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เทศบาลต าบลปงยางคก 

อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม 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 
 

  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 าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537   
ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
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 ครั้งที่ 2/2565 ขึ้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาในด้านต่างๆ และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน อีกทั้งยังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปซึ่งการเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/ 2565 ในครั้งนี้ จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส 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   
1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมรวมทั้ง                 
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือสามารถด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน 

3. ขั้นตอนกำรเพิ่มเติม   
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 

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 ครั้งที ่2/2565 
เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

 



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 53          29,737,100      5            12,378,000      5            12,378,000      5            12,378,000      5            12,378,000      73          79,249,100     

53          29,737,100     5            12,378,000     5            12,378,000     5            12,378,000     5            12,378,000     73          79,249,100     
2

2.1 แผนงานการเกษตร 11          243,500           - - - - - - - - 11          243,500           
2.2 แผนงานสาธารณสุข 1            50,000             1            50,000             1            50,000             1            50,000             1            50,000             5            250,000          

12          293,500          1            50,000            1            50,000            1            50,000            1            50,000            16          493,500          
3

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1            20,000             1            20,000             1            20,000             1            20,000             1            20,000             5            100,000          
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2            600,000           2            200,000           2            200,000           2            200,000           2            200,000           10          1,400,000       
3.3 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 1            50,000             1            50,000             1            50,000             1            50,000             1            50,000             5            250,000          

4            670,000          4            270,000          4            270,000          4            270,000          4            270,000          20          1,750,000       
4 -         -                  

-         -                  

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

-         -                  

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

69          30,700,600     10          12,698,000     10          12,698,000     10          12,698,000     10          12,698,000     109        81,492,600     

2. บญัชโีคงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

รวม
กำรพัฒนำกำรบรหิำรและพัฒนำองค์กร

รวม

รวมทัง้สิ้น

รวม
ดำ้นกำรพัฒนำสังคม/ชมุชน และกำรรกัษำควำม
สงบเรยีบรอ้ย

รวม

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

ป ีพ.ศ. 2566

บัญชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565

ยุทธศำสตรด์ำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน

รวม

เทศบำลต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง

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

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

1 30,000 - - - - กองช่าง

2 68,500 - - - - กองช่าง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
 บา้นสันหลวง บริเวณซอย 14

เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 14 ขนาด
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
45.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละของความ
พงึพอใจในการ
ใช้ถนนเพิม่ขึ้น 
จ านวนอุบติัเหตุ
ลดลง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บา้นข่วง บริเวณบา้นนายเกรียงไกร อนุ ทาง
ไปปา่ช้า ก่อนถึงสะพานบา้นข่วง

เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบา้นนายเกรียงไกร 
อนุ ทางไปปา่ช้า ก่อนถึง
สะพานบา้นข่วง ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
35.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
105.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละของความ
พงึพอใจในการ
ใช้ถนนเพิม่ขึ้น 
จ านวนอุบติัเหตุ
ลดลง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

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)

3 317,000 - - - - กองช่าง

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ติก   
คอนกรีต สายบา้นต้นค่า -ม่วงชุม หมู่ที่ 5 - บา้น
สันบญุเรือง หมู่ที่ 4

1.เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน 2. เพือ่ลด
อุบติัเหตุในการเดินทาง 
ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใช้ถนน 3. เพือ่ใหก้าร
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์
ติกคอนกรีต สายบา้นต้นค่า-ม่วง
ชุม หมู่ที่ 5 - บา้นสันบญุเรือง 
หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 760.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ระยะทางที่ได้
ด าเนินการแล้ว
เสร็จร้อยละ 100
 ตามงบประมาณ
ที่รับจัดสรร

1. มีเส้นทาง
คมนาคมที่มี
มาตรฐาน 2.
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
ใช้ถนนและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกมาก
ขึ้น

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
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 406,000 - - - - กองช่างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ติก   
คอนกรีต หมู่ที่ 10 บา้นข่วง บริเวณสะพานข้าม
ล าน้ าแม่ตาลทางไปปา่ช้า

ระยะทางที่ได้
ด าเนินการแล้ว
เสร็จร้อยละ 100
 ตามงบประมาณ
ที่รับจัดสรร

1. มีเส้นทาง
คมนาคมที่มี
มาตรฐาน 2.
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
ใช้ถนนและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกมาก
ขึ้น

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บา้นข่วง 
บริเวณสะพานข้ามล าน้ าแม่ตาล
ทางไปปา่ช้า จ านวน 4 ช่วง ช่วง
ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 300.00 ตารางเมตร ช่วงที่
 2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 520.00 ตารางเมตร ชาวง
ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 
เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 21.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 
4 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
ยาว 35.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
140.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1.เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน 2. เพือ่ลด
อุบติัเหตุในการเดินทาง 
ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใช้ถนน 3. เพือ่ใหก้าร
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 489,000 - - - - กองช่างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ติก   
คอนกรีตหมู่ที่ 12 บา้นหม้อ บริเวณสายหลักใน
หมู่บา้น (หลังวดับา้นหม้อ)

1.เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน 2. เพือ่ลด
อุบติัเหตุในการเดินทาง 
ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใช้ถนน 3. เพือ่ใหก้าร
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว

ระยะทางที่ได้
ด าเนินการแล้ว
เสร็จร้อยละ 100
 ตามงบประมาณ
ที่รับจัดสรร

1. มีเส้นทาง
คมนาคมที่มี
มาตรฐาน 2.
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
ใช้ถนนและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกมาก
ขึ้น

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ
 บริเวณถนนสายหลักในหมู่บา้น 
(หลังวดับา้นหม้อ) จ านวน 2 ช่วง
 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
3.50 เมตร ยาว 186.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 651.00 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 520.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

6 250,000 - - - - กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก ปลอดภยั

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บา้นข่วง 
บริเวณบา้นนางอิสราพร พรมศรี

ร้อยละของความ
พงึพอใจในการ
ใช้ถนนเพิม่ขึ้น 
จ านวนอุบติัเหตุ
ลดลง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบา้น
นางอิสรา พรมศรี ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
120.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือรายละเอียดตาม
แบบของเทศบาลต าบล       
ปงยางคก

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

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)

7 10,000 - - - - กองช่าง

8 20,000 - - - - กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ปอ้งกันการเกิด
อุบติัและพลัดตก

โครงการติดต้ังราวกันตก หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - 
ม่วงชุม บริเวณโค้งสระน้้า หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า-
ม่วงชุม ไป หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ปอ้งกันอันตรายในการขับ
ขี่รถที่อาจจะเกิดอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรไป
มาของประชาชนในหมู่บา้น 
และผู้ที่ใช้เส้นทางนี้

