
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2565 

 

 
เทศบาลต าบลปงยางคก 

อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

- ร่าง - 



บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

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

  ตามท่ี เทศบาลต าบลปงยางคก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นั้น  ซึ่งได้จากการรับทราบปัญหา ความต้องการ โดยน าข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผน 
 

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

ดังนั้นเทศบาลต าบลปงยางคก จึงได้จัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในกิจการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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บทน ำ 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

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

1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมรวมทั้ง                 
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. เพ่ือสามารถด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน 
 
3. ขั้นตอนกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ในการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน 

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริการท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

 
 

             /เพ่ือประโยชน์... 

      2        
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1.  ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน จัดท าร่างแผน พัฒนาท้องถิ่นที่ เปลี่ ยนแปลง                 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง 
3.  ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราช  
พิธีรัฐพิธี นโยบายรัฐบาล เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1. ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ผู้บริหารท้องถิ่น 

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4            1,063,200        4            1,063,200        

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1            100,000           1            100,000           1            100,000           1 100,000           1            100,000           5            500,000           

5            1,163,200        1            100,000          1            100,000          1            100,000          1            100,000          9            1,563,200        

2

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1            580,000           1            792,000           1            1,032,000        1            1,250,000        1            1,250,000        5            4,904,000        

1            580,000          1            792,000          1            1,032,000        1            1,250,000        1            1,250,000        5            4,904,000        

3

3.1 แผนงานการศึกษา 2            816,400           2            816,400           2            816,400           2 816,400           2 816,400           10          4,082,000        

2            816,400          2            816,400          2            816,400          2            816,400          2            816,400          10          4,082,000        

4

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

5

-         -                  -         -                  

8            2,559,600        4            1,708,400        4            1,948,400        4            2,166,400        4            2,166,400        24          10,549,200      

การพัฒนาเศรษฐกิจ

รวม

การพัฒนาการบริหารและพัฒนาองคกร

รวม

รวมทั้งสิ้น

รวม

ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

รวม

ยุทธศาสตร

ป พ.ศ. 2566

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

รวม

ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

เทศบาลตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

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



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) 

2 1,063,200 - - - - - - - - - -

รวมทัง้สิ้น 2 1,063,200 - - - - - - - - - -

โครงกำรพัฒนำทีน่ ำมำจำกแผนพัฒนำ
หมูบ่ำ้นและแผนพัฒนำชมุชน

บญัชสีรปุโครงกำร ทีน่ ำมำจำกแผนพัฒนำหมูบ่ำ้นและแผนชมุชน

เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอหำ้งฉตัร  จงัหวดัล ำปำง

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

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 พ.ศ. 2565

แบบ  ผ.01/1 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางงานวางทอระบายน้ําคอนกรีตหมู

ที่ 13 บานนางแล บริเวณหนาบานนายสมกิจ - 

บาน อ.คณิต

เพื่อใหมีทอระบายน้ํา 

ปองกันน้ําทวมขังในฤดูฝน

วางทอขนาด Ø 0.30 - 1.00

 เมตร  ยาว 120.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลปงยางคก

- - - 300,000 ประชาชนรอยละ

 70ไมไดรับ

ผลกระทบจาก

น้ําทวมขัง

มีทอระบายน้ําที่

สามารถระบายน้ํา

ไดสะดวก

กองชาง

1 โครงการกอสรางงานวางทอระบายน้ําคอนกรีตหมู

ที่ 13 บานนางแล บริเวณถนนภายในหมูบาน 

บานนายสมกิจ สิ้นสุดบานอาจารยคณิต

เพื่อใหมีทอระบายน้ํา 

ปองกันน้ําทวมขังในฤดูฝน

วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

 Ø 0.30 - 1.00 เมตร  

พรอมบอพัก  ยาวรวม 

122.00 เมตร พรอมถมดิน 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลปงยางคก

