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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม 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 
 

  แต่เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า โครงการ/ กิจกรรม ครุภัณฑ์         
ยังไม่ครอบคลุมในโครงการต่างๆ จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ/ กิจการ ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาเ พ่ือประโยชน์สู งสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม เ พ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
 

  “ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี 

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537   
ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่ น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
 

  “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการ 

พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตร 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
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เทศบาลต าบลปงยางคก ได้จัดท า แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาในด้านต่างๆ และเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน อีกทั้งยังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปซึ่งการเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้      
จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ 
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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. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมรวมทั้ง                 
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือสามารถด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน 
 
3. ขั้นตอนกำรเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงพัฒนำท้องถิ่น 

ในการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน 

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริการท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 

 

 
             /เพ่ือประโยชน์... 

      3        
2 



  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1. ส่วนงานที่มีหน้ าที่จั ดท าแผน จัดท าร่ างแผน พัฒนาท้องถิ่นที่ เปลี่ ยนแปลง                
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง 
3.  ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ในกรณีที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี 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) เพิ่มเติม 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 20          6,482,500        2            3,800,000        1            3,500,000        1            3,500,000        1            3,500,000        25          20,782,500      

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 13          2,100,000        13          3,800,000        13          1,700,000        13          1,700,000        13          1,700,000        65          11,000,000      

33          8,582,500        15          7,600,000        14          5,200,000        14          5,200,000        14          5,200,000        90          31,782,500      

2

-         
-                  

2.1 แผนงานการเกษตร 3            150,000           3            150,000           3            150,000           3            150,000           3            150,000           15          750,000          

3            150,000          3            150,000          3            150,000          3            150,000          3            150,000          15          750,000          

3

-         
-                  

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1            100,000           1            100,000           1            100,000           1            100,000           1            100,000           5            500,000          

3.2 แผนงานสาธารณสุข 1            1,000,000        1            1,000,000        1            1,000,000        1            1,000,000        1            1,000,000        5            5,000,000        

3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1            20,000             1            20,000             1            20,000             1            20,000             1            20,000             5            100,000          

3            1,120,000        3            1,120,000        3            1,120,000        3            1,120,000        3            1,120,000        15          5,600,000        

4 -         -                  

-         -                  

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

5 -         -                  

-         -                  

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

39          9,852,500        21          8,870,000        20          6,470,000        20          6,470,000        20          6,470,000        120        38,132,500      

2. บัญชีโคงการพัฒนาทองถิ่น

การพัฒนาเศรษฐกิจ

รวม

การพัฒนาการบริหารและพัฒนาองคกร

รวม

รวมทั้งสิ้น

รวม

ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษา

ความสงบเรียบรอย

รวม

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ป พ.ศ. 2566

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

รวม

เทศบาลตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

ป พ.ศ. 2567 ป พ.ศ. 2568 ป พ.ศ. 2569 รวม 5 ปป พ.ศ. 2570
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภทกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 โครงการงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูที่ 2 บานทุงบอแปน บริเวณซอย 4

เพื่อใหมีถนนสําหรับใช ในการ

คมนาคม สัญจร สะดวก 

ปลอดภัย

ขนาดกวาง 3.00 - 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 

200.00 เมตร ขนาดพื้นที่ไม

นอยกวา 800.00 ตารางเมตร

 รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

480,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70 ที่สัญจรไป

มาไดรับความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

จากการใชถนน

สัญจรไปมา

กองชาง

2 โครงการงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูที่ 2 บานทุงบอแปน บริเวณบานนายนคร  

ตั้งประเสริ์ฐ  บานเลขที่ 153/1 ถึงบานนางวิไล

ใหมยศ บานเลขที่ 110/2

เพื่อใหมีถนนสําหรับใช ในการ

คมนาคม สัญจร สะดวก 

ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 - 

4.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม

นอยกวา 192.50 ตารางเมตร

 รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

115,500 - - - - ประชาชนรอยละ

 70 ที่สัญจรไป

มาไดรับความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

จากการใชถนน

สัญจรไปมา

กองชาง

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

3 โครงการงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณบานซอยขางบาน น.ส.ศรัญยา แกวคําฟู 

