณ
ทางแยกในหมู่บา้น จ านวน 8 
ตัว

500,000 - - - - จ านวนกล้อง
วงจรปดิที่ติดต้ัง

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 13

กองช่าง

1,000,000 500,000 500,000 0 500,000รวม 5 โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
  1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุดหนุนโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสุข

1 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวติที่ดี

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1
 จ านวน 3 โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบ่้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 1

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1

2 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๒ บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวติที่ดี

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่กลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บา้น  หมู่ที่ 2
จ านวน 3 โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบ่้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 2

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น 
หมู่ที่ 2

3 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวติที่ดี

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่กลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 3
จ านวน 3 โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบ่้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 3

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

       3.2  แผนงานสาธารณสุข

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน
 (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ทีม่าของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02/1 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
  1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

       3.2  แผนงานสาธารณสุข

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน
 (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ทีม่าของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02/1 

4 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวติที่ดี

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่กลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 4
จ านวน 3 โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบ่้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 4

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4

5 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า-ม่วงชุม

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวติที่ดี

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่กลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 5
จ านวน 3 โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบ่้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 5

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น 
หมู่ที่ 5

6 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 6 บา้นจ า

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวติที่ดี

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่กลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 6
จ านวน 3 โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบ่้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 6

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น.
หมู่ที่ 6
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
  1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

       3.2  แผนงานสาธารณสุข

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน
 (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ทีม่าของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02/1 

7 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวติที่ดี

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่กลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 7
จ านวน 3 โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบ่้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 7

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7

8 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวติที่ดี

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่กลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 8
จ านวน 3 โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบ่้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 8

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น 
หมู่ที่ 8

9 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวติที่ดี

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่กลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 9

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบ่้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 9

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น 
หมู่ที่ 9
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
  1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

       3.2  แผนงานสาธารณสุข

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน
 (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ทีม่าของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02/1 

10 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 1๐ บา้นข่วง

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวติที่ดี

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่กลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
10

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบ่้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 10

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น 
หมู่ที่ 10

11 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวติที่ดี

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่กลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
11
จ านวน 3 โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบ่้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 11

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น 
หมู่ที่ 11

12 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวติที่ดี

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่กลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
12
จ านวน 3 โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบ่้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 12

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น 
หมู่ที่ 12
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
  1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

       3.2  แผนงานสาธารณสุข

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน
 (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ทีม่าของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02/1 

13 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวติที่ดี

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่กลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
13
จ านวน 3 โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบ่้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 13

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น 
หมู่ที่ 13

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000รวม  13  โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุดหนุนองค์กรศาสนา
1 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุ      

หมู่ที่ 1 วดัสันหนองบง
เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 1

คณะกรรมการ
 วดัสันหนอง
บง

2 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุ       
หมู่ที่ 2 วดัทุ่งบอ่แปน้สามัคคีธรรม

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 2

คณะกรรมการ
วดัทุ่งบอ่แปน้
สามัคคีธรรม

3 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องใน          
วนัวสิาขบชูา หมู่ที่ 2 วดัทุ่งบอ่แปน้สามัคคีธรรม

เพือ่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ใหแ้ก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

      40,000       40,000       40,000       40,000       40,000 เด็ก เยาวชน 
ไม่ต้่ากวา่ 100
 คน

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
การปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรม

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 2

คณะกรรมการ
วดัทุ่งบอ่แปน้
สามัคคีธรรม

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

แบบ  ผ.02/1 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

แบบ  ผ.02/1 

4 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุ        
หมู่ที่ 3 วดัสันหลวง

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 3

คณะกรรมการ
วดับา้นสัน
หลวง

5 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุ      
หมู่ที่ 4 วดัสันบญุเรือง

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 4

คณะกรรมการ
วดัสันบญุเรือง

6 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุ หมู่ที่ 5
 วดัต้นค่า

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 5

คณะกรรมการ
วดัต้นค่า
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

แบบ  ผ.02/1 

7 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุ       
หมู่ที่ 5 วดัม่วงชุม

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 5

คณะกรรมการ
วดัม่วงชุม

8 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน ้าพระเจ้าทองทิพย์
 หมู่ที่ 6 วดัจ้าทรายมูล

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 5

คณะกรรมการ
วดับา้นจ้า
ทรายมูล

9 อุดหนุนโครงการประเพณีตานก๋วยสลากภตั   
หมู่ที่ 6 วดัจ้าทรายมูล

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 5

คณะกรรมการ
วดับา้นจ้า
ทรายมูล
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

แบบ  ผ.02/1 

10 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุ       
หมู่ที่ 7 วดัปงใต้

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 7

คณะกรรมการ
วดัปงใต้

11 อุดหนุนโครงการประเพณีสลากภตั                
หมู่ที่ 7 วดัปงใต้

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 7

คณะกรรมการ
วดัปงใต้

12 อุดหนุนโครงการ ประเพณีสลากภตั               
หมู่ที่ 8  วดัปงเหนือ

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 8

คณะกรรมการ
วดับา้นปง
เหนือ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

แบบ  ผ.02/1 

13 อุดหนุนโครงการ ประเพณีสรงน ้าพระธาตุ       
หมู่ที่ 9 วดัปงยางคก

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 9

คณะกรรมการ
วดัปงยางคก

14 อุดหนุนโครงการประเพณีสลากภตั                 
หมู่ที่ 10 วดัพระงามบา้นข่วง

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 
10

คณะกรรมการ
วดัพระงาม
บา้นข่วง

15 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุ       
หมู่ที่ 11 วดัทะล้า 

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 
11

คณะกรรมการ
วดับา้นโฮ้ง-
ทะล้า
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ทีม่าของ
โครงการ

แบบ  ผ.02/1 

16 อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภกิษุ
สามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯบรมราชกุมารหมู่ที่ 12  วดับา้น
หม้อ

เพือ่ถวายเปน็พระราชกุศลแด่ 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯบรมราชกุมาร

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกวา่30คน

เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรม

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 
12

คณะกรรมการ
วดับา้นหม้อ

17 อุดหนุนโครงการประเพณีสลากภตั                
หมู่ที่ 13 วดันางแล

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 
13

คณะกรรมการ
วดันางแล

18 อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภกิษุ
สามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯบรมราชกุมาร หมู่ที่ 13 วดันางแล

เพือ่ถวายเปน็พระราชกุศลแด่ 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯบรมราชกุมาร
สืบทอดพระพทุธศาสนา

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกวา่30คน

เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรม

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่ 
13

คณะกรรมการ
วดันางแล

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000รวม  18 โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุดหนุนองค์กรประชาชน

1 อุดหนุนโครงการประเพณีสักการะพอ่ปูเ่จ้าบา้น 
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 1

คณะกรรมการ
หมู่บา้น
บา้นสันหนอง
บง

2 อุดหนุนโครงการประเพณีสักการะพอ่ปูเ่จ้าบา้น  
 หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 2

คณะกรรมการ
หมู่บา้น
บา้นทุ่งบอ่แปน้

3 อุดหนุนโครงการประเพณีสืบชะตาหมู่บา้น    หมู่
ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 4

คณะกรรมการ
หมู่บา้น
บา้นสันบญุ
เรือง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ทีม่าของ
โครงการ

แบบ  ผ.02/1 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ทีม่าของ
โครงการ

แบบ  ผ.02/1 

4 อุดหนุนโครงการประเพณีวนัลอยกระทง    
(ประเพณียี่เปง็) หมู่ที่ 5 บา้นม่วงชุม

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 5

คณะกรรมการ
หมู่บา้น บา้น
ม่วงชุม

5 อุดหนุนโครงการประเพณีสืบชะตาหมู่บา้น    หมู่
ที่ 9 บา้นปงยางคก

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 9

คณะกรรมการ
หมู่บา้น บา้น
ปงยางคก

6 อุดหนุนโครงการ ประเพณีวนัลอยกระทง
(ประเพณียี่เปง็)  หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 9