300,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70ไมไดรับ

ผลกระทบจาก

น้ําทวมขัง

มีทอระบายน้ําที่

สามารถระบายน้ํา

ไดสะดวก

กองชาง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 99 ลําดับที่ 42

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม

แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

แบบ  ผ.02

2 กอสรางอาคารกองชาง เพื่อใหมีอาคารใชบริการ

ประชาชน

กอสรางอาคารกองชาง  

รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลปงยางคก

500,000 - - - - ประชาชนรอย 

70 ไดใชอาคาร

กองชางในการ

ติดตอราชการ

มีอาคารใช

บริการประชาชน

กองชาง

2 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหมีอาคารใชบริการ

ประชาชน

กอสรางอาคารอเนกประสงค 

(กองชาง) อาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดกวาง 

9.00 เมตร ยาว 12.00 

เมตร สูง 3.20 พื้นที่ไมนอย

กวา 108.00 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลปงยางคก

1,500,000 - - - - ประชาชนรอย 

70 ไดใชอาคาร

กองชางในการ

ติดตอราชการ

มีอาคารใช

บริการประชาชน

กองชาง

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 170 ลําดับที่ 8

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

แบบ  ผ.02

3 โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงตามสายประจํา

หมูบาน หมูที่ 9 บานปงยางคก

เพื่อใหประชาชนมีเครื่อง

ตามสายกระจายขาวใน

หมูบาน

ปรับปรุงเครื่องตามสาย

กระจายขาวในหมูบาน  หมูที่

 9 บานปงยางคก 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลปงยางคก

150,000 - - - - ประชาชนไดรับ

ฟงขอมูลขาวสาร

ไดอยางชัดเจน 

ทั่วถึง

มีหอกระจายขาว

ในหมูบานมี

เครื่องขยายเสียง

ที่มีคุณภาพที่ดี

กองชาง

3 โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงตามสายประจํา

หมูบาน หมูที่ 9 บานปงยางคก

เพื่อใหประชาชนมีเครื่อง

ตามสายกระจายขาวใน

หมูบาน

ปรับปรุงซอมแซมเครื่องตาม

สายกระจายขาวในหมูบาน  

หมูที่ 9 บานปงยางคก 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลปงยางคก

250,000 - - - - ประชาชนไดรับ

ฟงขอมูลขาวสาร

ไดอยางชัดเจน 

ทั่วถึง

มีหอกระจายขาว

ในหมูบานมี

เครื่องขยายเสียง

ที่มีคุณภาพที่ดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 174 ลําดับที่ 4

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

แบบ  ผ.02

4 โครงการซอมแซมปรับปรุงเครื่องเสียงตามสาย

ประจําหมูบาน หมูที่ 10 บานขวง

เพื่อใหประชาชนมีเครื่อง

ตามสายกระจายขาวใน

หมูบาน

ซอมแซมปรับปรุงเครื่องตาม

สายกระจายขาวในหมูบาน  

หมูที่ 10 บานขวง

รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลปงยางคก

150,000 - - - - ประชาชนไดรับ

ฟงขอมูลขาวสาร

ไดอยางชัดเจน 

ทั่วถึง

มีหอกระจายขาว

ในหมูบานมี

เครื่องขยายเสียง

ที่มีคุณภาพที่ดี

กองชาง

4 โครงการซอมแซมปรับปรุงเครื่องเสียงตามสาย

ประจําหมูบาน หมูที่ 10 บานขวง

เพื่อใหประชาชนมีเครื่อง

ตามสายกระจายขาวใน

หมูบาน

ปรับปรุงซอมแซมเครื่องตาม

สายกระจายขาวในหมูบาน  

หมูที่ 10 บานขวง

รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลปงยางคก

250,000 - - - - ประชาชนไดรับ

ฟงขอมูลขาวสาร

ไดอยางชัดเจน 

ทั่วถึง

มีหอกระจายขาว

ในหมูบานมี

เครื่องขยายเสียง

ที่มีคุณภาพที่ดี

กองชาง

2,300,000 - - - -รวม 4 โครงการ

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 174 ลําดับที่ 5

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

         1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง)         

 หมูที่ 13 บานนางแล

เพื่อใหมีไฟฟาและแสงสวาง 

ความปลอดภัยในการเดินทาง

ติดตั้งไฟฟาทางสาธารณะ    

(ไฟกิ่ง)  บริเวณภายในหมูบาน

ระยะทางยาว 2,000.00 เมตร

- - 200,000 - - รอยละ 70 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

มีไฟฟาสองสวาง

ในตําบลไดอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

1 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (โคมไฟกิ่ง)     

หมูที่ 13 บานนางแล

เพื่อใหมีไฟฟาและแสงสวาง 

ความปลอดภัยในการเดินทาง

ติดตั้งไฟฟาทางสาธารณะ    

(โคมไฟกิ่ง) บริเวณภายใน

หมูบาน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 70 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