 บริเวณโค้งสระน้้า หมู่ที่ 5 
บา้นต้นค่า - ม่วงชุม ไป หมู่ที่ 
4 บา้นสันบญุเรือง ขนาดสูง 
1.00 เมตร ยาว 10 .00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต้าบล      
ปงยางคก

จ้านวนการติดต้ัง
ราวเหล็ก (แหง่)

ปอ้งกันการเกิด
อุบติัและพลัดตก

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

โครงการติดต้ังราวกันตก หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - 
ม่วงชุม บริเวณล้าเหมือง หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า-ม่วง
ชุม ไป หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ปอ้งกันอันตรายในการขับ
ขี่รถที่อาจจะเกิดอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรไป
มาของประชาชนในหมู่บา้น 
และผู้ที่ใช้เส้นทางนี้

 บริเวณล้าเหมือง หมู่ที่ 5 
บา้นต้นค่า - ม่วงชุม ไปหมู่ที่ 4
 บา้นสันหลวง จ้านวน 2 ฝ่ัง 
ขนาดสูง 1.00 เมตร ยาว 
3.00 เมตร (ต่อฝ่ัง)
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

จ้านวนการติดต้ัง
ราวเหล็ก (แหง่)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

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)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 350,000 - - - - กองช่างโครงการติดต้ังราวกันตก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง 
บริเวณบา้นนายศรีวงค์ แลใจ

เพือ่ปอ้งกันอันตรายในการขับ
ขี่รถที่อาจจะเกิดอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรไป
มาของประชาชนในหมู่บา้น 
และผู้ที่ใช้เส้นทางนี้

จ้านวนการติดต้ัง
ราวเหล็ก (แหง่)

ปอ้งกันการเกิด
อุบติัและพลัดตก

บริเวณบา้นนายศรีวงค์  แลใจ 
โดยการติดต้ังราว  ขนาดสูง  
1.00  เมตร  ยาว 200 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

10 600,000 - - - - กองช่าง

11 344,000 - - - - กองช่าง

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ระยะทางที่ได้
ด าเนินการแล้ว
เสร็จร้อยละ 100
 ตามงบประมาณ
ที่ได้จัดสรร

มีการระบายน  า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน  า
ท่วมในพื นที่

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอ่พกัคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ถนนบา้นสันบญุเรือง หมู่ที่ 4 เชื่อมบา้นทุ่งบอ่
แปน้ หมู่ที่ 2

เพือ่ใหม้ีการระบายน  าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมในพื นที่

วางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบอ่พกัคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณบา้นสันบญุ
เรือง หมู่ที่ 4 เชื่อมบา้นทุ่งบอ่
แปน้ หมู่ที่ 2 วางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 
เมตร ยาว 150.00 เมตร 
พร้อมบอ่พกัคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 15 บอ่ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง  บริเวณล าเหมืองส่ง
น  าเข้านา หลังโรงสีนายบญุทัน  ปญัญายาว

เพือ่ใหม้ีการระบายน  าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมในพื นที่

วางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบอ่พกัคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณล าเหมืองส่ง
น  าเข้านา หลังโรงสีนายบญุทัน 
 ปญัญายาว วางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 , 
0.80  เมตร ยาว 200.00 
เมตร พร้อมบอ่พกัคอนกรีต
เสริมเหล็ก หรือรายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

ระยะทางที่ได้
ด าเนินการแล้ว
เสร็จร้อยละ 100
 ตามงบประมาณ
ที่ได้จัดสรร

มีการระบายน  า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน  า
ท่วมในพื นที่

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
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

12 360,000 - - - - กองช่างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอ่พกัคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
บา้นนางแล บริเวณถนนบา้นนางแลเชื่อมคลอง
ชลประทาน

เพือ่ใหม้ีการระบายน  าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน  า
ท่วมในพื นที่

วางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบอ่พกัคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนบา้น
นางแลเชื่อมคลองชลประทาน 
วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 
เมตร ยาว 57.00 เมตร 
พร้อมบอ่พกั คสล. จ านวน 6 
บอ่ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล     
ปงยางคก

มีการระบายน  า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน  า
ท่วมในพื นที่

ระยะทางที่ได้
ด าเนินการแล้ว
เสร็จร้อยละ 100
 ตามงบประมาณ
ที่ได้จัดสรร

14



        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

13 93,000 - - - - กองช่าง

14 102,000 - - - - กองช่าง

15 500,000 - - - - กองช่าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง บริเวณหลังวดั

เพือ่ใหม้ีการระบายน ้าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า หมู่ที่ 4 บา้น
สันบญุเรือง บริเวณเส้นทางออกไปปากทางสัน
บญุเรือง

รางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง บริเวณหลังวดั  
ยาว 34.00 เมตร  หรือตาม
แบบแปลนของเทศบาลต้าบล
ปงยางคก

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง บริเวณหน้าปา้ย
หมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีการระบายน ้าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

รางระบายน ้าคอนกรัตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง บริเวณหน้าปา้ย
หมู่บา้น ยาว 31.00  เมตร 
หรือตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

จ้านวนราง
ระบายน ้าที่ได้
ก่อสร้าง (แหง่)

มีการระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

จ้านวนราง
ระบายน ้าที่ได้
ก่อสร้าง (แหง่)

มีการระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

ก่อสร้างระบบระบายน ้า หมู่ที่ 
4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณ
เส้นทางออกไปปากทางสันบญุ
เรือง ยาว 300.00 เมตร หรือ
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

ระบบระบายน ้าที่
ได้มาตรฐาน (แหง่)

มีการระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

เพือ่ใหม้ีการระบายน ้าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

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
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

16 500,000 - - - - กองช่าง

17 783,000 - - - - กองช่าง

18 1,764,000 - - - - กองช่าง

โครงการก่อสร้างซ่อมแซมดาดล้าเหมือง หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง บริเวณแยกจ๊กปก๊ถึงแยกเหมือง
แปน้

 เพือ่ช่วยระบายน ้าและ
ปอ้งกันน ้าท่วมขัง

ก่อสร้างซ่อมแซมดาดล้าเหมือง
 หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง 
บริเวณแยกจ๊กปก๊ถึงแยก
เหมืองแปน้ ยาว 150.00 
เมตร หรือตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

ระบบระบายน ้าที่
ได้มาตรฐาน (แหง่)

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณ (โรงเรียน
บา้นสัน - บา้นผู้ใหญ่ธรีพล)

เพือ่ใหม้ีการระบายน ้าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

จ้านวนราง
ระบายน ้าที่ได้
ก่อสร้าง (แหง่)