คณะกรรมการ
หมู่บา้น บา้น
ปงยางคก
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

 (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ทีม่าของ
โครงการ

แบบ  ผ.02/1 

7 อุดหนุนโครงการบวงสรวงหอกู่ปูเ่จ้าข่วงจ้างงาม 
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 10

คณะกรรมการ
หมู่บา้น
บา้นข่วง

8 อุดหนุนโครงการ ประเพณีสืบชะตาหมู่บา้น   หมู่
ที่ 12 บา้นหม้อ

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 12

คณะกรรมการ
หมู่บา้น บา้น
หม้อ

9 อุดหนุนโครงการประเพณีสืบสานวฒันธรรม 
ประเพณีปีใ๋หม่เมือง หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บา้นเข้าร่วม
กิจกรรม

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 ร้อยละ 80
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

แผนพฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ที่
 13

คณะกรรมการ
หมู่บา้น
บา้นนางแล

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

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000รวมทัง้หมด 27 โครงการ
รวม  9  โครงการ
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภทก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ถนนสันหนองบง - ถนนสันบญุเรือง รหสัสายทาง
 ลป.ถ16-001 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

5,400,000   5,400,000   5,400,000   5,400,000   5,400,000   ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E541360N2024443
พกิัดส้ินสุด  E543009N2020742

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลัง
พทุธมนฑล หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ ถึงหมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 1,200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ขนาดพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 4,800.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

 กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
9,000.00 ตารางเมตร  พร้อม
ตีเส้น  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
จากการใช้ถนนใน
การสัญจรไปมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

3 โครงการขยายไหล่ทางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนชูธรรม สายมหาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง
ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

เร่ิมจากบริเวณปากทางเข้ามหา
ลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง (ทาง
หลวงหมายเลข 11) ถึงหน้า
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ล าปาง ขนาดกวา้ง 1.00 - 2.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางทั้งสองฝ่ังยาวรวม 
2,000.00  กโิลเมตร ขนาด
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 4,000.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 บา้นสันบญุเรือง จากกลางทุ่งนา หมู่ 4 บา้นสัน
บญุเรือง เชื่อมต่อถนนบา้นกาดโปง่ ต.ปงแสนทอง
 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร   ยาว 1,500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 7,500.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

5  โครงการงานปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง    
แอสฟลัท์ติก  หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง  หลังวดั
สันบญุเรือง  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว  
1,500.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
7,500.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 บา้นสันบญุเรือง ซอยบา้นนายวนั ใจแก้ว ถึง
อุโบสถบา้นทุ่งบอ่แปน้ ต าบลปงยางคก อ าเภอ
หา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
เมตร   ยาว 1,000.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,000 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 บา้นสันบญุเรือง  ถนนบริเวณหลังวดัสันบญุเรือง
 ถึง เขต อ.เมือง ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
บริเวณหลังวดัสันบุญเรือง ถึง 
เขต อ.เมือง  กวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 800.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 3,200.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

อบจ.กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม  ถนนในหมู่บา้นต้ังแต่หวั
บา้นถึงหางบา้น  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร
 จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว
1,500.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
6,000.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

354



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
 บา้นจ า บริเวณหน้าบา้นนายยุทธ อินถา ถึงบา้น
ม้าเหนือ ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดั
ล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00
เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 2,000.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

10 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บา้นจ า  หวัสะพานท่าข้าวมุ้น ถึงบา้น
นายจรัล พลเมฆ ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร
 จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 2,000.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

355



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

11 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บา้นจ า  ถนนสายเลียบล าน้ าแม่โทก 
ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 2,000.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

12 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บา้นจ า  ถนนสายเลียบล าเหมือง จาก
บา้นจ า - บา้นม้า (อ.เกาะคา) ต าบลปงยางคก 
อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ระยะทาง 1,000.00 เมตร   
กวา้ง 4.00 เมตร                
หนา 0.15 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 4,000.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

356



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บา้นปงเหนือ ม.8 ต.ปงยางคก อ.หา้งฉัตร เชื่อม
บา้นผ้ึง ต.ใหม่พฒันา อ.เกาะคา รหสัสายทาง 
ลป.ถ.16-006 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E539277N2021040
พกิัดส้ินสุด  E536975N2020445

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
11 บา้นโฮ้งทะล้า จากสวนมะขามลุงรวย ถึงเส้น
แม่ปุม้เกาะคา ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโฮ้งทะล้า สายทาง จากบ้านโฮ้ง
ทะล้า หมู่ท่ี 11 ต.ปงยางคก ถึง
บ้านแม่ปุ้ม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา
 ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
1,460.00 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรทั้งหมด
รวมกนัไม่น้อยกวา่ 8,760.00 
ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง
รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงาน
ทางส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

อบจ.กองช่าง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านปงเหนือ - บ้านต้นผ้ึงขนาด
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,300.00 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีผิวจราจรทั้งหมดรวมกนัไม่
น้อยกวา่ 7,800.00 ตารางเมตร   
  พร้อมหินคลุกไหล่ทาง  
รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงาน
ทางส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

357



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
ถนนเขตนิคม หมู่ที่ 10 บา้นข่วง บริเวณฟาร์มไก่
วงศ์อ ามาตย์ฟาร์ม ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้ง
ฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 2,100.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บา้นหม้อ บริเวณทางเข้าเหมืองบาบา้ ต าบล
ปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 300.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ขนาดพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 1,800.00 ตาราง
เมตร  พร้อมยกขอบบอ่พกั 3 
บอ่ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

358



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

17 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
13 บา้นนางแล บริเวณหน้าบา้นสุเนตร ธปิทา 
ถึงบา้น อ.พลูสาย ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร
 จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 1,500.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร ขนาดพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 4,500.00 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
13 บา้นนางแล บริเวณหน้าบา้นนายพรียนต์ ถึง 
ชมรมแม่วกั

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  3.00
เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,200.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

359



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

1  โครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต  ถนน หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุ
เรือง  เส้นโรงอิฐจ่าต่ิง - เขต อ.เมือง ต าบลปง
ยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร  ยาว  800.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ขนาดพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 3,200.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

2 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - 
ม่วงชุม  สายถนน ม.3 - ม.5 ต าบลปงยางคก 
อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
600.00  เมตร หนา 0.15 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1,800.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

ประเภทงานก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี

360



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

3 โครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ช่วง 
กม.56+056 ถึง กม.59+290 หมู่ที่ 10 บา้น
ข่วง,หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ และ หมู่ที่ 13 บา้นนาง
แล ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาด ช่วงที่ 1 กวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 
เมตร  ช่วงที่ 2 กวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว 1,062 เมตร หนา 0.05 
เมตร ช่วงที่ 3 กวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว 1,140 เมตร หนา 0.05 
เมตร ความยาวรวม 4,202 
เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 21,010 
ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

อบจ.กองช่าง

361



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

4 โครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต 13 บา้นนางแล หน้าบา้นนาย
สมพงษ ์ถึงบา้นนายหมาย โกฐิสือ ต าบลปง
ยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 4.00  เมตร ยาว 500.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร พืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 2,000.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

362



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

1 โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟลัต์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่  2 ทุ่งบอ่แปน้  แยกบา้นนาย
เฉลิม  ต้ือยศ ไปถึงปัม๊เบญจมาศเก่า ต าบลปง
ยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,000.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

2 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนไหล่ทาง    
แบบลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต                  
ถนนชูธรรม  สายมหาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง
  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