มีไฟฟาสองสวาง

ในตําบลไดอยาง

ทั่วถึง

การฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอ

หางฉัตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม

รวม 1 โครงการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 197 ลําดับที่ 4

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง  ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการขยะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ของศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวม 

แบบครบวงจร องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

1.เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดลําปางถูกตองตามหลักสูตร

สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดลอม 

 2.เพื่อใหประชาชนจังหวัดลําปาง

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  3. เพื่อให

จังหวัดลําปางเปนจังหวัดสะอาด 

จังหวัดนาอยู และนครแหงความสุข

เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินการอยางถูกวิธีตามหลัก

สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 มีการ

ดําเนินการ

จัดเก็บขยะมูล

ฝอยครบทุก

หมูบานในพื้นที่

มีการบริหาร

จัดการขยะมูล

ฝอยอยางถูกตอง

ตามหลัก

สุขาภิบาลและ

อนามัย

สิ่งแวดลอมได

ใหบริการ

สาธารณะตอ

ประชาชน

องคการ

บริหารสวน

จังหวัดลําปาง

1 โครงการบริหารจัดการขยะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ของศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวม 

แบบครบวงจร องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

1.เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดลําปางถูกตองตามหลักสูตร

สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดลอม

 2.เพื่อใหประชาชนจังหวัดลําปาง

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  3. เพื่อให

จังหวัดลําปางเปนจังหวัดสะอาด 

จังหวัดนาอยู และนครแหงความสุข

เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินการอยางถูกวิธีตามหลัก

สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

580,000 792,000 1,032,000 1,250,000 1,250,000 มีการ

ดําเนินการ

จัดเก็บขยะมูล

ฝอยครบทุก

หมูบานในพื้นที่

มีการบริหาร

จัดการขยะมูล

ฝอยอยางถูกตอง

ตามหลัก

สุขาภิบาลและ

อนามัย

สิ่งแวดลอมได

ใหบริการ

สาธารณะตอ

ประชาชน

องคการ

บริหารสวน

จังหวัดลําปาง

580,000 792,000 1,032,000 1,250,000 1,250,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม

รวม 1 โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 241 ลําดับที่ 1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารกลางวันอาหารกลางวันโรงเรียน

ปงยางคก (ทิพยชางอนุสรณ)

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับอาหาร

กลางวันครบทุกคน

เด็กนักเรียนโรงเรียนปงยางคก

(ทิพยชางอนุสรณ) ตั้งแตระดับ

อนุบาล - ชั้น ป.6 ไดรับอาหาร

กลางวันจํานวน 200 วัน

465,000      465,000      465,000      465,000    465,000     เด็กนักเรียน   

 ในโรงเรียน

ไดรับอาหาร

กลางวันครบ

ทุกคน

เด็กนักเรียน    

 มีการพัฒนาที่

ดีสมบูรณ

แข็งแรง

ฝายการศึกษา

1 โครงการอาหารกลางวันอาหารกลางวันโรงเรียน

ปงยางคก (ทิพยชางอนุสรณ)

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับอาหาร

กลางวันครบทุกคน

เด็กนักเรียนโรงเรียนปงยางคก

(ทิพยชางอนุสรณ) ตั้งแตระดับ

อนุบาล - ชั้น ป.6 ไดรับอาหาร

กลางวันจํานวน 200 วัน

546,000      546,000      546,000      546,000    546,000     เด็กนักเรียน   

 ในโรงเรียน

ไดรับอาหาร

กลางวันครบ

ทุกคน

เด็กนักเรียน    

 มีการพัฒนาที่

ดีสมบูรณ

แข็งแรง

ฝายการศึกษา

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 254 ลําดับที่ 7

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธสาตร ที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

    3.1 แผนงานการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธสาตร ที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

    3.1 แผนงานการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02

2 โครการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปงยางคก เพื่อใหเด็กนักเรียนไดดื่มอาหาร

เสริม (นม)

เด็กนักเรียนโรงเรียนปงยางคก 

ตั้งแตระดับอนุบาล - ชั้น ป.6 

ไดรับอาหารเสริมนม            

จํานวน 260 วัน

230,000      230,000      230,000      230,000    230,000     เด็กนักเรียน 

ระดับอนุบาล

 -ชั้น ป. 6 

ไดรับอาหาร

เสริมนมครบ

ทุกคน

เด็กในโรงเรียน 

 มีพัฒนาการ

เจริญเติบโต

เหมาะสม  ตาม

วัย

ฝายการศึกษา

2 โครการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปงยางคก เพื่อใหเด็กนักเรียนไดดื่มอาหาร