หมูที่ 7 บานปงใต

เพื่อใหมีถนนสําหรับใช ในการ

คมนาคม สัญจร สะดวก 

ปลอดภัย

ขนาดกวาง 3.00 - 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร      

ยาว 135.00 เมตร ขนาด

พื้นที่ไมนอยกวา 405.00 

ตารางเมตรรายละเอียดตาม

แบบมาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

243,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70 ที่สัญจรไป

มาไดรับความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

จากการใชถนน

สัญจรไปมา

กองชาง

4 โครงการงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

หมูที่ 11 บานโฮง-ทะลา บริเวณซอยหนาวัดบาน

โฮง-ทะลา เชื่อมหมูที่ 10 บานขวง

เพื่อใหมีถนนสําหรับใช ในการ

คมนาคม สัญจร สะดวก 

ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร     

ยาว 200.00 เมตร ขนาด

พื้นที่ไมนอยกวา 800.00 

ตารางเมตร  รายละเอียดตาม

แบบมาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

480,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70 ที่สัญจรไป

มาไดรับความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

จากการใชถนน

สัญจรไปมา

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

5 โครงการงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

หมูที่ 13 บานนางแล บริเวณบานนายสุวรรณ 

จันทรแสงทอง บานเลขที่ 135 สิ้นสุดบานนาย

พยนต วงศจา บานเลขที่ 110/1

เพื่อใหมีถนนสําหรับใช ในการ

คมนาคม สัญจร สะดวก 

ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 -

4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 40.00 เมตร ขนาดพื้นที่

ไมนอยกวา 120.00 ตาราง

เมตรรายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

360,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70 ที่สัญจรไป

มาไดรับความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

จากการใชถนน

สัญจรไปมา

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

1 โครงการงานซอมสรางถนนลาดยางแบบแอส

ฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 8 บานปงเหนือ     

บริเวณซอย 4

เพื่อใหมีถนนสําหรับการใชใน

การคมนาคมสัญจรสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00  

เมตร ยาว 250.00 เมตร  

หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอย

กวา 1,000.00 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน

งานทางสําหรับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

450,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70 ที่สัญจรไป

มาไดรับความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

จากการใชถนน

สัญจรไปมา

กองชาง

ประเภทงานซอมสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

ประเภทงานขยายไหลทาง

1 โครงการกอสรางไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณถนนสายหลัก หมูที่ 3 บานสันหลวงเชื่อม

หมูที่ 4 บานสันบุญเรือง

เพื่อใหมีถนนสําหรับการใชใน

การคมนาคมสัญจรสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดกวาง 0.50 - 2.40 

เมตร  ยาวรวม 722.00 หนา

 0.10 เมตร พรอมเปลี่ยนฝา

บอพักเหล็ก จํานวน 4 บอ 

รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน

งานทางสําหรับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

500,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70 ที่สัญจรไป

มาไดรับความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

จากการใชถนน

สัญจรไปมา

กองชาง

2 โครงการถมดินลูกรังเพื่อขยายไหลทาง            

หมูที่ 7 บานปงใต เชื่อมตอหมูที่ 8 บานปงเหนือ

เพื่อใหมีถนนสําหรับการใชใน

การคมนาคมสัญจรสะดวก

ปลอดภัย

ถมดินลูกรังเพื่อขยายไหลทาง

ทั้ง 2 ขาง ขางที่ 1 ขนาดกวาง

 1.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร  

ยาว 90.00 เมตร  ขางที่ 2

ขนาดกวาง 1.00 เมตร ลึก 

0.50 เมตร  ยาว 135.00 

เมตร รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

100,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70 ที่สัญจรไป

มาไดรับความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

จากการใชถนน

สัญจรไปมา

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

ประเภทกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 1 บานสันหนองบง ตอจากของเดิม