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณประปา
หมู่บา้น ถึง หน้าวดั

เพือ่ใหม้ีการระบายน ้าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

รางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปดิ บริเวณหมู่ที่
 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณ
(โรงเรียนบา้นสัน - บา้นผู้ใหญ่
ธรีพล)  ยาว  261.00 เมตร 
หรือตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

รางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปดิ  บริเวณหมู่
ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณ
ประปาหมู่บา้น ถึงหน้าวดั ยาว
 588.00 เมตร  หรือตาม
แบบแปลนของเทศบาลต้าบล
ปงยางคก

จ้านวนราง
ระบายน ้าที่ได้
ก่อสร้าง (แหง่)

มีการระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

มีการระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

มีการระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

19 1,536,000 - - - - กองช่าง

20 753,000 - - - - กองช่าง

21 159,000 - - - - กองช่าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณสามแยก
เก๊าจาว ถึงบา้นสันหลวง

เพือ่ใหม้ีการระบายน ้าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

จ้านวนราง
ระบายน ้าที่ได้
ก่อสร้าง (แหง่)

โครงการก่อสร้างซ่อมแซมรางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณสาม
แยกวดั ถึงสามแยกเก๊าจาว

จ้านวนราง
ระบายน ้าที่ได้
ก่อสร้าง (แหง่)

โครงการก่อสร้างซ่อมแซมรางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณบา้น
นายประเสริฐ ถึงบา้นนางสายแก้ว

เพือ่ใหม้ีการระบายน ้าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

รางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปดิ บริเวณหมู่ที่
 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณ 
บา้นนายประเสิรฐ ถึงบา้นนาง
สายแก้ว ยาว 53.00  เมตร 
หรือตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

จ้านวนราง
ระบายน ้าที่ได้
ก่อสร้าง (แหง่)

มีการระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

เพือ่ใหม้ีการระบายน ้าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

รางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปดิ  บริเวณหมู่
ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณ
สามแยกเก๊าจาว ถึงบา้นสัน
หลวง ยาว  412.00  เมตร 
หรือตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

รางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปดิ  บริเวณหมู่
ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณ 
สามแยกวดั ถึงสามแยกเก๊าจาว
 ยาว 251.00  เมตร หรือ
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต้าบลปงยางคก

มีการระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

มีการระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

22 390,000 - - - - กองช่าง

23 930,000 - - - - กองช่าง

24 220,000 - - - - กองช่าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นจ้า บริเวณซอย 9/1 ตลอดสาย

เพือ่ใหม้ีการระบายน ้าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

รางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปดิ บริเวณหมู่ที่
 6 บา้นจ้า บริเวณซอย 9/1 
ตลอดซอย ยาว  310.00 
เมตร หรือตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

จ้านวนราง
ระบายน ้าที่ได้
ก่อสร้าง (แหง่)

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง บริเวณบา้นนางไหว 
ขัติบญุเรือง

เพือ่ใหม้ีการระบายน ้าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

รางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปดิ บริเวณหมู่ที่
 10บา้นข่วง บริเวณบา้นนาง
ไหว ขัติบญุเรือง ยาว  73.00 
เมตร หรือตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม บริเวณถนน
ภายในหมู่บา้น เร่ิมต้นจากรางระบายน ้าเดิม 
(สวนทวดขาล) สิ นสุดบา้นเลขที่ 54

เพือ่ใหม้ีการระบายน ้าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

จ้านวนราง
ระบายน ้าที่ได้
ก่อสร้าง (แหง่)

มีการระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

มีการระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

รางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณภายในหมู่บา้น 
เร่ิมต้นต่อจากรางระบายน ้าเดิม
 (สวนทวดขาล) สิ นสุด
บา้นเลขที่ 54 ขนาดกวา้ง 
0.20 เมตร ล้าเฉล่ีย 0.30 - 
0.50 เมตร ยาว 150.00 
เมตร หรือตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

จ้านวนราง
ระบายน ้าที่ได้
ก่อสร้าง (แหง่)

มีการระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

25 190,000 - - - - กองช่าง

26 460,000 - - - - กองช่างมีการระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 บา้นนางแล บริเวณซอย 9/1 
เร่ิมบา้นเลขที่ 117

เพือ่ใหม้ีการระบายน ้าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 บา้นนางแล บริเวณซอย 9 เร่ิม
บา้นเลขที่ 51 - 158/3

เพือ่ใหม้ีการระบายน ้าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

ก่อสรางรางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ยาว 155.00 เมตร
 หรือตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

จ้านวนราง
ระบายน ้าที่ได้
ก่อสร้าง (แหง่)

จ้านวนราง
ระบายน ้าที่ได้
ก่อสร้าง (แหง่)

มีการระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน ้า
ท่วมในพื นที่

ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 
13 บา้นนางแล บริเวณซอย 
9/1  ยาว 61.00 เมตร หรือ
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต้าบลปงยางคก
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

27 499,000 - - - - กองช่าง

28 374,700 - - - - กองช่าง

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

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

มีอาคารปอ้งกัน
ตล่ิงพงัเพิม่ขึ้น 1
 แหง่

ปอ้งกันการทรุด
ตัวของดินบริเวณ
ริมตล่ิง

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัชนิดเรียง
หนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 6  
บา้นจ้า บริเวณหลังโรงอิฐ ถนนสายบา้นจ้า-บา้น
ม้า

เพือ่บรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพงัทลายของตล่ิง

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
ชนิดเรียงหนิบรรจุกล่องลวด
เหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 6 
บา้นจ้า บริเวณหลังโรงอิฐ 
ถนนสายบา้นจ้า - บา้นม้า 
ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาวรวม
 80 เมตร (2 ฝ่ัง) รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต้าบลปงยางคก

มีอาคารปอ้งกัน
ตล่ิงพงัเพิม่ขึ้น 1
 แหง่

ปอ้งกันการทรุด
ตัวของดินบริเวณ
ริมตล่ิง

โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัชนิดเรียง
หนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 6 
บา้นจ้า บริเวณประปาบา้นจ้า

เพือ่บรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพงัทลายของตล่ิง

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
ชนิดเรียงหนิบรรจุกล่องลวด
เหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 6 
บา้นจ้า บริเวณประปาบา้นจ้า
ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาวรวม
 46 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต้าบล  
 ปงยางคก

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

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

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

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

29 222,700 - - - - กองช่าง

30 112,800 - - - - กองช่าง

ปอ้งกันการทรุด
ตัวของดินบริเวณ
ริมตล่ิง

โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัชนิดเรียง
หนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้

