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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 
เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

..................................................... 
  ตามท่ีเทศบาลต าบลปงยางคก  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลปงยางคก เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  2562 ซึ่งได้จากการรับทราบปัญหา ความต้องการ โดย
น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน มาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผน 

แต่เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่าโครงการ/ กิจกรรม ครุภัณฑ์ ยังไม่
ครอบคลุมในโครงการต่างๆ จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม โครงการ / กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนา 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2561   

ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ 
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเตอมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการ 
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความ
เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
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เทศบาลต าบลปงยางคก  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม 

ฉบับที่ 2/2563 ขึ้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาในด้านต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน อีกทั้งยังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปจึงเพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2563 ในครั้งนี้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กร
เป็นส 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  และ
ให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแผนทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือสามารถด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน 
 
3. ขั้นตอนกำรเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงพัฒนำท้องถิ่น 

ในการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 

เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน 

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังกล่าวให้ผู้บริการท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 

 

 

/เพ่ือประโยชน์... 
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  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1. ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง เสนอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 
3. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ในกรณีที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1. ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ผู้บริหารท้องถิ่น 

2. ผู้บริหาร  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
3. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2563 

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 



2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1) ยทุธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน -          -                        -          -                         6 2,929,800 2         2,300,000.00   - -                    8 5,229,800

รวม -         -                       -         -                        6 2,929,800 2        2,300,000.00  -     -                   8 5,229,800
2) ยทุธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
    ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    2.1  แผนงานเคหะและชุมชน -          -                        -          -                         19 6,347,000 10       5,000,000.00   - -                    29 11,347,000

รวม -         -                       -         -                        19 6,347,000 10      5,000,000.00  -     -                   29 11,347,000

3) ยทุธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม/    ชมุชน

    3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -          -                        -          -                         1 250,000 - -                   - -                    1 250,000

รวม -         -                       -         -                        1 250,000 -     -                 -     -                   1 250,000
4) ยทุธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
- -          -                        -          -                         -          -                          -          -                       -          -                         -          -                        

รวม -         -                       -         -                        -         -                        -         -                      -         -                         -          -                        
5) ยทุธศาสตร์ ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน -          -                        -          -                         2 40,300 -     -                 -     -                   2 40,300

รวม -         -                       -         -                        2 40,300 -     -                 -     -                   2 40,300
รวมทั้งสิน้ -         -                       -         -                        28 9,567,100 12 7,300,000 -     -                   40 16,867,100

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ  ฉบับที ่2/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ยทุธศาสตร์

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

แบบ  ผ.01 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

1 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองยาง
มืด (หลังวดับ้านปงเหนือ)

เพือ่กักเก็บน ้าเพือ่ใช้ในการ
อุปโภค และใช้ในการเกษตร

ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนองยางมืด (หลัง
วดับ้านปงเหนือ) ขนาดสัน
ฝายยาว 8.00 เมตร สูง 
0.70 เมตร

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ
 60 มีน ้าใช้ใน
การอุปโภคและ
ใช้ในการเกษตร

มีน ้าใช้เพียงพอ
ในฤดูแล้ง

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2/2563)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ  ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2/2563)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ  ผ.02 

2 ถมดินลูกรัง บริเวณทีดิ่นสาธารณประโยชน์ เพือ่ถมทีดิ่นก่อตั งอนุสาวรีย ์
พ่อหนานทิพยช์้าง เจ้าแม่จาม
เทวี

ถมดินลูกรัง บริเวณทีดิ่น
สาธารณประโยชน์ หมูท่ี ่9
 พื นทีไ่ม่น้อยกวา่ 2,400 
ตารางเมตร สูง 1.50 เมตร
 ปริมาณดินถมไม่น้อยกวา่ 
3,680 ลบ.ม.

- - 439,800 500,000 - ร้อยละของพื นที่
ถมดินลูกรัง

ได้ถมดินลูกรัง 
เพือ่ก่อตั ง
อนุสาวรียพ์่อ
หนานทิพยช์้าง 
และเจ้าแม่จาม
เทว ีเพือ่เป็น
แหล่งท่องเทีย่ว
ทางวฒันธรรม