บริเวณหนาบานเลขที่ 84/1 ถึงลําเหมืองหิน

เพื่อชวยระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมผิวจราจรและ

บานเรือนประชาชน

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

ขนาดในกวาง 0.20 - 0.50  

เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.50 

เมตรยาว 108.00 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 

0.20 เมตร จํานวน 4 ทอน 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลปงยางคก

350,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70ไมไดรับ

ผลกระทบจาก

น้ําทวมขัง

แกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 2 บานทุงบอแปน บริเวณซอย 5 

เริ่มตนบานเลขที่ 34/3  ถึงบานเลขที่ 29/1

เพื่อชวยระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมผิวจราจรและ

บานเรือนประชาชน

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

ขนาดในกวาง 0.20 - 0.50  

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.50 

เมตรยาว 48.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลปงยางคก

144,000 - - - ประชาชนรอยละ

 70ไมไดรับ

ผลกระทบจาก

น้ําทวมขัง

แกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

3 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 2 บานทุงบอแปน บริเวณซอย 5 

เริ่มบานเลขที่ 154  ถึงบานเลขที่ 34/3

เพื่อชวยระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมผิวจราจรและ

บานเรือนประชาชน

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

ขนาดในกวาง 0.20 - 0.50  

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.50 

เมตรยาว 54.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลปงยางคก

162,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70ไมไดรับ

ผลกระทบจาก

น้ําทวมขัง

แกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 2 บานทุงบอแปน บริเวณบานนาย

กิตติ อินทรพรม ถึงบานนายมานิตย มณียศ เลขที่

 76

เพื่อชวยระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมผิวจราจรและ

บานเรือนประชาชน

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

ขนาดในกวาง 0.20 - 0.50  

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.50 

เมตรยาว 44.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลปงยางคก

132,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70ไมไดรับ

ผลกระทบจาก

น้ําทวมขัง

แกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง



14

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 6 บานจํา ถนนสายบานจํา - บานตน

คา บริเวณบานนายเนตร ใจชุม เลขที่ 450 

สิ้นสุดลําเหมืองฮองโปง

เพื่อชวยระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมผิวจราจรและ

บานเรือนประชาชน

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

ขนาดในกวาง 0.20 - 0.50  

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.50 

เมตร ยาว 51.00 เมตร  

พรอมวางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø  

0.20 เมตร จํานวน 9 ทอน 

พรอมบอพัก รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลตําบล

ปงยางคก

200,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70 ไมไดรับ

ผลกระทบจาก

น้ําทวมขัง

แกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 11 บานโฮง-ทะลา บริเวณขางสนาม

กีฬาหมูบาน เริ่มบานเลขที่ 85 สิ้นสุดบานเลขที่ 

84

เพื่อชวยระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมผิวจราจรและ

บานเรือนประชาชน

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

ขนาดในกวาง 0.20 - 0.50  

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.50 

เมตรยาว 50.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลปงยางคก

150,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70 ไมไดรับ

ผลกระทบจาก

น้ําทวมขัง

แกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 13 บานนางแล  บริเวณถนนภายใน

หมูบาน ซอย 7

เพื่อชวยระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวมผิวจราจรและ

บานเรือนประชาชน

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

ขนาดในกวาง 0.20 - 0.50  

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.50 

เมตรยาว 172.00 เมตร 

พรอมวางทอคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด Ø 0.20 เมตร 

จํานวน 4 ทอน  รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลปงยางคก

516,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70ไมไดรับ

ผลกระทบจาก

น้ําทวมขัง

แกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

ประเภทกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 โครงการงานวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 1 บานสันหนองบง บริเวณถนนสายหลัก

ขางสระน้ําสาธารณะหมูบาน

เพื่อใหมีทอระบายน้ํา ปองกัน

น้ําทวมขังในฤดูฝน

วางทอระบายน้ํา คสล.       

