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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6/2565 

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

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

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

  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.2561 – 2565)  
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6/2565 ขึ้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาในด้านต่างๆ และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน อีกทั้งยังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปซึ่งการเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6/2565 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. 2561 – 2565) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 6/2565 

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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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 21          12,372,900      21          12,372,900     

-         -                  -         -                  -         -                  -         -                  21          12,372,900     21          12,372,900     
2

-         
-                  

1.1 แผนงานงานการเกษตร 3            70,100             3            70,100            

-         -                  -         -                  -         -                  -         -                  3            70,100            3            70,100            
3

-         
-                  

1.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 100,000           1            100,000          
1.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 1 30,000             1            30,000            

-         -                  -         -                  -         -                  -         -                  2            130,000          2            130,000          
4 -         -                  

-         -                  

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

-         -                  

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

-         -                  -         -                  -         -                  -         -                  26          12,573,000     26          12,573,000     

2. บญัชโีคงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

รวม
กำรพัฒนำกำรบรหิำรและพัฒนำองค์กร

รวม

รวมทัง้สิ้น

รวม
ดำ้นกำรพัฒนำสังคม/ชมุชน และกำรรกัษำควำม
สงบเรยีบรอ้ย

รวม

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

ป ีพ.ศ. 2561

บัญชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6/2565

ยุทธศำสตรด์ำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน

รวม

เทศบำลต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง

ป ีพ.ศ. 2562 ป ีพ.ศ. 2563 ป ีพ.ศ. 2564 รวม 5 ปีป ีพ.ศ. 2565
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

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

ประเภทก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณโรงอิฐก านันอิ่น
แก้ว เส้นหลังวดัสันบญุเรือง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขยายถนนโรงอิฐก านันอิ่นแก้ว 
เส้นหลังวดัสันบญุเรือง ขนาด
กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ยาว 700.00 เมตร   
ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
3,500.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 2,100,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

2 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
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   ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
105.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 60,900 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณบา้นซอยข้างบา้น น.ส.ศรัญยา แก้วค าฟ ู
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร     
หนา 0.15 เมตร  ยาว 30.00
 เมตร ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
120.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 72,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทขยายไหล่ทาง

1 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
เปล่ียนฝาตระแกรงเหล็ก หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 4 ถนนสาย ลป ถ16-001

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 1.50 - 2.00 
เมตร  หนา 0.10 เมตร      
ยาว 3,000.00 เมตร พร้อม
เปล่ียนฝาบอ่พกัตระแกรงเหล็ก
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

2 โครงการขยายไหล่ถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก ถึง หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขยายไหล่ถนนแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บา้นปง
ยางคก ถึง หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง พร้อมถมดิน 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

500,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก 
(ข้างร้ัว) ถึง อนุสาวรีย์เจ้าพอ่ทิพย์ช้าง พร้อมเท
ลานอนุสาวรีย์

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ขยายไหล่ทางแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลปง
ยางคก ถึง อนุสาวรีย์เจ้าพอ่
ทิพย์ช้าง พร้อมเทลาน
อนุสาวรีย์ พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
154.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทก่อสรา้งทอ่ระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 11 บา้น
โฮ้งทะล้า  บริเวณหน้าวดับา้นโฮ้งทะล้า

เพือ่ใหม้ีท่อระบายน้ า ท่วมขัง
ในฤดูฝน

 หน้าวดับา้นโฮ้ง-ทะล้า ท่อ 
คสล. ท่อขนาด Ø 1.00 เมตร
โครงสร้างท่อคู่บอ่พกัคอนกรีต
เสริมเหล็ก รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

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

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทรางระบายน้ า

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บริเวณหน้า
เทศบาลต าบลปงยางคก ถึง อนุเสาวรีย์เจ้าพอ่
หนานทิพย์ช้าง

เพือ่ใหม้ีรางระบายน้ า ท่วมขัง
ในฤดูฝน

บริเวณหน้าเทศบาลต าบลปง
ยางคก ถึง อนุเสาวรีย์เจ้าพอ่
หนานทิพย์ช้าง รางระบายน้ า
ขนาด 0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.30 เมตร ยาว 100.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

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

มีท่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทบอ่พัก

1 โครงการก่อสร้างบอ่พกัคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายหลักภายในหมู่บา้นจ านวน 2 จุด
 หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับการใช้ใน
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

ก่อสร้างบอ่พกัคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนสายหลัก
ภายในหมู่บา้นจ านวน 2 จุด
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 30,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง

13



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

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

งานก่อสรา้งฝายคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ล าเหมืองแม่น้อย หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

เพือ่รักษาแหล่งน้ าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดสันฝายยาว 8.00 เมตร 
สูง 1.20 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ
 70 มีน้ าส าหรับ
ใช้เพือ่การ
เกษตรกรรม

เพือ่กักเก็บน้ าไวใ้ช้ กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

งานก่อสรา้งอาคารปอ้งกันตลิ่งพัง

1 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั         
แบบเรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็กพร้อมก่อสร้าง
ถมคันดิน หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ บริเวณล าน้ าแม่
ตาลทั้ง 2 ฝ่ัง