เร่ิมจากบริเวณปากทางเข้ามหา
ลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง (ทาง
หลวงหมายเลข 11) ถึงหน้า
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ล าปาง ขนาดกวา้ง 1.00 - 2.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทางทั้งสองฝ่ังยาวรวม 
2,000.00  กโิลเมตร ขนาด
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 4,000.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

ประเภทปรบัปรงุผิวจราจรแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี

363



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

3 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บา้นสันบญุเรือง 
บริเวณถนนสายล าเหมืองแม่น้อย หมู่ที่ 3 บา้น
สันหลวง ถึง หมู่ที่ 13 บา้นนางแล ต าบลปง
ยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
4,000.00 เมตร หนา  0.05 
เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
16,000.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง  
ถนนสายหลังโรงสีนายสุทัน  ปญัญายาว - ข้าง
บา้นางแสงดี  ตามอย (ซอย 10) ต าบลปงยางคก
 อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
800.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
2,000.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

364



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง  
นานางรันดร  ตู้จินดา - โรงงานครูเกษมอิฐมอญ 
ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
700.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร  ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
2,800.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

6 โครงการงานปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง ซอย
 10 ถนนสายหลังโรงสีนายสุทัน ปญัญา ถึง ข้าง
บา้นนางแสงดี ตามอย ต าบลปงยางคก อ าเภอ
หา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
800.00 เมตร หนา  0.05 
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
2,400.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

365



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

7  โครงการงานปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติก  หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง  สายหลักใน
หมู่บา้น หน้าบา้นผู้ใหญ่บา้น ถึงบา้นนาย สุทิน  
มาวเิลิศ ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดั
ล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว  
800.00 เมตร หนา 0.05
เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
2,800.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟลัต์ติกคอ
นกรีต โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง  
ถนนบา้นสันบญุเรือง - บา้นหนองหา้ เขต อ.เมือง
 จ.ล าปาง ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว  
1,400  เมตร หนา 0.05 เมตร
 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
7,000.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

366



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

9 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนหมู่ที่ 5 
บา้นต้นค่า-ม่วงชุม ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้ง
ฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ปรับปรุง ซ่อมแซม ภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี่ 5 บ้านต้นค่า-
ม่วงชุม ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยวธิ ี Overlay กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว  500.00  เมตร 
หนา 0.05 เมตร  ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,500.00 ตาราง
เมตรรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

10 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติก  หมู่ที่ 6 บา้นจ า บริเวณหน้าร้านขาย
ของเก่า ถึง ปา่ช้าบา้นจ า ต าบลปงยางคก อ าเภอ
หา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4  เมตร 
ยาว 430 เมตร หนา 0.05 
เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,720.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

367



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

11 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 6 บา้นจ า บริเวณบา้น
นายสมควร อุตตโน ถึง บา้นต้นค่า - ม่วงชุม 
ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4  เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,000.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ จากบา้นนายต่วน 
เต็มสาร ถึงเขตติดต่อบา้นปงใต้ ต าบลปงยางคก 
อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
600.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,000.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

368



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

13 โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง บา้นนายปี ๋แก้วด้วง ถึงบา้น
นายแล เปยีงต้ัง ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

เสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตเร่ิมจากบ้านนายบี 
แก้วด้วง ถึงบ้านนายแล เปียงต้ัง
 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00  
เมตร ยาว 700  เมตร หนา 
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,800.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

14 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต บริเวณเส้นข้างปัม้พทีี
 หมู่ที่ 10 บา้นข่วง ถึง หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้งทะล้า 
(เลียบล าน้ าแม่ตาล) ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้ง
ฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00เมตร
 ยาว 960.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร  ขนาดพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 3,840.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

1,536,000 1,536,000 1,536,000 1,536,000 1,536,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

369



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

15 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ 
บริเวณบา้นเลขที่ 84  ถึงหมู่ที่ 11 บา้นโฮ้งทะล้า
 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00เมตร
 ยาว 1,000.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 4,000.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

16 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 13  
บา้นนางแล  บา้นนางยุวดี ปงกันทา ถึง แยก
ถนนออกไปบา้นข่วง ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้ง
ฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว  800.00  เมตร 
หนา 0.05 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 3,200.00 ตาราง
เมตรรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

370



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

17 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนสัน
หนองบง - ถนนสันบญุเรือง รหสัสายทาง ลป.ถ
16-001 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

9,000,000   9,000,000   9,000,000   9,000,000   9,000,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E541360N2024443

พกิัดส้ินสุด  E543009N2020742

18 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนทุ่งบอ่
แปน้ - ถนนสันบญุเรือง รหสัสายทาง ลป.ถ
16-002 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E543764N2023052
พกิัดส้ินสุด  E542602N2021257

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
จากการใช้ถนนใน
การสัญจรไปมา

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
จากการใช้ถนนใน
การสัญจรไปมา

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 4,750 
เมตร หนา 0.05 เมตร ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 23,750.00 
ตารางเมตร  พร้อมตีเส้น  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
2,200 เมตร หนา 0.05 
เมตร พร้อมตีเส้น พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 8,800.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

371



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

19 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนปง
ยางคก - ถนนสันหลวง รหสัสายทาง ลป.ถ
16-003 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E541447N2021914

พกิัดส้ินสุด  E540436N2021142

20 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนทุ่งบอ่
แปน้ - ถนนสันหลวง รหสัสายทาง ลป.ถ
16-004 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

3,800,000   3,800,000   3,800,000   3,800,000   3,800,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E542116N2024003
พกิัดส้ินสุด  E541485N2021883

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
จากการใช้ถนนใน
การสัญจรไปมา

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,250.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พร้อมตีเส้น พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 6,250.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
2,600.00 เมตร หนา 0.05
เมตร พร้อมตีเส้น พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 10,400.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

372



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

21 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนนางแล
(ในหมู่บา้น)  รหสัสายทาง ลป.ถ16-005 ต าบล
ปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

7,000,000   7,000,000   7,000,000   7,000,000   7,000,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E539411N2023209
พกิัดส้ินสุด  E540833N2024744

22 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนค่า - 
ม่วงชุม รหสัสายทาง ลป.ถ16-007 ต าบลปง
ยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E540968N2021469
พกิัดส้ินสุด  E542831N2019514

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
2,580.00 เมตร หนา 0.05
เมตร พร้อมตีเส้น พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 10,320.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
3,880.00 เมตร หนา 0.05
เมตร พร้อมตีเส้น พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 15,400.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

373



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

23 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนปงเหนือ 
 รหสัสายทาง ลป.ถ16-008 ต าบลปงยางคก 
อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E540428N2021135
พกิัดส้ินสุด  E539280N2021042

24 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนบา้นข่วง
 - ทางหลวง ลป2020  รหสัสายทาง ลป.ถ
16-009 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E540011N2021971
พกิัดส้ินสุด  E538939N2021621

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.05 
เมตร พร้อมตีเส้น พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 6,000.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,270.00 เมตร หนา 0.05
เมตร พร้อมตีเส้น พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 6,350.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

374



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

25 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนบา้นปง
ใต้ - ทางหลวง ลป2020  รหสัสายทาง ลป.ถ
16-010 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E540792N2020363
พกิัดส้ินสุด  E539252N2020127

26 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนบา้นจ า -
 บา้นม้าเหนือ รหสัสายทาง ลป.ถ16-011 
ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E541171N2019544

พกิัดส้ินสุด  E541689N2018997

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,600.00 เมตร หนา 0.05
เมตร พร้อมตีเส้น พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 8,000.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พร้อมตีเส้น พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 4,000.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

375



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

27 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนบา้นสัน
หลวง - บา้นนางแล  รหสัสายทาง ลป.ถ16-012
 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