กองช่าง

3 ก่อสร้างท้านบคอนกรีตสระหนองต้อง หมูท่ี่
 12 บ้านหม้อ

เพือ่ชะลอการไหลของน ้า 
สามารถกักเก็บน ้าไวใ้ช้ในพื นที่
การเกษตร

ก่อสร้างท้านบคอนกรีตสระ
หนองต้อง ขนาดกวา้ง 6 
เมตร สูง 1.50 เมตร

- - 100,000 - - ร้อยละ 30 ของ
พื นทีม่ีน ้าใช้ใน
พื นทีเ่กษตร

มีน ้าใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง

8



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2/2563)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ  ผ.02 

4 วางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสระน ้าสาธารณประยชน์

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
ระบายน ้าในพื นที่

วางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณสระน ้า
สาธารณประโยชน์ หมูท่ี ่
10 บ้านข่วง ท่อระบายน ้า
ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 
38 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล. 2 บ่อ พร้อมถมคัน
ดินลูกรังคันสระขนาดกวา้ง
 5.00 เมตร ยาวรวม 
43.00 เมตร สูง 1.00 
เมตร

- - 90,000 - - ร้อยละของอัตรา
การระบายน ้า

สามารถลด
ปัญหาน ้าท่วมขัง
ในพื นที่

กองช่าง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2/2563)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ  ผ.02 

5 วางท่อส่งน ้า  บริเวณคลองชลประทาน - 
สระน ้าสาธารณประโยชน์ บ้านนางแล หมูท่ี่
 13

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
ระบายน ้าในพื นที่

วางท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ ว 
ระยะทาง 560 เมตร 
บริเวณคลองชลประทาน - 
สระน ้าสาธารณประโยชน์
บ้านนางแล หมูท่ี ่13

- - 500,000 - - ร้อยละของอัตรา
การระบายน ้า

สามารถลด
ปัญหาน ้าท่วมขัง
ในพื นที่

กองช่าง

รวม 5 โครงการ - - - - 1,129,800 500,000 - - - -
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี ่2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนายุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขดุลอกสระน ้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 
1 บา้นสันหนองบง

ขดุลอกสระน ้าสาธารณะ
ประโยชน์ เพือ่ท้าน ้าประปา

ขดุลอกสระน ้า
สาธารณประโยชน์ บา้นสัน
หนองบง หมู่ที่ 1 ขนาด
พื นที่ 6,530 ตร.ม. ลึก
เฉล่ีย 1.50  - 2.00 เมตร
 ปริมาตรไม่น้อยกวา่ 
9,500 ลบ.ม. ขนาดความ
กวา้ง 75/58x92/112 
เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 - 
2.00 เมตร

- - 487,300     - - ประชาชนร้อยละ
 70 มีน ้าส้าหรับ
การอปุโภคบริโภค

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับการ
อปุโภคบริโภค 
อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง

2 ขดุลอกสระน ้า สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 
บริเวณปากทางเขา้หมู่บา้น

เพือ่เก็บน ้าใช้ในการอุปโภค ขดุลอกสระน ้า
สาธารณประโยชน์ กวา้ง 
70 เมตร ยาว 55 เมตร ลึก
 3 เมตร

- - 500,000 500,000     - ประชาชนร้อยละ
 70 มีน ้าส้าหรับ
การอปุโภคบริโภค

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค เพียงพอใน
ฤดูแล้ง

กองช่าง

3 ขดุลอกสระน ้า สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  บา้น
ปงเหนือ

เพือ่เก็บน ้าใช้ในการอุปโภค ขดุลอกสระน ้า
สาธารณประโยชน์

- - 500,000 500,000     - ประชาชนร้อยละ
 70 มีน ้าส้าหรับ
การอปุโภคบริโภค

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค เพียงพอใน
ฤดูแล้ง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2/2563)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี ่2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนายุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2/2563)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 

4 ขดุลอกสระน ้า สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10  
บา้นขว่ง

เพือ่เก็บน ้าใช้ในการอุปโภค ขดุลอกสระน ้า
สาธารณประโยชน์

- - 500,000 500,000     - ประชาชนร้อยละ
 70 มีน ้าส้าหรับ
การอปุโภคบริโภค

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค เพียงพอใน
ฤดูแล้ง

กองช่าง

5 ขดุสระน ้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7  บา้นปงใต้ เพือ่เก็บน ้าใช้ในการอุปโภค ขดุสระน ้าสาธารณประโยชน์ - - 500,000 500,000     - ประชาชนร้อยละ
 70 มีน ้าส้าหรับ
การอปุโภคบริโภค