เพือ่บรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพงัทลายของตล่ิง

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
ชนิดเรียงหนิบรรจุกล่องลวด
เหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้ ขนาดสูง 2.50 
เมตร ยาวรวม 10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

มีอาคารปอ้งกัน
ตล่ิงพงัเพิม่ขึ้น 1
 แหง่

ปอ้งกันการทรุด
ตัวของดินบริเวณ
ริมตล่ิง

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
ชนิดเรียงหนิบรรจุกล่องลวด
เหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้ บริเวณข้างร้าน
ก๋วยเต๋ียวเจ้สมร ขนาดสูง 
2.50 เมตร ยาวรวม 22 เมตร
  รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต้าบลปงยางคก

โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัชนิดเรียง
หนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้ บริเวณข้างร้านก๋วยเต๋ียวเจ้สมร

เพือ่บรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพงัทลายของตล่ิง

มีอาคารปอ้งกัน
ตล่ิงพงัเพิม่ขึ้น 1
 แหง่
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

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

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

31 296,400 - - - - กองช่าง

32 264,900 - - - - กองช่าง

โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัชนิดเรียง
หนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้ บริเวณโรงเล่ือย

เพือ่บรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพงัทลายของตล่ิง

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
ชนิดเรียงหนิบรรจุกล่องลวด
เหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้ บริเวณโรงเล่ือย 
ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาวรวม
 30 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต้าบล  
 ปงยางคก

มีอาคารปอ้งกัน
ตล่ิงพงัเพิม่ขึ้น 1
 แหง่

ปอ้งกันการทรุด
ตัวของดินบริเวณ
ริมตล่ิง

โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัชนิดเรียง
หนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้ บริเวณใกล้ร้านก๋วยเต๋ียว

เพือ่บรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพงัทลายของตล่ิง

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
ชนิดเรียงหนิบรรจุกล่องลวด
เหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้ บริเวณใกล้ร้าน
ก๋วยเต๋ียว ขนาดสูง 2.00 เมตร
 ยาวรวม 28 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

มีอาคารปอ้งกัน
ตล่ิงพงัเพิม่ขึ้น 1
 แหง่

ปอ้งกันการทรุด
ตัวของดินบริเวณ
ริมตล่ิง
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

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

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

33 305,000 - - - - กองช่าง

34 185,800 - - - - กองช่าง

เพือ่บรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพงัทลายของตล่ิง

มีอาคารปอ้งกัน
ตล่ิงพงัเพิม่ขึ้น 1
 แหง่

ปอ้งกันการทรุด
ตัวของดินบริเวณ
ริมตล่ิง

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
ชนิดเรียงหนิบรรจุกล่องลวด
เหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้ บริเวณใกล้ที่นาย
สมัคร ปงจันตา ขนาดสูง 2.50
 เมตร ยาวรวม 30 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

ปอ้งกันการทรุด
ตัวของดินบริเวณ
ริมตล่ิง

โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัชนิดเรียง
หนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 8 
บา้นปงเหนือ บริเวณหน้าฝาย

เพือ่บรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพงัทลายของตล่ิง

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
ชนิดเรียงหนิบรรจุกล่องลวด
เหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 8 
บา้นปงเหนือ บริเวณหน้าฝาย 
ขนาดสูง 3.50 เมตร ยาวรวม
 14 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต้าบล
ปงยางคก

มีอาคารปอ้งกัน
ตล่ิงพงัเพิม่ขึ้น 1
 แหง่

โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัชนิดเรียง
หนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้ บริเวณล้าน้้าแม่ตาล ใกล้ที่นายสมัคร 
ปงจันตา
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

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

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

35 460,400 - - - - กองช่าง

36 321,600 - - - - กองช่างโครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัชนิดเรียง
หนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 10 
บา้นข่วง บริเวณสะพานบา้นแม่ตาลใต้

เพือ่บรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพงัทลายของตล่ิง

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
ชนิดเรียงหนิบรรจุกล่องลวด
เหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 10 
บา้นข่วง บริเวณสะพานบา้น
แม่ตาลใต้ ขนาดสูง 2.50 
เมตร ยาวรวม 34  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

มีอาคารปอ้งกัน
ตล่ิงพงัเพิม่ขึ้น 1
 แหง่

ปอ้งกันการทรุด
ตัวของดินบริเวณ
ริมตล่ิง

โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัชนิดเรียง
หนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 8 
บา้นปงเหนือ บริเวณสะพานบา้นปงเหนือ

เพือ่บรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพงัทลายของตล่ิง

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
ชนิดเรียงหนิบรรจุกล่องลวด
เหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 8 
บา้นปงเหนือ บริเวณสะพาน
บา้นปงเหนือ ขนาดสูง 2.50 
เมตร ยาวรวม 50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

มีอาคารปอ้งกัน
ตล่ิงพงัเพิม่ขึ้น 1
 แหง่

ปอ้งกันการทรุด
ตัวของดินบริเวณ
ริมตล่ิง
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

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

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

37 156,300 - - - - กองช่าง

38 240,000 - - - - กองช่างโครงการซ่อมแซมตล่ิงล้าเหมืองแม่ฮาว หมู่ที่ 13
 บา้นนางแล

เพือ่บรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพงัทลายของตล่ิง

ซ่อมแซมตล่ิงล้าเหมืองแม่ฮาว 
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล โดยการ
เรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก 
GABION  ขนาดสูง 4.00 
เมตร ยาว 34.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

มีอาคารปอ้งกัน
ตล่ิงพงัเพิม่ขึ้น 1
 แหง่

ปอ้งกันการทรุด
ตัวของดินบริเวณ
ริมตล่ิง

โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัชนิดเรียง
หนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 12 
บา้นหม้อ บริเวณล้าเหมืองบา้

เพือ่บรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพงัทลายของตล่ิง

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
ชนิดเรียงหนิบรรจุกล่องลวด
เหล็ก ล้าน้้าแม่ตาล หมู่ที่ 12 
บา้นหม้อ บริเวณล้าเหมืองบา้ 
ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาวรวม
 22  เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต้าบล
ปงยางคก

มีอาคารปอ้งกัน
ตล่ิงพงัเพิม่ขึ้น 1
 แหง่

ปอ้งกันการทรุด
ตัวของดินบริเวณ
ริมตล่ิง
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

39 500,000 - - - - กองช่าง

40 500,000 - - - - กองช่าง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร ส านักงานเทศบาล
ต าบลปงยางคก

เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
และสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน เนื่องจากสีเก่าหลุด
ลอกแลดูไม่สวยงาม

ทาสีอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลปงยางคก จ านวน 1 หลัง

ทาสีอาคาร
ส านักงาน
เทศบาลต าบลปง
ยางคก จ านวน 1
 หลัง

มีสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่
ดีในการบริการ
ประชาชน

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ส านักงาน
เทศบาลต าบลปงยางคก

เพือ่ดูแลทรัพย์สินของทาง
ราชการ ไม่ใหช้ ารุด ทรุดโทรม
 และเสียหายเพิม่ขึ้น

ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร 
หลังคา ฝ้าเพดาน ส านักงาน
เทศบาลต าบลปงยางคก 
จ านวน 1 หลัง

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม อาคาร
 หลังคา ฝ้า
เพดาน ส านักงาน
 จ านวน 1 หลัง

สภาพทรัพย์สินดี
ขึ้นไม่ช ารุดทรุด
โทรม

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

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

41 500,000 - - - - กองช่าง

42 500,000 - - - - กองช่าง

โครงการก่อสร้างอาคาร บริเวณลานอนุสาวรีย์
เจ้าแม่จามเทวี

เพือ่ใช้เปน็สถานที่ประกอบ   
ศาสนพธิ ีกิจกรรม บริเวณ
อนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี

ก่อสร้างอาคาร ขนาดกวา้ง 
15.00  เมตร  ยาว 20.00 
เมตร สูง 4.00  เมตร  หรือ
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

อาคาร จ านวน 1
 หลัง

เพือ่ใช้ประกอบ  
 ศาสนพธิ ี
กิจกรรมต่างๆ 
บริเวณอนุสาวรีย์
เจ้าแม่จามเทวี

โครงการปรัปปรุงภมูิทัศน์ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้า
แม่จามเทวี

เพือ่อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการใช้พืน้ที่
ประกอบกิจกรรมต่างๆ 
บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่
จามเทวี

เทลานคอนกรีตขนาดพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,200.00 ตาราง
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
รายลเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

พืน้ที่ใช้สอยของ
ลานกรีตที่สร้าง
เสร็จ

ลานคอนกรีตเพือ่
ใช้ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 
บริเวณลาน
อนุสาวรีย์เจ้าแม่
จามเทวี
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

43 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

44 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

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

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการซ่อมแซมมุ้งลวดในแต่ละหอ้งภายใน
อาคารเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปง
ยางคก

-เพือ่ซ่อมแซมมุ้งลวดที่มีอยู่
ใหใ้ช้งานได้ตามปกติ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

โครงการซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานในหอ้งน  า
และหน้าหอ้งน  า ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- หลังคา ฝ้าเพดาน มีความ
มั่นคง แข็งแรง ไม่ร่ัวซึม และ
เอื อต่อการเรียนรู้ของเด็ก

หลังคา ฝ้าเพดาน
 ภายในหอ้งน  า
และหน้าหอ้งน  า 
ได้รับการซ่อมแซม

ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา

- เพือ่แกไขปญัหาน  าร่ัวซึม
ภายในหอ้งน  าและหน้าหอ้งน  า

-เพือ่ใหเ้ด็กไม่ได้รับอันตราย
จากน  าร่ัวซึม ที่ไหลลงพื น
อาจท าใหเ้ด็กล่ืนล้มได้

ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั

-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กน  าไม่
ร่ัวซึมภายในหอ้งน  าและ
หน้าหอ้งน  า

-เด็กไม่ได้รับอันตราย
จากน  าร่ัวซึม และเด็กไม่
ล่ืนล้มจากการร่ัวซึมของ
หลังคาและฝ้าเพดาน

ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา

-เพือ่ปอ้งกันยุงลายและ
แมลงที่เปน็พาหะน าโรค

-มุ้งลวด มีความแข็งแรงไม่
ขาดช ารุด และเอื อต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก

หลังคา ฝ้าเพดาน
 ภายในหอ้งน  า
และหน้าหอ้งน  า 
ได้รับการซ่อมแซม

-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กน  าไม่
ร่ัวซึมภายในหอ้งน  าและ
หน้าหอ้งน  า

-เด็กไม่ได้รับอันตราย
จากน  าร่ัวซึม และเด็กไม่
ล่ืนล้มจากการร่ัวซึมของ
หลังคาและฝ้าเพดาน

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

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

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

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

45 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

46 -เพือ่ซ่อมแซมอ่างล้างมือ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

โครงการซ่อมแซมโถชักโครกส าหรับเด็กและโถชัก
โครกส าหรับผู้ใหญ่ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปงยางคก

-เพือ่ซ่อมแซมโถชักโครก
ส าหรับเด็กและโถชักโครก
ส าหรับผู้ใหญ่

-เพือ่ใหเ้ด็กและครู ผู้ที่เข้ามา
ใช้บริการมีโถชักโครกที่ได้
มาตรฐานและปลอดภยัพร้อม
ใช้งาน

-มีโถชักโครกที่พร้อมใช้งาน
และเพยีงพอส าหรับเด็กและ
ผู้ใหญ่

ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา

โถชักโครกส าหรับ
เด็กและส าหรับ
ผู้ใหญ่ได้รับการ
ซ่อมแซม

-ศูนย์พฒันาเด็กเล้กมีโถ
ชักโครกที่มั่นคงแข็งแรง
ไม่ช ารุด

-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีโถ
ชักโครกที่มีมาตรฐาน
และปลอดภยัส าหรับเด็ก
และผู้ใหญ่

-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภยั
เอื อต่อการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ของเด็ก
อย่างรอบด้าน

อ่างล้างมือ 
กระเบื องปพูื น
หอ้งน  า และ
กระเบื องผนัง
หอ้งน  าได้รับการ
ซ่อมแซม

 โครงการซ่อมแซมอ่างล้างมือส าหรับเด็กและ
เปล่ียนกระเบื องปพูื นเปล่ียนกระเบื องผนังหอ้งน  า
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก

ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา-เพือ่เปล่ียนกระเบื องปพูื น

หอ้งน  าและกระเบื องผนัง
หอ้งน  า

-เพือ่ใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมอาคาร-
หอ้งเรียน ที่ปลอดภยัเอื อต่อ
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ของเด็ก

-อ่างล้างมือพร้อมใช้งานและ
เหมาะสมกับเด็ก

-หอ้งน  าปพูื นกระเบื องและ
ผนังหอ้งน  า

-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีอ่าง
ล้างมือมั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภยั สวยงาม ได้
มาตรฐาน

-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีพื น
หอ้งน  าและผนังหอ้งน  า 
มั่นคงแข็งแรง ปลอดภยั 
สวยงาม ได้มาตรฐาน
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