เสริม (นม)

เด็กนักเรียนโรงเรียนปงยางคก 

ตั้งแตระดับอนุบาล - ชั้น ป.6 

ไดรับอาหารเสริมนม            

จํานวน 260 วัน

270,400      270,400      270,400      270,400    270,400     เด็กนักเรียน 

ระดับอนุบาล

 -ชั้น ป. 6 

ไดรับอาหาร

เสริมนมครบ

ทุกคน

เด็กในโรงเรียน 

 มีพัฒนาการ

เจริญเติบโต

เหมาะสม  ตาม

วัย

ฝายการศึกษา

816,400 816,400 816,400 816,400 816,400รวม 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 256 ลําดับที่ 13

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการงานซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต  หมูที่ 12 บาน

หมอ บริเวณถนนสายหลักในหมูบาน (ขาง

วัดบานหมอ)

เพื่อใหมีถนนสําหรับใชใน

การคมนาคม สัญจร 

สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

133.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 

532.00 ตารางเมตร (ตอ

ชวง1-2)  รายละเอียดตาม

แบบมาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

212,800 - - - - ประชาชนรอย

ละ 70 ที่

สัญจรไปมา

ไดรับความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

จากการใชถนน

สัญจรไปมา

แผนพัฒนา

หมูบาน/

ชุมชน หมูที่ 

12

กองชาง

1 โครงการงานซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต  หมูที่ 12บาน

หมอ บริเวณถนนสายหลักในหมูบาน (ขาง

วัดบานหมอ)

เพื่อใหมีถนนสําหรับใชใน

การคมนาคม สัญจร 

สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.00 เมตร     

ยาว 500.00 เมตร         

หนา 0.05 เมตร           

พื้นที่ไมนอยกวา 2,000.00 

ตารางเมตร   (ตอชวง1-2)  

รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

800,000 - - - - ประชาชนรอย

ละ 70 ที่

สัญจรไปมา

ไดรับความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

จากการใชถนน

สัญจรไปมา

แผนพัฒนา

หมูบาน/

ชุมชน หมูที่ 

12

กองชาง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค
ที่มาของ

โครงการ

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สินคาอัตลักษณอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑชุมชนจากฐานรากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02/1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 324 ลําดับที่ 7

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม

ที่

แบบ  ผ.02/1
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค
ที่มาของ

โครงการ

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สินคาอัตลักษณอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑชุมชนจากฐานรากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ที่

แบบ  ผ.02/1

2 โครงการงานซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต  หมูที่ 12 บาน

หมอ บริเวณบานเลขที่ 84- บานเลขที่ 44

เพื่อใหมีถนนสําหรับใชใน

การคมนาคม สัญจร 

สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 

188.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 

564.00 ตารางเมตร  

รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

225,600 - - - - ประชาชนรอย

ละ 70 ที่

สัญจรไปมา

ไดรับความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

จากการใชถนน

สัญจรไปมา

แผนพัฒนา

หมูบาน/

ชุมชน หมูที่ 

12

กองชาง

2 โครงการงานซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต  หมูที่ 12 บาน

หมอ บริเวณบานเลขที่ 84- บานเลขที่ 44

เพื่อใหมีถนนสําหรับใชใน

การคมนาคม สัญจร 

สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 

188.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 

651.00 ตารางเมตร  

รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

263,200 - - - - ประชาชนรอย

ละ 70 ที่

สัญจรไปมา

ไดรับความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

จากการใชถนน

สัญจรไปมา

แผนพัฒนา

หมูบาน/

ชุมชน หมูที่ 

12

กองชาง

1,063,200 - - - -

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม

รวม 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02/1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 324 ลําดับที่ 8
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2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เสาไฟฟา (เสาคอนกรีต) 60,000           60,000          60,000          60,000          60,000          กองชาง

1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เสาไฟฟา ขนาด 7 เมตร (เสาคอนกรีต) 66,000           66,000          66,000          66,000          66,000          กองชาง

66,000 66,000 66,000 66,000 66,000รวม 1 โครงการ

ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ)
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑเดิม (ผ.03) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) บัญชีครุภัณฑ  หนา 414 ลําดับที่  29

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม

แบบ  ผ.03
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