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค เพียงพอใน
ฤดูแล้ง

กองช่าง

6 ขดุสระน ้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  บา้นปง
เหนือ

เพือ่เก็บน ้าใช้ในการอุปโภค ขดุสระน ้าสาธารณประโยชน์ - - 500,000 500,000     - ประชาชนร้อยละ
 70 มีน ้าส้าหรับ
การอปุโภคบริโภค

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค เพียงพอใน
ฤดูแล้ง

กองช่าง

7 ขดุสระน ้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10  บา้นขว่ง เพือ่เก็บน ้าใช้ในการอุปโภค ขดุสระน ้าสาธารณประโยชน์ - - 500,000 500,000     - ประชาชนร้อยละ
 70 มีน ้าส้าหรับ
การอปุโภคบริโภค

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค เพียงพอใน
ฤดูแล้ง

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี ่2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนายุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2/2563)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 

8 ขดุสระน ้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 11  บา้นโฮ้ง-
ทะล้า

เพือ่เก็บน ้าใช้ในการอุปโภค ขดุสระน ้าสาธารณประโยชน์ - - 500,000 500,000     - ประชาชนร้อยละ
 70 มีน ้าส้าหรับ
การอปุโภคบริโภค

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค เพียงพอใน
ฤดูแล้ง

กองช่าง

9 ขดุลอกล้าเหมืองแม่วกั หมู่ที่ 1, 2, 4 เพือ่ขดุลอกล้าเหมืองไม่ใหตื้ น
เขนิ  ใหน้ ้าไหลผ่านได้สะดวก

ขดุลอกล้าเหมืองแม่วกั 
ระยะทางยาว 8,000 เมตร

- - 500,000 500,000     - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น ้าท่วมขงั

ระบายน ้าได้ดีขึ น
 น ้าไม่ท่วมขงั

กองช่าง

10 ขดุลอกล้าเหมืองแม่ฮาว หมู่ที่ 1, 13, 3 เพือ่ขดุลอกล้าเหมืองไม่ใหตื้ น
เขนิ  ใหน้ ้าไหลผ่านได้สะดวก

ขดุลอกล้าเหมืองแม่ฮาว 
ระยะทางยาว 6,000 เมตร

- - 500,000 500,000     - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น ้าท่วมขงั

ระบายน ้าได้ดีขึ น 
น ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

11 ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณะ ล้าน ้าแม่วกั บริเวณ
ฝายคอนกรีต-ขา้งโรงงานอมิพเิรียลเซรามิค หมู่ที่
 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ขดุลอกล้าเหมืองไม่ใหตื้ น
เขนิ  ใหน้ ้าไหลผ่านได้สะดวก

ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณะ 
ล้าน ้าแม่วกั ขนาดท้องล้า
เหมืองกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 800 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.50 เมตร

- - 15,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น ้าท่วมขงั

ระบายน ้าได้ดีขึ น 
น ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

13



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี ่2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนายุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2/2563)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 

12 ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณะ บริเวณฝายคอนกรีต
ล้าน ้าแม่วกั - บา้นหนองหา้ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง
 หมู่ท่ี 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ขดุลอกล้าเหมืองไม่ใหตื้ น
เขนิ  ใหน้ ้าไหลผ่านได้สะดวก

ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณะ
 บริเวณฝายคอนกรีตล้าน ้า
แม่วกั - บา้นหนองหา้ ต.ปง
แสนทอง อ.เมือง ขนาด
กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 
500 เมตร ลึก 1.00 เมตร

- - 40,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น ้าท่วมขงั

ระบายน ้าได้ดีขึ น 
น ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

13 ขดุลอกล้าเหมือง หลุมปูแ่กว้ หมู่ที่ 10 บา้นขว่ง เพือ่ขดุลอกล้าเหมืองไม่ใหตื้ น
เขนิ  ใหน้ ้าไหลผ่านได้สะดวก

ขดุลอกล้าเหมือง หลุมปูแ่กว้
 ขนาดท้องล้าเหมืองกวา้ง 
1.00 เมตร ยาว 900 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

- - 20,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น ้าท่วมขงั

ระบายน ้าได้ดีขึ น 
น ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

14 ขดุลอกล้าเหมืองง่า (คลองชลประทาน - หน้าวดั
บา้นขว่ง)  หมู่ที่ 10 บา้นขว่ง

เพือ่ขดุลอกล้าเหมืองไม่ใหตื้ น
เขนิ  ใหน้ ้าไหลผ่านได้สะดวก

ขดุลอกล้าเหมืองง่า (คลอง
ชลประทาน - หน้าวดับา้น
ขว่ง)ขนาดท้องล้าเหมือง
กวา้ง 1.00 เมตร ยาว 
500 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 
เมตร