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

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

47 -ปพูื นหอ้งรับประทานอาหาร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
-ปพูื นหอ้งธรุการ

-เพือ่ปพูื นกระเบื องหอ้ง
รับประทานอาหารและหอ้ง
ธรุการ

-เพือ่ใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมอาคาร-
หอ้งเรียน ที่ปลอดภยัเอื อต่อ
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ของเด็กและส่งเสริม
พฒันาการของเด็ก

ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา

โครงการปพูื นกระเบื องหอ้งรับประทานอาหาร
และหอ้งธรุการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปงยางคก

-หอ้งรับประทานอาหาร
และหอ้งธรุการมีพื นที่
ได้รับการปกูระเบื อง 
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภยั
 สวยงาม ได้มาตรฐาน

-ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภยั
เอื อต่อการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ของเด็ก
อย่างรอบด้าน
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

48 150,000 - - - - กองช่าง

รวม
  

  48 โครงการ - - 17,359,100 145,000 145,000 145,000 145,000 - - -

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

โครงการซ่อมแซมเตาเผาศพ หมู่ที่ 10 บา้นข่วง 
บริเวณปา่ช้าบา้นข่วง

เพือ่ซ่อมแซมเตาเผาศพ ใหม้ี
สภาพใช้งานได้ตามปกติ

ซ่อมแซมเตาเผาศพ บริเวณปา่
ช้าบา้นข่วง หมู่ที่ 10 บา้นข่วง
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

ซ่อมเตาเผาศพ 
จ านวน (แหง่)

เตาเผาศพมี
สภาพที่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

        2.1 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 15,000 - - - - กองช่าง

2 25,000 - - - - กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง บริเวณล าเหมืองแปน้ จากหมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง ไปหมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

เพือ่ปอ้งกันการต้ืนเขินของ
แหล่งน้ า มีน้ าเพยีงพอในท า
การเกษตร

ขุดลอกบริเวณล าเหมืองแปน้ 
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง ไปหมู่ที่
 1 บา้นสันหนองบง ขนาด
ปากกวา้ง 1.85 เมตร ท้องล า
เหมืองกวา้ง 1.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 700 
เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่
 350.00 ลูกบากศ์เมตร หรือ
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

จ านวน 1 สาย น้ าไหลผ่านได้
สะดวก ผลผลิต
ทางการเกษตร
เพิม่ขึ้น

โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง บริเวณล าเหมืองแม่น้อย หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง ไปหมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

เพือ่ปอ้งกันการต้ืนเขินของ
แหล่งน้ า มีน้ าเพยีงพอในท า
การเกษตร

ขุดลอกบริเวณล าเหมืองแม่
น้อย หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง ไป
หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม 
ขนาดปากกวา้ง 2.50 เมตร 
ท้องล าเหมืองกวา้ง 1.00 
เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 
750 เมตร ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกวา่ 600.00 ลูกบากศ์
เมตร หรือรายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

จ านวน 1 สาย น้ าไหลผ่านได้
สะดวก ผลผลิต
ทางการเกษตร
เพิม่ขึ้น

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

        2.1 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 16,000 - - - - กองช่าง

4 8,000 - - - - กองช่าง

โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง บริเวณล าเหมืองแก หมู่ที่ 3 บา้น
สันหลวง ไปหมู่ที่ 10 บา้นข่วง

เพือ่ปอ้งกันการต้ืนเขินของ
แหล่งน้ า มีน้ าเพยีงพอในท า
การเกษตร

จ านวน 1 สาย น้ าไหลผ่านได้
สะดวก ผลผลิต
ทางการเกษตร
เพิม่ขึ้น

ขุดลอกบริเวณล าเหมืองแก 
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง ไปหมู่ที่
 10 บา้นข่วง ขนาดปากกวา้ง
 1.85 เมตร ท้องล าเหมือง
กวา้ง 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.50 เมตร ยาว 750 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
375.00 ลูกบากศ์เมตร หรือ
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง บริเวณล าเหมืองตะกล้าข้าวมุ้น หมู่
ที่ 3 บา้นสันหลวง ไป หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ปอ้งกันการต้ืนเขินของ
แหล่งน้ า มีน้ าเพยีงพอในท า
การเกษตร

จ านวน 1 สาย น้ าไหลผ่านได้
สะดวก ผลผลิต
ทางการเกษตร
เพิม่ขึ้น

ขุดลอกบริเวณล าเหมืองตะ
กล้าข้าวมุ้น หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง ไปหมู่ที่ 2 บา้นุ่งบอ่แปน้
 ขนาดปากกวา้ง 1.85 เมตร 
ท้องล าเหมืองกวา้ง 1.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
350 เมตร ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกวา่ 175.00 ลูกบากศ์
เมตร หรือรายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

        2.1 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 15,500 - - - - กองช่าง

6 20,500 - - - - กองช่างโครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง บริเวณล าเหมืองกาศ

เพือ่ปอ้งกันการต้ืนเขินของ
แหล่งน้ า มีน้ าเพยีงพอในท า
การเกษตร

จ านวน 1 สาย น้ าไหลผ่านได้
สะดวก ผลผลิต
ทางการเกษตร
เพิม่ขึ้น

โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง  ไปบา้นดอนแก้ว

เพือ่ปอ้งกันการต้ืนเขินของ
แหล่งน้ า มีน้ าเพยีงพอในท า
การเกษตร

จ านวน 1 สาย น้ าไหลผ่านได้
สะดวก ผลผลิต
ทางการเกษตร
เพิม่ขึ้น

ขุดลอกบริเวณล าเหมือง
สาธารณะ หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง ไปบา้นดอนแก้ว ขนาด
ปากกวา้ง 1.85 เมตร ท้องล า
เหมืองกวา้ง 1.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 720 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
360.00 ลูกบากศ์เมตร หรือ
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

ขุดลอกบริเวณล าเหมืองกาศ 
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง  
ขนาดปากกวา้ง 1.50 เมตร 
ท้องล าเหมืองกวา้ง 1.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
650 เมตร ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกวา่ 487.50 ลูกบากศ์
เมตร หรือรายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

        2.1 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 30,000 - - - - กองช่าง

8 15,500 - - - - กองช่างน้ าไหลผ่านได้
สะดวก ผลผลิต
ทางการเกษตร
เพิม่ขึ้น

ขุดลอกบริเวณล าเหมืองแม่
เถาวลัย์ หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ 
 ขนาดปากกวา้ง 2.00 เมตร 
ท้องล าเหมืองกวา้ง 0.80 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 
300 เมตร ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกวา่ 360.00 ลูกบากศ์
เมตร หรือรายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 8 
บา้นปงเหนือ บริเวณล าเหมืองแม่เถาวลัย์