9,000,000   9,000,000   9,000,000   9,000,000   9,000,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E541285N2021719

พกิัดส้ินสุด  E539933N2022967

28 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนบา้นสัน
บญุเรือง - บา้นต้นค่า(สายข้างวดัต้นค่า)  รหสั
สายทาง ลป.ถ16-013 ต าบลปงยางคก อ าเภอ
หา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

1,600,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E542517N2021312

พกิัดส้ินสุด  E542550N2020700

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
5,990.00 เมตร หนา 0.05
เมตร พร้อมตีเส้น พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 23,960.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,110.00 เมตร หนา 0.05
เมตร  พร้อมตีเส้น พืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 4,440.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

376



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

29 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนบา้นทุ่ง
บอ่แปน้(สายหน้าวดัทุ่งบอ่แปน้)  รหสัสายทาง 
ลป.ถ16-014 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E543667N2022860
พกิัดส้ินสุด  E543870N2022854

30 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนสายบา้น
จ า(สายเครดิตยูเนี่ยน) - บา้นปงใต้ รหสัสายทาง 
ลป.ถ16-015 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

2,100,000   2,100,000   2,100,000   2,100,000   2,100,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E541080N2019462
พกิัดส้ินสุด  E539960N2020073

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,950.00 เมตร หนา 0.05
เมตร พร้อมตีเส้น พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 9,750.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,420.00 เมตร หนา 0.05
เมตร พร้อมตีเส้น พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 5,680.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

377



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

31 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนสายบา้น
จ า - บา้นปงยางคก รหสัสายทาง ลป.ถ16-016
 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E541137N2019676
พกิัดส้ินสุด  E540626N2021271

32 โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง สายเลียบล า
เหมืองแม่เถาวลัย์ บา้นปงใต้ หมู่ที่ 7 - บา้นปง
เหนือ  หมู่ที่ 8  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

600,000      600,000      600,000      600,000      600,000      ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น  E537445 N2020445
พกิัดส้ินสุด   E538543 N2019270

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

 - ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 0.30 
เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
8,000.00  ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
2,140.00 เมตร หนา 0.05
เมตร  พร้อมตีเส้น พืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 8,560.00 ตาราง
เมตรรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

378



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

33 โครงการซ่อมแซมถนน ม.2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ 
ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง
สายทางเข้าสถานีวทิยุเพือ่การศึกษา เชื่อมต่อ 
ถนนสายเอเชีย ล าปาง - เชียงใหม่ หมายเลข 11 
เชื่อมต่อเทศบาลเมืองเขลางค์ อ.เมือง จ.ล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
660.00 เมตร พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 2,640.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,122,000   1,122,000   1,122,000   1,122,000   1,122,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการคมนาคม
สัญจร

กรมส่งเสริมฯ

34 โครงการซ่อมแซมถนน ม.5 สายบา้นต้นค่า - 
อุโบสถ หมู่ที่ 6 บา้นจ า ต าบลปงยางคก อ าเภอ
หา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 635 .
00 เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
2,540.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,097,500   1,097,500   1,097,500   1,097,500   1,097,500   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการคมนาคม
สัญจร

กรมส่งเสริมฯ

379



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

ประเภทลูกรงั

1 โครงการถนนลูกรัง
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง หลังบา้นนายช่วย 
อินญาวเิลิศ ถนนพทุธมณทล ต าบลปงยางคก 
อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภยั

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร  สูง 0.30 -
 0.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   ก่อสร้างถนนได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

อบจ./กอง
ช่าง

2 โครงการถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้ง
ฉัตร จังหวดัล าปาง ถนน นิคมสหกรณ์หา้งฉ้ตร 

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภยั

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
5,000.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

1,250,000   1,250,000   1,250,000   1,250,000   1,250,000   ก่อสร้างถนนได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

อบจ./กอง
ช่าง

380



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

3 โครงการถนนลูกรัง
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือต าบลปงยางคก อ าเภอหา้ง
ฉัตร จังหวดัล าปาง ถนน นิคมสหกรณ์หา้งฉ้ตร

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภยั

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
5,000.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

1,250,000   1,250,000   1,250,000   1,250,000   1,250,000   ก่อสร้างถนนได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

อบจ./กอง
ช่าง

4 โครงการถนนลูกรัง
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้ง
ฉัตร จังหวดัล าปางถนน นิคมสหกรณ์หา้งฉ้ตร 

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภยั

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
5,000.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

1,250,000   1,250,000   1,250,000   1,250,000   1,250,000   ก่อสร้างถนนได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

กองช่าง/
อบจ.

381



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

5 โครงการถนนลูกรัง
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้ง
ฉัตร จังหวดัล าปางเชื่อมต าบลเวยีงตาล อ าเภอ
หา้งฉัตร และต าบลไหล่หนิ อ าเภอเกาะคา 
จังหวดัล าปาง         

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภยั

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
2,200.00 เมตร หนา 0.40
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ก่อสร้างถนนได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง/
อบจ.

6 โครงการก่อสร้างถนนบดอัดลูกรังลงหนิคลุก 
พืน้ที่นิคมสหกรณ์หา้งฉัตร ต.ปงยางคก หมู่ที่ 7 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11  
ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 5.00 - 6.00 
เมตร ยาว 8,000.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
จากการใช้ถนน
ในการคมนาคม
สัญจร

กรมส่งเสริมฯ

382



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

ประเภทงานขยายไหล่ทาง

1 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที2่
 บา้นทุ่งบอ่แปน้ ถนนสายหลักในหมู่บา้น ต าบล
ปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 3,000.00 
เมตร ทั้ง 2 ข้าง  รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

383



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

2 โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล ต าบลปงยางคก อ าเภอ
หา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ช่วงที่ 1 งานขยายไหล่ทาง 
คสล. ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 220 
เมตร  ช่วงที่ 2 งานขยายไหล่
ทาง คสล. ขนาดกวา้ง 2.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
180 เมตร พร้อมล้ือท่อ คสล. 
เดิม พร้อมวางท่อ คสล. จดุที่ 

ขนาด Ø 0.80 เมตร ยาว 60

 เมตร พร้อมบ่อพัก จดุที่ 2 

ขนาด Ø 0.80 เมตร ยาว 87

 เมตร พร้อมบ่อพัก  ช่วงที่ 3 
งานขยายไหล่ทาง คสล. ขนาด
กวา้ง 1.50 เมตร หนา 0.150 
เมตร ยาว 120 เมตร พร้อม
ปรับระกับบ่อพัก คสล.เดิม ให้
เท่ากับงานไหล่ทาง คสล.คสล.
ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

อบจ.กองช่าง

384



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

ประเภทก่อสรา้งทอ่ระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 4 บา้นสัน
บญุเรือง ปากทางบา้นสันบญุเรือง - ล าน้ าแม่วกั 
ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

ปากทางบา้นสันบญุเรือง - ล า
น้ าแม่วกั ท่อขนาด Ø 0.30 - 
1.00 เมตร  ยาว 1,000 
เมตรรายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 4 บา้นสัน
บญุเรือง   จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสัน
หลวง - ศาลาบา้นสันบญุเรือง ต าบลปงยางคก 
อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

  จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพสันหลวง - ศาลาบา้น
สันบญุเรือง ท่อขนาด Ø 0.30
 - 1.00 เมตร  ยาว 
3,000.00 เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

385



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 4 บา้นสัน
บญุเรือง  หลังวดัสันบญุเรือง - เขต อ าเภอเมือง  
ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

หลังวดัสันบญุเรือง - เขต 
อ าเภอเมือง ท่อขนาด Ø  
1.00  เมตร ยาว 1,000.00 
เมตรรายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า
 - ม่วงฃุม  ถนนในหมู่บา้น ต้นค่า - ม่วงชุม 
ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