ทอขนาด Ø 0.60 เมตร 

พรอมบอพัก ยาวรวม 63.00 

เมตร พรอมถมดินและเทดาด

คอนกรีตขนาด 3 x 3 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลปงยางคก

300,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70ไมไดรับ

ผลกระทบจาก

น้ําทวมขัง

มีทอระบายน้ําที่

สามารถระบายนํา

ไดสะดวก

กองชาง

2 โครงการงานวาทอลอดเหลี่ยมแบบคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 1 บานสันหนองบง บริเวณลําเหมือง

แมนอย (ซอย 6)

เพื่อใหมีทอระบายน้ํา ปองกัน

น้ําทวมขังในฤดูฝน

วางทอลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด

 1.50 x 1.50 เมตร ยาวรวม

 10.00 เมตร พรอมถมดิน

หลังทอ รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลตําบลปง

ยางคก

200,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70ไมไดรับ

ผลกระทบจาก

น้ําทวมขัง

มีทอระบายน้ําที่

สามารถระบายนํา

ไดสะดวก

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

3 โครงการงานวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 4 บานสันบุญเรือง ตอจากบอพักเดิม

บริเวณหนารานคาชุมชนถึงลําเหมืองบวกบัว 

(เสนหลังวัด)

เพื่อใหมีทอระบายน้ํา ปองกัน

น้ําทวมขังในฤดูฝน

วางทอระบายน้ํา คสล.       

ทอขนาด Ø 0.60 เมตร 

พรอมบอพัก ยาวรวม 

100.00 เมตร พรอมถมดิน

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลปงยางคก

- 300,000 - - - ประชาชนรอยละ

 70ไมไดรับ

ผลกระทบจาก

น้ําทวมขัง

มีทอระบายน้ําที่

สามารถระบายนํา

ไดสะดวก

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

งานกอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 โครงการกอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ลําเหมืองแมนอย หมูที่ 1 บานสันหนองบง

เพื่อรักษาแหลงน้ําใหมีสภาพ

ใชการไดและปองกันปญหาน้ํา

ทวมขังในฤดูฝน

ขนาดกวาง 5.00 เมตร       

ลึก 1.00 เมตร พรอมวางทอ

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 

0.60 เมตร จํานวน 4 ทอน 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลปงยางคก

500,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70 มีน้ําสําหรับ

ใชเพื่อการ

เกษตรกรรม

เพื่อกักเก็บน้ําไวใช กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

กอสรางอาคารเอนกประสงค

1 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค ภายในที่

สาธารณะประโยชนหมูบาน (ลานเจาแมจามเทว)ี

 หมูที่ 9 บานปงยางคก

เพื่อใหมีอาคารใชบริการ

ประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร      

ยาว 12.00 เมตร              

สูง 4.00เมตร พื้นที่ไมนอยกวา

 72.00 ตารางเมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลปงยางคก

800,000 - - - - ประชาชนรอยละ

 70 ไดใชอาคาร

เอนกประสงค

รวมกันทํากิจกรรม

มีอาคาร

อเนกประสงค

สําหรับใชใน

กิจกรรมตางๆ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

ประเภทเจาะบอบาดาล

1 โครงการเจาะบอบาดาลในที่สาธารณะประโยชน

หมูที่ 3 บานสันหลวง

เพื่อเปนแหลงน้ําใชในการ

อุปโภค บริโภค

เจาะบอบาดาลในที่สาธารณะ

ประโยชน ขนาด Ø 6.00 นิ้ว

ความลึกไมนอยกวา 150.00

เมตร

300,000 - - - - บอบาดาล 1 แหง ประชาชนใชใน

การอุปโภค 

บริโภค อยาง

เพียงพอ

กองชาง

ประเภทงานกอสรางระบบประปา

1 โครงการกอสรางประปาแบบบาดาล             

ในที่สาธารณะประโยชน หมูที่ 3 บานสันหลวง

เพื่อใหมีน้ําประปาใชไดอยาง

เพียงพอ

กอสรางระบบประปาแบบ

บาดาล ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรัพยากรน้ํา

- 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 รอยละ 70 

ประชาชนมี

น้ําประปาสะอาด

สําหรับใช

ระบบน้ําประปา

ในหมูบานมี

ประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

กองชาง

6,482,500 3,800,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000รวม  22  โครงการ
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

         1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุดหนุนการไฟฟา โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (สายไฟดับ - โคมไฟกิ่ง)

1 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (โคมไฟกิ่ง) 

หมูที่ 1 บานสันหนองบง

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

ภูมิภาค

อําเภอหาง

ฉัตร

2 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (โคมไฟกิ่ง) 

หมูที่ 2 บานทุงบอแปน

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

ภูมิภาค

อําเภอหาง

ฉัตร

3 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (โคมไฟกิ่ง) 

หมูที่ 3 บานสันหลวง

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

ภูมิภาค

อําเภอหาง

ฉัตร

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

         1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

4 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (โคมไฟกิ่ง) 

หมูที่ 4 บานสันบุญเรือง

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

ภูมิภาค

อําเภอหาง

ฉัตร

5 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (โคมไฟกิ่ง) 

หมูที่ 5 บานตนคา - มวงชุม

เพื่อใหมีไฟฟาและแสงสวาง 

ความปลอดภัยในการเดินทาง

ติดตั้งไฟฟาทางสาธารณะ    

(โคมไฟกิ่ง) บริเวณภายใน

หมูบาน

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 70 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

มีไฟฟาสองสวาง

ในตําบลไดอยาง

ทั่วถึง

การฟาสวน

ภูมิภาค

อําเภอหาง

ฉัตร

6 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (โคมไฟกิ่ง) 

หมูที่ 6 บานจํา

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

ภูมิภาค

อําเภอหาง

ฉัตร
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

         1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

7 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (โคมไฟกิ่ง) 

หมูที่ 7 บานปงใต

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

ภูมิภาค

อําเภอหาง

ฉัตร

8 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (โคมไฟกิ่ง) 

หมูที่ 8 บานปงเหนือ

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

ภูมิภาค

อําเภอหาง

ฉัตร

9 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (โคมไฟกิ่ง) 

หมูที่ 9 บานปงยางคก

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

ภูมิภาค

อําเภอหาง

ฉัตร
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

         1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

10 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (โคมไฟกิ่ง) 

หมูที่ 10 บานขวง

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

ภูมิภาค

อําเภอหาง

ฉัตร

11 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (โคมไฟกิ่ง) 

หมูที่ 11 บานโฮงทะลา

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

ภูมิภาค

อําเภอหาง

ฉัตร

12 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (โคมไฟกิ่ง) 

หมูที่ 12 บานหมอ

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

ภูมิภาค

อําเภอหาง

ฉัตร
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

         1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

อุดหนุนการไฟฟา ขยายเขตไฟฟา

1 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 3 บานสันหลวง มีไฟฟาเพื่อรองรับการกอสราง

ระบบประปาหมูบานอยาง

เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาเพื่อรองรับการ

กอสรางระบบประปาหมูบาน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 70 

ประชาชนมี

น้ําประปาสะอาด

สําหรับใช

มีไฟฟาเพื่อ

รองรับกการ

กอสรางระบบ

ประปาอยาง

เพียงพอ

การฟาสวน

ภูมิภาค

อําเภอหาง

ฉัตร

2,100,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000รวม 13  โครงการ
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง  ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

         2.1 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการงานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ           