เพือ่ปอ้งกันการต้ืนเขินของ
แหล่งน้ า มีน้ าเพยีงพอในท า
การเกษตร

จ านวน 1 สาย

โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง บริเวณล าเหมืองแปน้

เพือ่ปอ้งกันการต้ืนเขินของ
แหล่งน้ า มีน้ าเพยีงพอในท า
การเกษตร

จ านวน 1 สาย น้ าไหลผ่านได้
สะดวก ผลผลิต
ทางการเกษตร
เพิม่ขึ้น

ขุดลอกบริเวณล าเหมืองแปน้ 
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง  
ขนาดปากกวา้ง 1.50 เมตร 
ท้องล าเหมืองกวา้ง 1.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
950 เมตร ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกวา่ 712.50 ลูกบากศ์
เมตร หรือรายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

        2.1 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 12,000 - - - - กองช่าง

10 65,000 - - - - กองช่าง

น้ าไหลผ่านได้
สะดวก ผลผลิต
ทางการเกษตร
เพิม่ขึ้น

ขุดลอกบริเวณล าเหมืองทุ่งหวั
บา้น หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ  
ขนาดปากกวา้ง 1.50 เมตร 
ท้องล าเหมืองกวา้ง 1.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
950 เมตร ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกวา่ 712.50 ลูกบากศ์
เมตร หรือรายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 12
 บา้นหม้อ บริเวณล าเหมืองกลาง

เพือ่ปอ้งกันการต้ืนเขินของ
แหล่งน้ า มีน้ าเพยีงพอในท า
การเกษตร

จ านวน 1 สาย น้ าไหลผ่านได้
สะดวก ผลผลิต
ทางการเกษตร
เพิม่ขึ้น

ขุดลอกบริเวณล าเหมืองกลาง 
หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ  ขนาด
ปากกวา้ง 4.00 เมตร ท้องล า
เหมืองกวา้ง 3.00 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ยาว 600 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
10,800 ลูกบากศ์เมตร หรือ
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 8 
บา้นปงเหนือ บริเวณล าเหมืองทุ่งหวับา้น

เพือ่ปอ้งกันการต้ืนเขินของ
แหล่งน้ า มีน้ าเพยีงพอในท า
การเกษตร

จ านวน 1 สาย
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

        2.1 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

11 21,000 - - - - กองช่าง

รวม
  

  11  โครงการ - - 243,500
- - - -

- - -

โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 13
 บา้นนางแล บริเวณศาลา SML ไปซอย 11/1

เพือ่ปอ้งกันการต้ืนเขินของ
แหล่งน้ า มีน้ าเพยีงพอในท า
การเกษตร

จ านวน 1 สาย น้ าไหลผ่านได้
สะดวก ผลผลิต
ทางการเกษตร
เพิม่ขึ้น

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 
บริเวณศาลา SML ไปซอย 
11/1 หมู่ที่ 13 บา้นนางแล  
ขนาดปากกวา้ง 1.85 เมตร 
ท้องล าเหมืองกวา้ง 0.80 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
550 เมตร ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกวา่ 508.75 ลูกบากศ์
เมตร หรือรายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

        2.2 แผนงานสาธารณสุข
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส ำนักปลัด

รวม
  

  1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

     2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

โครงกำรใหค้วำมรู้เกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะ เพือ่ใหป้ระชำชนมีควำมรู้
เกี่ยวกับกำรลดปริมำณขยะ 
วธิกีำรคัดแยกขยะ กำรน ำ
กลับมำใช้ใหม่ ประชำชนมี
ควำมรู้เกี่ยวกับวธิกีำรก ำจัด
ขยะประเภทต่ำงๆ อย่ำงถูกวธิี

จัดกิจกรรมอบรมใหค้วำมรู้
กำรคัดแยกขยะ ใหแ้ก่ประชำชน

ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ำรับกำรอบรม
ประชำชนมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจและ
น ำไปใช้ใน
ครัวเรือน

ประชำชนมี
ควำมรู้สำมำรถ
คัดแยกขยะได้
อย่ำงถูกต้อง

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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        3.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

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

1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส ำนักปลัด

รวม
  

 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - -

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
     3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

โครงกำรปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณภำยใน
ส ำนักงำนและเขตพืน้ที่รับผิดชอบของเทศบำล
ต ำบลปงยำงคก

ปรับปรุงภมูิทัศน์ บริเวณ
ภำยในส ำนักงำนและเขตพืน้ที่
รับผิดชอบของเทศบำล โดย
กำรตกแต่งสถำนที่เนื่องใน
โอกำสต่ำงๆ ปลูกต้นไม้ ดอกไม้
 ฯลฯ

ร้อย 80 มีภมูิทัศน์
และสภำพแวดล้อม
ที่สวยงำม

เทศบำลต ำบล  
ปงยำงคกมี
สภำพแวดล้อมที่
สวยงำม

เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ
ภำยในส ำนักงำนและเขตพืน้ที่
รับผิดชอบของเทศบำลต ำบล
ปงยำงคกใหม้ีสภำพแวดล้อมที่
สวยงำม มีควำมร่มร่ืน สะอำด
 น่ำมอง

แบบ  ผ.02 
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        3.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 350,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

2 250,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

รวม
  

2 โครงการ - - 600,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - -

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
     3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ ทางแยก ทาง
โค้ง

เพือ่ปอ้งกันการเกิดอันตราย
จากการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชน

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
บริเวณทางแยก ทางโค้ง ในเขต
เทศบาล จ านวน 13 หมู่บา้น

มีสัญญาณไฟ
กระพริบในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลจ านวน 
(จุด)

สามารถปอ้งกัน
การเกิดอันตราย
จากการใช้รถใช้
ถนนของประชาชน

โครงการติดต้ังกระจกโค้ง ทางแยก ทางโค้ง เพือ่ปอ้งกันการเกิดอันตราย
จากการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชน เพิม่ความปลอดภยั
ในการใช้รถใช้ถนน

ติดต้ังกระจกโค้ง พร้อมเสา 
ตามจุดเส่ียงต่างๆ ในเขต
เทศบาล จ านวน 13 หมู่บา้น

มีกระจกโค้ง 
บริเวณจุดเส่ียง
ต่างในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลจ านวน 
(จุด)

สามารถปอ้งกัน
การเกิดอันตราย
จากการใช้รถใช้
ถนนของประชาชน

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

        1.2 แผนงานสาธารณสุข3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

รวม
  

  1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

โครงการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ -เพือ่ประชาสัมพนัธส่์งเสริม
การท่องเที่ยว

