
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

เปลีย่นแปลง ครัง้ท่ี 2/2565 

 

 
เทศบาลต าบลปงยางคก 

อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

- ร่าง - 



บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/ 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. 2566 – 2570) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 “ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
   

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่และ
เพ่ือความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลปงยางคกจึงได้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ขึ้น เพ่ือน าไปเป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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บทน ำ 

1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ 

ก าหนด  วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนา
อ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  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   

 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1.  ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน จัดท าร่างแผน พัฒนาท้องถิ่นที่ เปลี่ ยนแปลง                 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง ส าหรับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

3 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหาร 
ท้องถิน่ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราช  
พิธีรัฐพิธี นโยบายรัฐบาล เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1. ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ผู้บริหารท้องถิ่น 

2. ผู้บริหาร พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง  ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
  3. เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
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บัญชสีรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 
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 2            551,000           -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  2            551,000           

2            551,000          -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  2            551,000          
2

-         -                  -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  
3

3.1 แผนงานการศึกษา 4            561,720           4            561,720           4            561,720           4            561,720           4            561,720           20          2,808,600        
4            561,720          4            561,720          4            561,720          4            561,720          4            561,720          20          2,808,600       

4

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

-         -                  -         -                  

6            1,112,720       4            561,720          4            561,720          4            561,720          4            561,720          22          3,359,600       

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

รวม
กำรพัฒนำกำรบรหิำรและพัฒนำองค์กร

รวม

รวมทัง้สิ้น

รวม
ดำ้นกำรพัฒนำสังคม/ชมุชน

รวม

ยุทธศำสตร์
ป ีพ.ศ. 2566

บัญชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

ยุทธศำสตรด์ำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน

รวม
ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

เทศบำลต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง

ป ีพ.ศ. 2567 ป ีพ.ศ. 2568 ป ีพ.ศ. 2569 รวม 5 ปีป ีพ.ศ. 2570
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 - - - 500,000 - กองช่าง

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง

1 101,000 - - - - กองช่าง

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่2/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

รายละเอียดโครงการเดมิ (แบบ ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 111 ล าดบัที ่5

โครงการซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง -
 ทะล้า บริเวณสายในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับใช้
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ซ่อมแซมสะพานสายในหมูบา้น
 หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

โครงการซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง -
 ทะล้า บริเวณสายในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีสะพานส าหรับใช้
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

ซ่อมแซมคอสะพาน โดยการ
เรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก 
ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 
8.00 เมตร พร้อมเทถนน 
คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมถมคันดิน 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

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

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่2/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

2 300,000 - - - - กองช่าง

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง

2 450,000 - - - - กองช่าง

รวม
  

 2 โครงการ - - 551,000 - - - - - - -

รายละเอียดโครงการเดมิ (แบบ ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการเจาะบอ่บาดาลในที่สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีน  าไวใ้ช้
เพือ่การอุปโภคและบริโภคที่
เพยีงพอ

เจาะบอ่บาดาลในที่สาธารณะ
ประโยชน์ ขนาด Ø 6.00 
นิ ว ความลึกไม่น้อยกว่า 
150.00 เมตร พร้อมหอ
ถังสูง หรือตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลปงยางคก

บอ่บาดาล 1 แหง่

ประชาชนได้ใช้น  า
ในการอุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนได้ใช้น  า
ในการอุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอ

 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่1 พ.ศ. 2565 หน้า 20 ล าดบัที ่1
โครงการเจาะบอ่บาดาลในที่สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่ใช้เปน็แหล่งน  าในการ
อุปโภค บริโภค

เจาะบอ่บาดาลในที่สาธารณะ
ประโยชน์ ขนาด Ø 6.00 
นิ ว ความลึกไม่น้อยกว่า 
150.00 เมตร

บอ่บาดาล 1 แหง่
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3  ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3 - 
5 ป)ี ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
เรียนรู้เต็มศักยภาพเหมาะสม
ตามวยั

เด็กปฐมวยัอายุ 3 - 5 ปี 1) ค่า
หนังสือเรียน อัตราคนละ 200 
บาท  2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
อัตราคนละ 200 บาท 3) ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาท  4) ค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 
บาท

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กปฐมวยัอายุ 3
 - 5 ป ีได้รับ
จัดสรรครบทุกคน

เด็กปฐมวยั (อายุ
 3 - 5 ป)ี ใน
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
ครบทุกคน มี
พฒันาการ
เหมาะสมตามวยั

ฝ่าย
การศึกษา

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3 - 
5 ป)ี ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ให้เด็กได้เข้ารับการศึกษา
เตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์กอ่นเข้ารับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

เด็กปฐมวยัอายุ 3 - 5 ปี 1) ค่า
หนังสือเรียน อัตราคนละ 200 
บาท  2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
อัตราคนละ 290 บาท 3) ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 
325 บาท  4) ค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 438 
บาท