เพือ่ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาน้ า
เซาะริมตล่ิง

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
แบบเรียงหนิบรรจุกล่องลวด
เหล็กพร้อมก่อสร้างถมคันดิน
บริเวณล าน้ าแม่ตาลทั้ง 2 ฝ่ัง 
สูง 2.50 เมตร  ยาวฝ่ังละ 
500.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

 - - - -       650,000 จ านวนบา้นเรือน
ที่ปลอดภยัจาก
ปญัหาน้ าเซาะตล่ิง

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่อาศัย
ริมตล่ิงจาก
ปญัหาน้ าท่วม

กองช่าง

งานก่อสรา้งก าแพงกันดนิ

1 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน บริเวณตล่ิงล า
เหมืองแม่ฮาว หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

เพือ่ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาน้ า
เซาะริมตล่ิง

ก่อสร้างก าแพงกันดิน บริเวณ
ตล่ิงล าเหมืองแม่ฮาว ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ขนาดสูง 
1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

 - - - -       104,000 จ านวนบา้นเรือน
ที่ปลอดภยัจาก
ปญัหาน้ าเซาะตล่ิง

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่อาศัย
ริมตล่ิงจาก
ปญัหาน้ าท่วม

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทก่อสรา้งราวกันตก

1 โครงการก่อสร้างราวกั้นตก หมู่ที่ 6 บา้นจ า      
บริเวณสายถนนสายบา้นจ า - ต้นค่า

เพือ่ปอ้งกันอันตรายจากการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างราวกันตก ส่ยบา้นจ า -
 ต้นค่า  ขนาดความสูง 1.00 
เมตร จ านวน 3 จุด
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 100,000 มีการด าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการสัญจรไป
มา

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทงานก่อสรา้งระบบประปา

1 โครงการขยายท่อเมนระบบท่อจ่ายน้ าประปา 
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ เชื่อมหมู่ที่ 1 บา้นสัน
หนองบง

เพือ่ใหม้ีน้ าประปาใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ

เดินท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวม
 693.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์
 รายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 296,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

กองช่าง

2 โครงการงานติดต้ังระบบพลังงานทดแทนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ลดการใช้พลังงานไฟฟา้
และลดค่าใช้จ่ายจากกิจการ
ประปา

งานติดต้ังระบบพลังงาน
ทดแทนด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณประปาหมู่ที่
 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้   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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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการงานติดต้ังระบบพลังงานทดแทนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ลดการใช้พลังงานไฟฟา้
และลดค่าใช้จ่ายจากกิจการ
ประปา

งานติดต้ังระบบพลังงาน
ทดแทนด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณประปาหมู่ที่
 4 บา้นสันบญุเรือง  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

4 โครงการงานติดต้ังระบบพลังงานทดแทนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

เพือ่ลดการใช้พลังงานไฟฟา้
และลดค่าใช้จ่ายจากกิจการ
ประปา

งานติดต้ังระบบพลังงาน
ทดแทนด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณประปาหมู่ที่
 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม  ขนาด
 3,600 วตัต์ โดยท าการ
ติดต้ังแผง  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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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการงานติดต้ังระบบพลังงานทดแทนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บา้นจ า

เพือ่ลดการใช้พลังงานไฟฟา้
และลดค่าใช้จ่ายจากกิจการ
ประปา

งานติดต้ังระบบพลังงาน
ทดแทนด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณประปาหมู่ที่
 6 บา้นจ า ขนาด 3,600 วตัต์
 โดยท าการติดต้ังแผงโซ่ล่า
เซลล์ขนาด 1 x 2 เมตร 300
 วตัต์ จ านวน 12 แผง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 500,000 ประหยัดค่าไฟฟา้
ร้อยละ 80

ค่าไฟฟา้จาก
กิจการประปา
ลดลง

กองช่าง

5 โครงการงานติดต้ังระบบพลังงานทดแทนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

เพือ่ลดการใช้พลังงานไฟฟา้
และลดค่าใช้จ่ายจากกิจการ
ประปา

งานติดต้ังระบบพลังงาน
ทดแทนด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณประปาหมู่ที่
 7 บา้นปงใต้ ขนาด 3,600 
วตัต์ โดยท าการติดต้ังแผงโซ่ล่า
เซลล์ขนาด 1 x 2 เมตร 300
 วตัต์ จ านวน 12 แผง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 500,000 ประหยัดค่าไฟฟา้
ร้อยละ 80

ค่าไฟฟา้จาก
กิจการประปา
ลดลง

กองช่าง

0 0 0 0 9,372,900รวม  19   โครงการ

19



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศสาตรท์ี ่2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานยุทธศสาตรท์ี ่2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

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

โครงการขดุลอกล าเหมอืงสาธารณะ

1 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ           
 หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง บริเวณล าเหมืองแม่น้อย

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขุดลอกล าเหมืองแม่น้อย 
ขนาดปากกวา้ง 2.50 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.40 - 0.50 เมตร 
ยาว 550.00 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 750.00 
ลุกบาศก์เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - - - 28,300 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