 ถนนในหมู่บา้น ต้นค่า - ม่วง
ชุม ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

386



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 บา้นจ า   
หน้าบา้นนายสมคิด มณีมูล ถึงบา้นนายสวสัด์ิ  
ยศบญุเรือง ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

หน้าบา้นนายสมคิด มณีมูล ถึง
บา้นนายสวสัด์ิ  ยศบญุเรือง 
ท่อขนาด Ø 0.30 - 1.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 8 บา้นปง
เหนือ  ล าเหมืองเดิมข้างบา้นเจริญ  ค าสม ถึง
ข้างบา้นนายทองค า  ปงสะละ ต าบลปงยางคก 
อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

 ล าเหมืองเดิมข้างบา้นเจริญ  
ค าสม ถึงข้างบา้นนายทองค า 
 ปงสะละ ท่อขนาด Ø 0.30 -
 1.20 เมตร  เมตร ยาว 
400.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

387



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

7 โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีต  
หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก เส้นทางถนนดอนศาลา
สุดสายพร้อมบอ่ เร่ิมต้ังแต่บา้นนายหล้า ถึงถนน
ทางหลวง ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางถนนดอนศาลา
สุดสายพร้อมบอ่ เร่ิมต้ังแต่
บา้นนายหล้า ถึงถนนทาง
หลวงท่อขนาด Ø 0.30 - 
1.00 เมตร 1,000.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ 10 บา้นข่วง  บริเวณบา้นนายดนุพงษ ์ - 
บา้นนางศรีนวล ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

บริเวณบา้นนายดนุพงษ ์ - 
บา้นนางศรีนวล ท่อขนาด Ø 
0.30 - 1.00  เมตร ยาว 
400.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

388



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าหมู่ที่ 12 บา้นหม้อ
   ถนนสายหา้งฉัตร-เกาะคา ถึง ที่นานางมัลลิกา 
 ยะปงพนั  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ท่วมขัง
ในฤดูฝน

ถนนสายหา้งฉัตร-เกาะคา ถึง 
ที่นานางมัลลิกา  ยะปงพนั ท่อ
ขนาด Ø 0.3 - 1.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีต 
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล ซอยนางพบัปาระมี - นาง
สมหวงั ดีสุยะ - นายกัน เรียนแก้ว ต าบลปง
ยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

งานวางท่อระบายน้ า ซอยนาง
พบัปาระมี - นางสมหวงั ดุสุยะ
 - นายกัน เรียนแก้ว ท่อขนาด
 1.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

389



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

11 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล บริเวณหน้าบา้นนายสุเนตร
 ธปิทา ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดั
ล าปาง

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ปอ้งกัน
น้ าท่วมขังในฤดูฝน

วางท่อขนาด 1.00เมตร  ยาว
600.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง

390



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

ประเภทก่อสรา้งรางระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการงานก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. บริเวณล า
เหมืองฮ่องจี้เหน - สระน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่
ที่ 1 บา้นสันหนองบง ต าบลปงยางคก อ าเภอ
หา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. บริเวณ
ล าเหมืองฮ่องจีเ้หน - สระน้ า
สาธารณะประโยชน์หมูท่ี่ 1 
บ้านสันหนองบง คลองส่งน้ า
ขนาดในกวา้ง 1.00 ม. ลึก 
0.55 ม. ยาว 500.00 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง  บริเวณจากบา้น
นางค าปอ้ สันวรรณ ถึงหน้าวดับา้นสันบญุเรือง 
ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

บริเวณจากบ้านนางค าป้อ 
สันวรรณ ถึงหน้าวดับ้านสันบุญ
เรือง ขนาดในกวา้ง 0.20 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.50 เมตร
ความยาว 1,000.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

391



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณจากบา้น
นางอรพนิ ไชยโวหารถึง สามแยกเก๊าจาว บา้น
นางกรองทอง สุวรรณัง ต าบลปงยางคก อ าเภอ
หา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

บริเวณจากบา้นนางอรพนิ ไชย
โวหารถึง สามแยกเก๊าจาว 
บา้นนางกรองทอง สุวรรณัง  
ขนาดในกวา้ง 0.20 เมตร   
ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.50 เมตร
ความยาว 500.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณจากบา้น
นายธรีะพล  มูลอินต๊ะ ถึงบา้นนางจู สันบญุเปง็ 
ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

บริเวณจากบา้นนายธรีะพล  
มูลอินต๊ะ ถึงบา้นนางจู สันบญุ
เปง็  ขนาดในกวา้ง 0.20 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.50 
เมตร ความยาว 700.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

392



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

5 โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม บริเวณ
ภายในหมู่บา้นม่วงชุม ต าบลปงยางคก อ าเภอ
หา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

ขนาดในกวา้ง 0.20 เมตร  ลึก
เฉล่ีย 0.30 - 0.50 เมตร ยาว
 1,500.00 เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

6 โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นจ า บริเวณหน้าบา้นนายบญุ
เชิด ใจเย็น ถึง หน้าบา้นนายน้อย ปงแปง ต าบล
ปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

ขนาดในกวา้ง 0.20 เมตร ยาว
 ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.50 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขัง

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเชื่อม หมู่ที่ 1 บา้น
สันหนองบง  – หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง   – หมู่ที่ 4
 บา้นสันบญุเรือง ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร
 จังหวดัล าปาง เชื่อมต่อ ถนนสายเอเชีย ล าปาง - 
เชียงใหม่ หมายเลข 11 เชื่อมต่อเทศบาลเมืองเข
ลางค์ อ.เมือง จ.ล าปาง

เพือ่ใหม้ีรางระบายน้ าท่วมขัง
ในฤดูฝน

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ขนาดในกวา้ง 0.20 เมตร   
ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.50 เมตร 
ยาว 1,400.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   การก่อสร้าง
รางระบายน้ า
มีมาตรฐาน

น้ าไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน

อบจ.
กองช่าง

พกิัดเร่ิมต้น E542602N2021259
พกิัดส้ินสุด  E543769N2023059

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณแยกหน้าวดัต้นค่า หมู่ที่ 5 บา้นต้น
ค่า - ม่วงชุม ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีรางระบายน้ าท่วมขัง
ในฤดูฝน

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ขนาดในกวา้ง 0.20 เมตร   
ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.50 เมตร
ยาว 400.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก.

1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   การก่อสร้าง
รางระบายน้ า
มีมาตรฐาน

น้ าไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน

อบจ.
กองช่าง
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

ประเภทก่อสรา้งสะพาน

1 โครงการงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้ามล าน้ าแม่ตาล บริเวณถนนสายหลักในหมู่บา้น 
(ลป ถ16-008)  หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ   ต าบล
ปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับใช้ใน
การคมนาคม สัญจร สะดวก
ปลอดภยั

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้ามล าน้ าแม่ตาล 
บริเวณถนนสายหลักในหมู่บา้น
 (ลป ถ16-008)  ขนาดกวา้ง
 7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
 สูง 3.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ทางเลียบล าน้ าแม่ตาลทิศตะวนัออก หมู่ที่ 8 
บา้นปงเหนือ (แทนสะพานไม)้ ต าบลปงยางคก 
อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับ ใช้ใน
การคมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

 กวา้ง 5.00 เมตร สูง 4.00 
เมตร ยาว 15.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

3 โครงการขยายสะพานทิศตะวนัตก หมู่ที่ 8 บา้น
ปงเหนือ ถนนสายปงเหนือบา้นต้นผ้ึง ต าบลปง
ยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับ ใช้ใน
การคมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

 กวา้ง 7.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

4 โครงการงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้ง
ฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับใช้ใน
การคมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบา้นหม้อ หมู่ที่ 12 
ถึงบา้นสันทราย ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

1,876,000 1,876,000 1,876,000 1,876,000 1,876,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