-เพือ่ประชาสัมพนัธเ์ทศกาล
ต่างๆ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

-เพือ่ประชาสัมพนัธก์ิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลต าบล      
ปงยางคก

-ปา้ยประชาสัมพนัธ ์
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

ประชาสัมพนัธ์
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
เทศกาลต่างๆ 
และกิจกรรม
ต่างๆของ
เทศบาลต าบลปง
ยางคกเปน็ที่รู้จัก
แพร่หลาย

ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา

จัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธ์
การท่องเที่ยว
และกิจกรรมต่างๆ

    3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

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)

1 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองช่างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัต์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 10 บา้นข่วง บริเวณเส้นตรงข้าม
สวนมะพร้าวแม่เล้ียงน้อย ถึงส่ีแยกฟาร์มไก่ปาง
ทองทิพย์

ประชาชน
เดินทางสะดวก 
ปลอดภยั การ
ขนส่งมีความ
คล่องตัว

ถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัต์ติ
กคอนกรีต 
จ านวน 1 เส้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครัง้ที ่2/2565
ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

1.เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน 2. เพือ่ลด
อุบติัเหตุในการเดินทาง 
ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใช้ถนน 3. เพือ่ใหก้าร
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์
ติกคอนกรีต บริเวณเส้นตรง
ข้ามสวนมะพร้าวแม่เล้ียงน้อย 
ถึงส่ีแยกฟาร์มไก่ปางทองทิพย์
 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 990 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 5,940.00 ตาราง
เมตร หรือรายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02/2 
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครัง้ที ่2/2565
ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02/2 

2 1.เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน 2. เพือ่ลด

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 กองช่างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัต์ติ
กคอนกรีต 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
เดินทางสะดวก 
ปลอดภยั การ
ขนส่งมีความ
คล่องตัว

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัต์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 10 บา้นข่วง บริเวณฟาร์มไก่ปาง
ทองทิพย์ถึงโรงงานอิฐมอญ

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์
ติกคอนกรีต บริเวณฟาร์มไก่
ปางทองทิพย์ถึงโรงงานอิฐมอญ
 จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 888 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 5,328.00 ช่วงที่ 2
 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 160.00 เมตร หนา 
0.05 ตารางเมตร หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 960.00ตาราง
เมตร หรือรายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครัง้ที ่2/2565
ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02/2 

3 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กองช่าง

4 1,892,000 1,892,000 1,892,000 1,892,000 1,892,000 กองช่างโครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงัชนิดเรียง
หนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก ล าน้ าแม่ตาล หมู่ที่ 10 
บา้นข่วง บริเวณบา้นนางค าน้อย  วงค์อุต

เพือ่บรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพงัทลายของตล่ิง

มีอาคารปอ้งกัน
ตล่ิงพงัเพิม่ขึ้น 1
 แหง่

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัต์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 10 บา้นข่วง บริเวณฟาร์มไก่ปาง
ทองทิพย์ ถึงถนนเส้นหา้งฉัตร - แม่ปุม้

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์
ติกคอนกรีต บริเวณฟาร์มไก่
ปางทองทิพย์ ถึงถนนเส้นหา้ง
ฉัตร - แม่ปุม้ ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,388
  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 8,328.00
 ตารางเมตร หรือรายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน 2. เพือ่ลด
อุบติัเหตุในการเดินทาง 
ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใช้ถนน 3. เพือ่ใหก้าร
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว

ปอ้งกันการทรุด
ตัวของดินบริเวณ
ริมตล่ิง

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
ชนิดเรียงหนิบรรจุกล่องลวด
เหล็ก ล าน้ าแม่ตาล หมู่ที่ 10 
บา้นข่วง บริเวณบา้นนางน้อย 
 วงค์อุต ขนาดสูง 2.50 เมตร 
ยาวรวม 200  เมตร  หรือ
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

ถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัต์ติ
กคอนกรีต 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
เดินทางสะดวก 
ปลอดภยั การ
ขนส่งมีความ
คล่องตัว
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        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครัง้ที ่2/2565
ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02/2 

5 1,786,000 1,786,000 1,786,000 1,786,000 1,786,000 กองช่าง

รวม
  

5 โครงการ - - 12,378,000 12,378,000 12,378,000 12,378,000 12,378,000 - - -

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ บริเวณภายในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ีการระบายน้ าที่
รวดเร็วและปอ้งกันปญัหาน้ า
ท่วมในพืน้ที่

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  วางท่อ คสล. ขนาด Ø
 1.00 เมตร ยาว 380.00 
เมตร พร้อมบอ่พกั คสล. หรือ
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

ระยะทางที่ได้
ด าเนินการแล้ว
เสร็จร้อยละ 100
 ตามงบประมาณ
ที่ได้จัดสรร

มีการระบายน้ า
ได้อย่างรวดเร็ว
และลดปญัหาน้ า
ท่วมในพืน้ที่
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อตุสหากรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด 490,000  - - - - กองช่าง

เดียวกัน (All In One Solar Street Light)
จ านวน 7 ชุด หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง ประกอบด้วย
-โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด
เดียวกัน 30 วัตต์ จ านวน 1 โคม
-เสากิ่งเด่ียวแบบ Mid-Hinged Coumn ความสูง
6 เมตร จ านวน 1 ต้น
-พกุเหล็ก ความยาว 1.5 เมตร จ านวน 1 ต้น
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ส านักงบประมาณ
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

2 อตุสหากรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด 490,000  - - - - กองช่าง

เดียวกัน (All In One Solar Street Light)
จ านวน 7 ชุด หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น ประกอบด้วย
-โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด
เดียวกัน 30 วัตต์ จ านวน 1 โคม
-เสากิ่งเด่ียวแบบ Mid-Hinged Coumn ความสูง
6 เมตร จ านวน 1 ต้น
-พกุเหล็ก ความยาว 1.5 เมตร จ านวน 1 ต้น
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ส านักงบประมาณ
ส านัรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2/2565

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลติของครุภณัฑ์)
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 อตุสหากรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ โคมไฟ  บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี 500,000  - - - - กองชา่ง

จ านวน 10 ชุด  ประกอบด้วย
- โคมไฟ
- เสาไฟ
พร้อมอุปกรณ์ในการติดต้ัง

4 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ กอ่สร้าง รถเข็นปูน สองล้อ  จ านวน 1 คัน 3,000      - - - - ส านักปลัด

5 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ งานบา้นงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น แบบ 2 หัวก๊อก 6,000      - - - - ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง

1,489,000 - - - - -รวม
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