50,120 50,120 50,120 50,120 50,120 เด็กปฐมวยัอายุ 3
 - 5 ป ีได้รับ
จัดสรรครบทุกคน

เด็กปฐมวยัอายุ 3
 - 5 ป ีใน ศพด.
มีอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
ครบทุกคน มี
พฒันาการ
เหมาะสมตามวยั

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ทต.
ปงยางคก

        3.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการเดมิ (แบบ ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 252 ล าดบัที ่2

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่2/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3  ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

        3.1 แผนงานการศึกษา

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่2/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 

2 โครงการอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่ใหเ้ด็กเล็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้รับอาหารกลางวนั
ครบทุกคน

จัดใหม้ีอาหารกลางวนั ในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปงยางคก จ านวน 245 วนั

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 เด็กเล็กในศูนย์ฯ
ได้รับอาหาร
กลางวนัครบทุก
คน

เด็กเล็กมี
พฒันาการที่ดี
สมบรูณ์ แข็งแรง

ฝ่าย
การศึกษา

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง

2 โครงการอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่ใหเ้ด็กได้รับอาหารที่มี
ประโยชน์ครบ 5 หมู่

อัตราคนละ 28 บาท จ านวน 
60 คน จ านวน 245 วนั

411,600 411,600 411,600 411,600 411,600 เด็กเล็กในศูนย์ฯ
ได้รับอาหาร
กลางวนัครบทุก
คน

เด็กใน ศพด.มี
พฒันาการ
เหมาะสมตามวยั

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ทต.
ปงยางคก

รายละเอียดโครงการเดมิ (แบบ ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 253 ล าดบัที ่5
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3  ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

        3.1 แผนงานการศึกษา

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่2/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 

3 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนได้
แสดงความรู้ความสามารถ
ทักษะเชิงสร้างสรรค์

เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆในโครงการวนั
เด็กแหง่ชาติ

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็กและเยาวชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้แสดง
ความสามารถ
ทักษะในด้านต่างๆ

เด็กและเยาวชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้แสดงความรู้
ความสามารถ
ทักษะในด้าน
ต่างๆ และมีการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติที่ดี

ฝ่าย
การศึกษา

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง

3 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพือ่ใหเ้ด็กใน ศพด.และเด็ก
เล็กทั่วไปได้แสดงความรู้ 
ความสามารถกล้าคิดกล้า
แสดงความสามารถ

เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆในโครงการวนั
เด็กแหง่ชาติ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็กและเยาวชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้แสดง
ความสามารถ
ทักษะในด้านต่างๆ

เด็กได้แสดง
ความสามารถ
และความคิด
สร้างสรรค์

ฝ่าย
การศึกษา

รายละเอียดโครงการเดมิ (แบบ ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 254 ล าดบัที ่8
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3  ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

        3.1 แผนงานการศึกษา

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่2/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 

4 โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นสัน เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวนัครบทุกคน

เด็กนักเรียนในโรงเรียนบา้นสัน
 ต้ังแต่ระดับอนุบาล - ชั้น ป.6 
ได้รับอาหารกลางวนั จ านวน 
200 วนั

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนได้รับ
อาหารกลางวนั
ครบทุกคน

เด็กนักเรียนมี
การพฒันาที่ดี
สมบรูณ์แข็งแรง

ฝ่าย
การศึกษา

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง

4 โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นสัน เพือ่ใหเ้ด็กได้รับอาหารที่มี
ประโยชน์ครบ 5 หมู่

เด็กนักเรียนในโรงเรียนบา้นสัน
 ต้ังแต่ระดับอนุบาล - ชั้น ป.6 
ได้รับอาหารกลางวนั จ านวน 
200 วนั

243,000 243,000 243,000 243,000 243,000 เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนได้รับ
อาหารกลางวนั
ครบทุกคน

เด็กในโรงเรียนมี
อาหารกลางวนั
ครบ 5 หมู่มี
พฒันา
เจริญเติบโต
เหมาะสมตามวยั

ฝ่าย
การศึกษา

รวม
  

4  โครงการ - - 561,720 561,720 561,720 561,720 561,720 - - -

รายละเอียดโครงการเดมิ (แบบ ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 254 ล าดบัที ่6
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ที่ หมวด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เดิม
1 อตุสหากรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เสาไฟฟ้า ขนาด 7 เมตร  (เสาคอนกรีต) 66,000    66,000    66,000    66,000    66,000    กองช่าง

เปลี่ยนแปลง
1 อตุสหากรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เสาไฟฟ้า (เสาคอนกรีต) ขนาด 7 เมตร 165,000 128,700 128,700 128,700 128,700 กองช่าง

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13

รวม 165,000 128,700 128,700 128,700    128,700    

แผนงาน ประเภท เป้าหมาย (ผลผลติของครุภัณฑ์)
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

บัญชคีรภุณัฑ์ 

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 17 ล าดับที่ 1

แบบ  ผ.03 
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