อบจ.กองช่าง
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

งานก่อสรา้งฝายคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
 บา้นปงเหนือ ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่รักษาแหล่งน้ าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดกวา้ง 10.00 - 20.00 
เมตร  สูง 1.50 - 5.00 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

1,500,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
 70 มีน้ าส าหรับ
ใช้เพือ่การ
เกษตรกรรม

เพือ่กักเก็บน้ าไวใ้ช้ กองช่าง
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

ประเภทงานก่อสรา้งพนังกันตลิ่งพัง

1 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงัแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง บริเวณบา้นเลขที่ 
92 บา้นนางไข่มุก ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้ง
ฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ปอ้งกันน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน่ าในฤดูฝน

ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 
10.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

398



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

ประเภทงานปรบัปรงุภมูทิศัน์

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์อนุสาวรีย์พระนางจาม
เทวบีริเวณที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 9 บา้นปง
ยางคก ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดั
ล าปาง

เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์ใหดู้
สวยงามสะอาดเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ปรับปรุงภมูิทศันอ์นสุาวรียเ์จ้า
แม่จามเทวี โดยการเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก,จัด
สวนหยอ่ม,จัดสวนสาธารณะ,
สถานทีอ่อกก าลังกาย,ลานจอด
รถมีขนาดพืน้ที ่4,656 ตาราง
เมตร หนา 0.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

   5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000 มีจ านวน
นักท่องเที่ยว
เพิม่ขึ้น

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ประชาสัมพนัธ์
การท่องเที่ยว
วฒันธรรมของ
ต าบล

กองช่าง

399



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

โครงการโคมไฟพลังงานแสงอาทติย์

1 ขยายเขตไฟฟา้แสงสวา่ง(โซล่าเซลล์)  หมู่ที่ 2 
บา้นทุ่งบอ่แปน้ ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีแสงสวา่งในเส้นทาง
คมนาคมในหมู่บา่น

ขยายเขตไฟฟา้แสงสวา่ง(โซล่า
เซลล์) ถนนสายทาง
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์ล าปาง ถนนชูธรรม หมู่ที่
 2 ต.ปงยางคก

8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ในหมู่บา้นมี
แสงสวา่งเพยีงพอ

ในหมู่บา้นมีแสง
สวา่งเพยีงพอ

อบจ.กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟา้แสงสวา่ง(โซล่าเซลล์)  หมู่ที่ 2 
บา้นทุ่งบอ่แปน้ ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีแสงสวา่งในเส้นทาง
คมนาคมในหมู่บา่น

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ ถนน
สายทาง
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์
ล าปาง ถนนชูธรรม หมู่ที่ 2 ต.
ปงยางคก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ในหมู่บา้นมี
แสงสวา่งเพยีงพอ

ในหมู่บา้นมีแสง
สวา่งเพยีงพอ

อบจ.กองช่าง

400



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

ประเภทงานก่อสรา้งระบบประปา

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 2 
ทุ่งบอ่แปน้ (สุสานทุ่งบอ่แปน้) ต าบลปงยางคก 
อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ระบบประปาของ
หมู่บา้น 

ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า

3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   ร้อยละ 90
ครัวเรือน
ในหมู่บา้น 
มีน้ าประปาใช้

ครัวเรือนใน
หมู่บา้นมีน้ า
 ประปาใช้อย่าง
 เพยีงพอ

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น

2 โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ในที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง ต าบล
ปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีน้ าประปาใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ า

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

อบจ.กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 4 
สันบญุเรือง (โรงเรียน) ต าบลปงยางคก อ าเภอ
หา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ระบบประปาของ
หมู่บา้น 

ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากน้ า

3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   ร้อยละ 90
ครัวเรือน
ในหมู่บา้น 
มีน้ าประปาใช้

ครัวเรือนใน
หมู่บา้นมีน้ า
 ประปาใช้อย่าง
 เพยีงพอ

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น

401



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

4 โครงการก่อสร้างระบบประปา  แบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม ต าบลปง
ยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ระบบประปาของ
หมู่บา้น 

ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 90
ครัวเรือน
ในหมู่บา้น 
มีน้ าประปาใช้

ครัวเรือนใน
หมู่บา้นมีน้ า
 ประปาใช้อย่าง
 เพยีงพอ

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น

5 โครงการก่อสร้างระบบประปา  แบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ 6 บา้นจ า ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้ง
ฉัตร จังหวดัล าปาง

 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ระบบประปาของ
หมู่บา้น 

ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 90
ครัวเรือน
ในหมู่บา้น 
มีน้ าประปาใช้

ครัวเรือนใน
หมู่บา้นมีน้ า
 ประปาใช้อย่าง
 เพยีงพอ

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น

6 โครงการก่อสร้างระบบประปา  แบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ 7  บา้นปงใต้ ต าบลปงยางคก อ าเภอ
หา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ระบบประปาของ
หมู่บา้น 

ก่อสร้างระบบประปา บริเวณ
สระน้ าสาธารธณประโยชน์ ติด
กับสุสานหมู่บา้น ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 90
ครัวเรือน
ในหมู่บา้น 
มีน้ าประปาใช้

ครัวเรือนใน
หมู่บา้นมีน้ า
 ประปาใช้อย่าง
 เพยีงพอ

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น

402



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

7 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล บริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ ต าบลปงยางคก 
อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีน้ าประปาใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

เจาะบอ่บาดาลขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ความลึก
ประมาน 300.00  เมตรตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

อบจ.กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ในที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ ต าบล
ปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีน้ าประปาใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ า

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

อบจ.กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ในที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก 
ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีน้ าประปาใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ า

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

อบจ.กองช่าง
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

10 โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ในที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 บา้นข่วง ต าบลปง
ยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีน้ าประปาใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ า

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

อบจ.กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างระบบประปา  แบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ 11  บา้นโฮ้ง-ทะล้า ต าบลปงยางคก 
อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ระบบประปาของ
หมู่บา้น 

ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า

3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   ร้อยละ 90
ครัวเรือน
ในหมู่บา้น 
มีน้ าประปาใช้

ครัวเรือนใน
หมู่บา้นมีน้ า
 ประปาใช้อย่าง
 เพยีงพอ

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น

12 โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ในที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ น.ส.ล หมู่ที่ 13 บา้นนางแล
 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีน้ าประปาใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ า

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

อบจ.กองช่าง
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

13 โครงการพฒันาศักยภาพการจัดการแหล่งน้ า
แหล่งน้ า (ธนาคารใต้ดิน เพือ่หน่วงน้ าในฤดูแล้ง) 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้ง
ฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่แก้ไขปญัหาพืน้ที่น้ าแล้ง 
ปอ้งกันน้ าท่วมขัง ช่วยเพิม่
ระดับน้ าใต้ดิน

ท่อซีเมนต์อัดแรงขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 150.00 ซม. 
ความสูง 1.00 เมตร 4 ใบ 
พร้อมฝาปดิ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 มีน้ าส าหรับ
ใช้เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน้ าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน้ าท่วมขัง
ในฤดูฝน

อบจ.กองช่าง
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02/2 

โครงการฌาปนสถาน

1 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพไฟฟา้ (เมรุ)สุสาน
บา้นม่วง-ต้นค่า หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า-ม่วงชุม 
ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีสถานที่ส าหรับใช้ใน
การประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

ก่อสร้างเมรุเผาศพไฟฟา้ (เมรุ)
สุสานบา้นม่วง-ต้นค่า  กวา้ง 
6.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร 
สูง 13 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใช้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

ประชาชนได้มี
สถานที่ในการ
ประกอบพธิี
ฌาปนกิจ

อบจ.กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพไฟฟา้ หมู่ที่ 7 บา้นปง
ใต้ ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่ใหม้ีสถานที่ส าหรับใช้ใน
การประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