ลําเหมืองแมนอย หมูที่ 1 บานสันหนองบง เชื่อม

หมูที่ 3 บานสันหลวง

เพื่อรักษาแหลงน้ําใหมีสภาพ

ใชการไดและปองกันปญหาน้ํา

ทวมขังในฤดูฝน

ขนาดปากกวาง 2.50 เมตร 

ทองลําน้ํากวาง 1.50 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 

600.00 ม. ปริมาณดินขุดไม

นอยกวา 480.00 ลูกบาศก

เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลตําบลปง

ยางคก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีน้ําสําหรับใช

เพื่อการ

เกษตรกรรม

มีแหลงน้ําเพื่อ

การเกษตรและ

ปองกันน้ําทวมขัง

ในฤดูฝน

กองชาง

2 โครงการงานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ           

ลําเหมืองกลาง บริเวณหลัง รพ.สต.สันหลวง   

หมูที่ 3 บานสันหลวง

เพื่อรักษาแหลงน้ําใหมีสภาพ

ใชการไดและปองกันปญหาน้ํา

ทวมขังในฤดูฝน

ขนาดปากกวาง 1.85 เมตร 

ทองลําน้ํากวาง 1.00 เมตร   

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 

800.00 ม. ปริมาณดินขุดไม

นอยกวา 285.00 ลูกบาศก

เมตรรายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลตําบลปง

ยางคก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีน้ําสําหรับใช

เพื่อการ

เกษตรกรรม

มีแหลงน้ําเพื่อ

การเกษตรและ

ปองกันน้ําทวมขัง

ในฤดูฝน

กองชาง

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง  ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

         2.1 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

3 โครงการงานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ           

ลําเหมืองกาด หมูที่ 3 บานสันหลวงเชื่อมหมูที่ 5

 บานตนคา-มวงชุม

เพื่อรักษาแหลงน้ําใหมีสภาพ

ใชการไดและปองกันปญหาน้ํา

ทวมขังในฤดูฝน

ขนาดปากกวาง 1.85 เมตร

ทองลําน้ํากวาง 1.00 เมตร    

 ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 

850.00 เมตร  ปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 300.00 ลูกบาศก

เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลตําบลปง

ยางคก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีน้ําสําหรับใช

เพื่อการ

เกษตรกรรม

มีแหลงน้ําเพื่อ

การเกษตรและ

ปองกันน้ําทวมขัง

ในฤดูฝน

กองชาง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000รวม 3  โครงการ
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการใหความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่

ประสบปญหาตามอํานาจหนาที่

ราษฎรในเขตพื้นที่เทศบาล

ตําบลปงยางคก จํานวนทั้งหมด

 13 หมูบาน ที่ประสบปญหา

ความเดือดรอนไดรับความ

ชวยเหลือ/ประสานตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ประสบภัยไดรับ

การชวยเหลือ

สามารถ

ชวยเหลือ

ประชาชนที่

ประสบภัยไดตาม

อํานาจหนาที่

สํานักปลัด

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

      3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน 

เทศบาลตําบลปงยางคก

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ในระบบบริหารจัดการแพทย

ฉุกเฉิน

จัดตั้งชุดปฎิบัติการระบบ

การแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ) ของ

เทศบาลตําบลปงยางคก 

จํานวน 1 ชุด พรอมใหบริการ

ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

   1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000 ประชาชนไดรับ

การบริการที่ดีใน

ระบบบริการ

การแพทยฉุกเฉิน

การปฺฎิบัติงานใน

การใหบริการใน

ระบบการแพทย

ฉุกเฉินมี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

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

      3.2  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกประชาชน

ในตําบลปงยางคก

เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

ประชาชนทั่วไป

จัดโครงการ/กิจกรรม/ฝกอบรม

ใหความรู ใหแกประชาชน

ตําบลปงยางคก

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000 ประชาชนไดรับ

การพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาชนมีการ

พัฒนาดาน

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ฝายสงเสริม

การศึกษา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รวม 1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

      3.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02
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