2 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ           
 หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง บริเวณหลังประปา

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดปากกวา้ง 1.50 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 
500.00 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 312.50 ลุกบาศก์
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - - 11,800 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานการเกษตร

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

20



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศสาตรท์ี ่2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานยุทธศสาตรท์ี ่2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานการเกษตร

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองกลาง หมู่ที่ 13 
บา้นนางแล (สาขาน  าแม่ฮาว)

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ช่วงที่ 1 ขนาดปากกวา้ง 1.00
 เมตร ท้องกวา้ง 0.80 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร ช่วงที่ 2 
ขนาดปากกวา้ง 0.50 เมตร 
ท้องกวา้ง 0.40 เมตร ยาว 
600.00 เมตร ยาวรวม 
1,000.00 เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 30,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น  าท่วมขัง

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

0 0 0 0 70,100รวม  3   โครงการ
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

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

โครงการตดิตัง้กล้องวงจรปดิ

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV)       บริเวณ
เทศบาลต าบลปงยางคก

เพือ่รักษาความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สินใหก้ับ
ประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณ
เทศบาลต าบลปงยางคก    
ทางแยกจุดเส่ียง จ านวน 8 ตัว

- - - - 100,000 จ านวนกล้อง
วงจรปดิที่ติดต้ัง

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

0 0 0 0 100,000

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รวม 1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

      1.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
   1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
       1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

1 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีสลุงหลวง
กลองใหญ่ปใีหม่เมืองนครล าปาง

เพือ่เปน็การบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภมูิปญัญา
ท้องถิ่น วฒันธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น และกระตุ้นการ
ท่องเที่ยว เกิดการหมุนเวยีน
รายได้ทางเศษฐกิจ

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติและประชาขนทั่วไป
เข้าร่วมงาน

 -  -  -  -         30,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พงึพอใจ ร้อยละ
 80

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมี
ความชื่นชอบใน
ประเพณีที่
ส าคัญฃของจังหวดั

ส านักปลัด

0 0 0 0 30,000รวม 1  โครงการ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที ่6/2565

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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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

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

งานก่อสรา้งอาคารปอ้งกันตลิ่งพัง
1 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัแบบ

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถมคันดิน
(บริเวณสายล้าน ้าแม่ฮาว) หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

เพือ่ปอ้งกันน ้าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน่้าในฤดูฝน

ขนาดความสูง 3.00 - 4.00 
เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

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

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัแบบเรียง
หนิบรรจุกล่อง Gabion พร้อมก่อสร้างถมคันดิน
(บริเวณสายล้าน ้าแม่ฮาว) หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

เพือ่ปอ้งกันน ้าเซาะ ริมตล่ิง
พงัทลายจากน่้าในฤดูฝน

ขนาดความสูง 3.00 - 4.00 
เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

- - - - 1,000,000 บา้นเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง

0 0 0 0 3,000,000

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม  2  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02/2 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกส านักงาน
 จ านวน 8 ตัว

- - - - 45,600        ส านักปลัดเทศบาล

2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือค่าย (Network
 Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 2
 ตัว

- - - - 44,000        ส านักปลัดเทศบาล

3 แผนงานสาธารณะสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์
การแพทย์

เคร่ืองวดัอุณหภูมิ Themoscan Covid - 
19 พร้อมอุปกรณ์

- - - - 60,000        ส านักปลัดเทศบาล

4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วตัต์ จ านวน 12 
แผง พร้อมโครงเหล็กส าหรับติดต้ังแผงและ
อุปกรณ์ควบคุม (หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง)

- - - 320,000      กองช่าง

5 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วตัต์ จ านวน 12 
แผง พร้อมโครงเหล็กส าหรับติดต้ังแผงและ
อุปกรณ์ควบคุม (หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้)

- - - 320,000      กองช่าง

6 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วตัต์ จ านวน 12 
แผง พร้อมโครงเหล็กส าหรับติดต้ังแผงและ
อุปกรณ์ควบคุม (หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง)

- - - 320,000      กองช่าง

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

การเพ่ิมเตมิบญัชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครภุัณฑ์)
งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด

แบบ  ผ.03 

25



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

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

การเพ่ิมเตมิบญัชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่6/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครภุัณฑ์)
งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด

แบบ  ผ.03 

7 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วตัต์ จ านวน 12 
แผง พร้อมโครงเหล็กส าหรับติดต้ังแผงและ
อุปกรณ์ควบคุม (หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม)

- - - 320,000      กองช่าง

8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วตัต์ จ านวน 12 
แผง พร้อมโครงเหล็กส าหรับติดต้ังแผงและ
อุปกรณ์ควบคุม (หมู่ที่ 6 บา้นจ า)

- - - 320,000      กองช่าง

9 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วตัต์ จ านวน 12 
แผง พร้อมโครงเหล็กส าหรับติดต้ังแผงและ
อุปกรณ์ควบคุม (หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้)

- - - 320,000      กองช่าง

รวม 9 โครงการ - - - - - -            -            2,069,600  -
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