ก่อสร้างเมรุเผาศพไฟฟา้ กวา้ง
 6.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร
 สูง 13 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใช้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

ประชาชนได้มี
สถานที่ในการ
ประกอบพธิี
ฌาปนกิจ

อบจ.กองช่าง

275,351,500 276,851,500 276,851,500 276,851,500 276,851,500รวม 107 โครงการ
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน (ระบบปดิ)           
เพือ่ส่งเสริมการเกษตร  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13
ต้าบลปงยางคก    อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง

1.เพือ่สร้างบอ่กักเก็บน ้าในฤดู
 ฝนด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
 2. เพือ่แก้ไขปญัหาภยัแล้ง
ด้วย ด้วยระบบน ้าใต้ดินระบบ
ปดิในพื นที่3.เพือ่ส่งเสริม
การเกษตรและอื่นๆ ในต้าบล

สร้างบอ่กักเก็บน ้าฝนระบบ 
ธนาคาน ้าฯ จ้านวน 500 บอ่ 
(ภายในพื นที่ต้าบล)
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บอ่กักเก็บน ้าใต้
ดิน 500 บอ่

1.ลดปัญหาน า้
ท่วมขังในฤดูฝน
และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง2.สามารถ
น้าน า้ใต้ดินมาใช้
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติให้ดี
ขึ น

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กน ้าแม่
ตาล  หมู่ที่ 10 บา้นข่วง ต้าบลปงยางคก อ้าเภอ
หา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี สภาพ
ใช้การได้  และปอ้งกันปญัหา 
น ้าท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดปากกวา้ง 20.00 เมตร 
สูง 2.00 เมตร  พร้อม
ก่อสร้างผนัง คสล. สูง 2.50 
เมตร ยาว 100.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   บา้นเรือน 
 ประชาชน
 ได้รับความ
ปลอดภยั

เพื่อป้องกันตล่ิง
พังทลาย

กองช่าง/
สนง.
ทรัพยากรน ้า
 ภาค 1

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

        1.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02/2 
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

        1.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02/2 

3 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีต ล้าเหมือง
ฮ่องบา่บา้ แบบตัว U  บริเวณปากเหมืองบา้นสัน
ทราย -  หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ ต้าบลปงยางคก
อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี สภาพ
ใช้การได้  และปอ้งกันปญัหา 
น ้าท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต้าบลปงยางคก

1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

เพื่อประชาชนได้
มีน า้ใช้ได้อย่าง
สะดวก

กรมส่งเสริม
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

        1.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02/2 

4 เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี สภาพ
ใช้การได้  และปอ้งกันปญัหา 
น ้าท่วมขังในฤดูฝน

 - ขนาดฝายคอนกรีต ความ
กวา้ง 15.00 เมตร ความยาวไม่
เกิน 1,000.00 เมตร สูง 
2.00 เมตร

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

 - ขนาดอาคารป้องกันตล่ิงแบบ
เรียงหินบรรจกุล่องลวดเหล็ก 
ความยาว 500.00 เมตร สูง 
2.50 เมตร

 - ระบบคลองส่งน า้คอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบตัว U ความยาว
รวม 1,200.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอาคาร
ปอ้งกันตล่ิงแบบเรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก
(Gabian) และระบบคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก แบบตัว U  บริเวณ หมู่ 11 บา้นโฮ้งทะล้า
 ต.ปงยางคก อ.หา้งฉัตร จ.ล้าปาง เชื่อมต่อ 
เทศบาลต้าบลเวยีงตาล อ.หา้งฉัตร จ.ล้าปาง     
พกิัดเร่ิมต้น E538514N2022904         
พกิัดสิ นสุด  E539416N2023208

บา้นเรือน 
 ประชาชน
 ได้รับความ
ปลอดภยั

เพื่อป้องกันตล่ิง
พังทลาย

กองช่าง/
สนง.
ทรัพยากรน ้า
 ภาค 1
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

        1.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02/2 

5 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก       
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล ต้าบลปงยางคก      
อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง                      
เชื่อมต่อ พกิัด E540506N2023158

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี สภาพ
ใช้การได้  และปอ้งกันปญัหา 
น ้าท่วมขังในฤดูฝน

 - ขนาดฝายคอนกรีต ความ
กวา้ง 12.00 เมตร ยาว 
6,000.00 เมตร สูง 2.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต้าบลปง
ยางคก

1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   บา้นเรือน 
 ประชาชน
 ได้รับความ
ปลอดภยั

เพื่อป้องกันตล่ิง
พังทลาย

กองช่าง/
สนง.
ทรัพยากรน ้า
 ภาค 1

6 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง คสล. เพือ่ส่งน ้า
เข้าพื นที่นิคมสหกรณ์หา้งฉัตร ต.ปงยางคก หมู่ที่ 
7 บา้นปงใต้เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ หมู่ที่ 
10 บา้นข่วง และหมู่ที่ 11 บา้นโฮ้งทะล้าต้าบล
ปงยางคก อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง

เพือ่ใหม้ีถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ก่อสร้างดาดล้าเหมือง คสล. 
เพื่อส่งน า้เข้าพื นที่นิคมสหกรณ์
ห้างฉัตร ต.ปงยางคก หมูท่ี่ 7 
เชือ่มต่อหมูท่ี่ 8, หมูท่ี่ 10 
และหมูท่ี่ 11 ขนาดก้นกวา้ง 
0.60 - 1.00 เมตร ขนาด
ปากกวา้ง 1.00 - 2.00 เมตร 
สูง 1.00 - 2.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต้าบลปงยางคก

1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ก่อสร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

เพื่อส่งน า้เข้าไป
ในพื นที่ท้า
การเกษตรรักษา
แหล่งน า้ให้มี 
สภาพใช้การได้ 
และป้องกัน
ปัญหาน า้ท่วมขัง
ในฤดูฝน

กรม
ส่งเสริม/
กองช่าง/
สนง.
ทรัพยากรน ้า
 ภาค 1

11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000รวม 6 โครงการ
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สนาม เต็นท์ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 
2.50 เมตร จ านวน 5 หลัง

- 100,000  - 100,000  - ส านกัปลัดเทศบาล

2 บริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 854,000 - - - - ส านกัปลัดเทศบาล

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ

แบบดับเบิ้ลแค็บ  จ านวน 1 คัน

3 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา  อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา(แบบจักรยานล้อเหล็กนั่ง
พิง)  จ านวน 2 เคร่ือง

- 33,200    - - - กองคลัง/กองช่าง

4 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์เอวข้อสะโพก(แบบคู่)  จ านวน 1 เคร่ือง - 18,500    - - - กองคลัง/กองช่าง

5 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์แก้ปวดเข่า(แบบคู่)  จ านวน 1 เคร่ือง - 15,500    - - - กองคลัง/กองช่าง

6 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์แก้ปวดเข่า(แบบสลับขา)  จ านวน 1 เคร่ือง - 16,000    - - - กองคลัง/กองช่าง

7 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์จักรยานผีเส้ือบริหารหน้าอก จ านวน 2 เคร่ือง - 39,600    - - - กองคลัง/กองช่าง

8 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง/บริหารขา-เข่า (แบบยก
ตุ้มน้ าหนัก)  จ านวน 1 เคร่ือง

- 15,500    - - - กองคลัง/กองช่าง

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครภุณัฑ์)
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครภุณัฑ์)
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03 

9 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อปุกรณ์นวดฝ่าเท้าบริหารแขนและยดึหลัง  

จ านวน 1 เคร่ือง
- 15,500    - - - กองคลัง/กองช่าง

10 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบบิดเอวเด่ียว) จ านวน 2
 เคร่ือง

- 30,000    - - - กองคลัง/กองช่าง

11 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบบจักรยานล้อเหล็กนั่ง
ตรง)  จ านวน 2 เคร่ือง

- 37,000    - - - กองคลัง/กองช่าง

12 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและขา(แบบย่ าเท้า) จ านวน 2 
เคร่ือง

- 37,800    - - - กองคลัง/กองช่าง

13 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบแกว่งตัว) จ านวน 3 
เคร่ือง

- 55,500    - - - กองคลัง/กองช่าง

14 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบคู่)  จ านวน 1 เคร่ือง - 18,500    - - - กองคลัง/กองช่าง

15 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก(แบบเดินสลับเท้า) 
จ านวน 1 เคร่ือง

- 18,500    - - - กองคลัง/กองช่าง

16 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่(แบบโยกวิง่สลับ
เท้า)  จ านวน 2 เคร่ือง

- 37,000    - - - กองคลัง/กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครภุณัฑ์)
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03 

17 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์บริหารแขน เข่า ลดหน้าท้อง(แบบถีบ ดึง ยก
ตัว) จ านวน 1 เคร่ือง

- 16,900    - - - กองคลัง/กองช่าง

18 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า ลดหน้าท้อง  จ านวน 1 เคร่ือง - 18,000    - - - กองคลัง/กองช่าง

19 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์บริหารแขนลดหน้าท้อง(แบบดึงยกตุ้มน้ าหนัก)
 จ านวน 1 เคร่ือง

- 18,500    - - - กองคลัง/กองช่าง

20 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อปุกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หวัไหล่ (แบบดึง ยก

ตุ้มน  าหนัก) จ านวน 1 เคร่ือง
- 19,800    - - - กองคลัง/กองช่าง

21 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-มือ(แบบวงล้อคู่) จ านวน 
2 เคร่ือง

- 19,800    - - - กองคลัง/กองช่าง

22 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)
 จ านวน 2 เคร่ือง

- 37,000    - - - กองคลัง/กองช่าง

23 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่(แบบโยก เดินสลับเท้า
คู่)  จ านวน 2 เคร่ือง

- 39,000    - - - กองคลัง/กองช่าง

24 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์ยกน้ าหนัก (แบบนอน)  จ านวน 1 เคร่ือง - 15,000    - - - กองคลัง/กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครภุณัฑ์)
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03 

25 แผนงานวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อุปกรณ์ออกก าลังขา-หน้าท้อง(แบบสปริงถีบ)  จ านวน
 2 เคร่ือง

- 31,600    - - - กองคลัง/กองช่าง

26 อตุสหากรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ชุดโคมไฟ LED ส่องสว่างชนิดปรับระดับได้ ขนาดไม่
น้อยกว่า 40 วัตต์

- - - - - กองช่าง

จ านวน 10 ชุด/ต้น บริเวณหมู่ 4 บ้านสันบุญเรือง - 500,000  - - -
จ านวน 10 ชุด/ต้น บริเวณหมู่ 5 บ้านต้นค่า - ม่วงชุม 500,000 - - - -
จ านวน 10 ชุด/ต้น บริเวณหมู่ 9 บ้านปงยางคก 500,000 - - - -

27 อตุสหากรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ส านักงาน ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 54,600   - - - - กองช่าง

จ านวน 5 ใบ  หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง

28 อตุสหากรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง จ านวน 1 เคร่ือง 11,000   - - - - กองช่าง

ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที
หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง

29 แผนงานอตุสาหกรรมและ
โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เสาไฟฟ้า(เสาคอนกรีต) 60,000   60,000    60,000  60,000    60,000    กองช่าง

รวม 29  โครงการ - - 1,979,600 1,263,700 60,000 160,000 60,000 -
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
 

ส่วนที่  4 

การติดตามและประเมนิผล 

 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
               กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การวางแผน
(Planing) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามและประเมินผล (Monitor and 
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการดังนี้ 
              1)ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เป็นกรอบ
ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 
              2)ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบายของเทศบาล 
เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยออกแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 
 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีผลส าเร็จมากน้อย
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่ได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการ
ใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผลคือ           
     1)การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ขั้นตอนการด าเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวชี้วัด 
     2)การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพ่ิมเติม 
       ทั้งนี้เทศบาล จะน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช้ปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนอง
และแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ 
            ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
   1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท คือ 
       1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) 
       1.2 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
         2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และ ตัวชี้วัด
(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
 

      

ปัจจัยน าเข้า 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-งบประมาณ
รายจ่าย 
-บุคลากร 
-ทรัพยากรอ่ืนๆ 

กระบวนการ 
-การใช้ทรัพยากร 
-การด าเนินการตามแผน 
-การบริหารแผน 

ผลผลิต 
-ความส าเร็จของ

การด าเนินการตาม
แผนในเชิงรูปธรรม 

ผลลัพธ์ 
-ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน
เมื่อเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

  

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด(Indicators) กรอบตัวแปร 
(Attributes) 

สั ม ฤ ท ธิ ผ ล แ ล ะ ก า ร บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่
แล้ ว เ สร็ จ กับจ านวน โคร งการ
ทั้งหมด 

การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ สั ด ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
กลุ่มเป้าหมายที่พึงใจและไม่พอใจ 
ผลสะท้อนกลับ 

 
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบติดตาม
และประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่
แผนพัฒนาจะด าเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและ
ประเมินผลด้วยเช่นกัน ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
  
ระบบการจัดท าแผน     ระบบงบประมาณ     ระบบสังคม/ท้องถิ่น       ระบบการเมือง        ระบบวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ระบบติดตาม (Monitoring)                        ระบบประเมินผล Evaluation) 
                             -Input Monitoring                       -ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
                         -Performance Monitoring                 -การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 
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แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบที่ 1 
การประเมินการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 2 
แบบติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แบบที่ 3/1 
การประเมินการ
ด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบที่ 3/2 
แบบประเมินความ
พอใจต่อผลการ

ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
      1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 เทศบาลได้จัดบริการสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่
ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวัดให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ(Impact) ทั้ง 3 ระดับ ระยะสั้น สามารถเห็น
ผลส าเร็จได้ทันทีเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะกลางและระยะยาว ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและ
ด าเนินการ โดยในอนาคตเทศบาลได้วางแผนด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1.โครงสร้างพื้นฐาน - จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสม และเพียงพอใน

พ้ืนที่ สามารถพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเจริญ 
-พัฒนาระบบประปาให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพ
น้ าประปาให้เป็นน้ าประปาดื่มได้ 

2.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จัดระบบการก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ สร้างจิตส านึกในการทิ้งขยะ และ
ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ภายในครัวเรือน 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลบริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี  
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ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
3. พัฒนาสังคม/ชุมชน -การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งในชุมชนและสถานศึกษา 

-การดูแลและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการอย่างทั่วถึง มีความเท่าเทียมกัน 
-ส่งเสริมการออกก าลังกาย และอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย 

4. เศรษฐกิจ -ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน 
-ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพแก่ประชาชนในด้านต่างๆ 

5. การบริหารและพัฒนา
องค์กร 

-ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
-พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี วางแผนการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
-เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล เช่น 
เว็บไซต์ สื่อโซเชียล ฯลฯ 

 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา 

 หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่าในขั้นตอนการจัดท าแผนนั้น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึงหลักประชารัฐผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ในส่วนของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติพบว่าไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ในแผนได้หมดทุกโครงการเนื่องมาจากหลายสาเหตุ อาทิ โครงการมีจ านวนมาก 
งบประมาณมีอย่างจ ากัด สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถรวมกลุ่มกัน
ท ากิจกรรมต่างๆ ได้ โครงการมีจ านวนมาก 

 

************************ 
 