- - 18,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น ้าท่วมขงั

ระบายน ้าได้ดีขึ น 
น ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

14



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี ่2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนายุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2/2563)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 

15 ขดุลอกสระหนองต้อง หมู่ที่ 12  บา้นหม้อ เพือ่ขุดลอกล้าเหมืองไม่ให้ตื นเขิน ขดุลอกสระหนองต้อง 
ขนาดพื นที่ 2,000 ตาราง
เมตร ลึก 3.00 เมตร

- - 300,000 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น ้าท่วมขงั

ระบายน ้าได้ดีขึ น 
น ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

16 ขดุลอกล้าเหมืองบา้นขว่ง หมู่ที่ 11  บา้นโฮ้ง - 
ทะล้า

เพือ่ขุดลอกล้าเหมืองไม่ให้ตื นเขิน ขดุลอกล้าเหมืองบา้นขว่ง 
ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ลึก
 0.50 เมตร ยาว 600 
เมตร

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

ระบายน ้าได้ดีขึ น 
น ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

17 ขดุลอกล้าน ้าแม่ตาล หมู่ที่ 10, 11, 12 บริเวณ
ฝายบา้นโฮ้ง - ทะล้า - ฝายบา้นหม้อ

เพือ่ขุดลอกล้าเหมืองไม่ให้ตื นเขิน ขดุลอกล้าน ้าแม่ตาล หมู่ที่ 
10, 11, 12 บริเวณฝาย
บา้นโฮ้ง - ทะล้า - ฝายบา้น
หม้อ ขนาดท้องล้าน ้ากวา้ง 
8.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.41
 - 1.52 เมตร ยาว 800 
เมตร

- - 186,700 - - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น ้าท่วมขงั

ระบายน ้าได้ดีขึ น 
น ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

15



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี ่2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนายุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2/2563)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 

18 ซ่อมแซมคันดินสระน ้าหนองต้อง หมู่ที่ 12 บา้น
หม้อ

เพือ่ปอ้งกนัการและลดการ
พงัทลายของคันดินธรรมชาติ 
และเพือ่สามารถสัญจรในพื นที่
ได้สะดวกขึ น

ซ่อมแซมคันดินสระน ้า
หนองต้อง โดยการกอ่สร้าง
กา้แพงกนัดิน ขนาด ยาว 
12.00 เมตร สูง 2.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมถมคันดินสระขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 12 
เมตร สูง 1.50 เมตร

- - 250,000 - - ประชาชนร้อยละ
 60  มีเส้นทาง
คมนาคมที
สะดวกขึ น

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกขึ น

กองช่าง

19 ขดุเจาะบอ่บาดาล หมู่ที่ 5 เพือ่ผลิตน ้าอุปโภคบริโภค แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

ขนาด Ø 6 นิ ว ลึก 300 
เมตร

- - 500,000 500,000     - ประชาชนร้อยละ 
70 มีน ้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค /
แก้ไขปัญหาภัย
แล้งร้อยละ80

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค 
บริโภค เพียงพอใน
ฤดูแล้ง

กองช่าง

รวม       19  โครงการ - - - - 6,347,000 5,000,000  - - - -

16



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที ่ 3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    1. ยทุธศาสตร์ที ่3 ดา้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

1 อบรมจติอาสาภยัพบิตั เพือ่เสริมสร้างศักยภาพและ
ความเขม้แขง็ใหแ้กเ่ทศบาล มี
บคุลากรที่สามารถปฏบิติั
หน้าที่ช่วยเหลือเจา้พนักงาน
ในการปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ส่งเสริมความรู้
ด้านการจดัการสาธารณภยั
เบือ้งต้น  พฒันาระบบการ
ปฏบิติังานกูภ้ยัในภาวะฉกุเฉนิ 
เพือ่สนับสนุนใหโ้ครงการจติ
อาสาพระราชทาน 904 วปร. 
ในระดับพืน้ที่ใหม้ีความเขม้แขง็

ผู้เขา้รับการอบรมจติอาสา
ภยัพบิติัของเทศบาล ผู้
สังเกตการณ์

- - 250,000 - - จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม

ผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏบิติัหน้าที่
ช่วยเหลือเจา้
พนักงานในการ
ปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยัในพืน้ที่เกดิ
เหตุได้อยา่ง
ถกูต้อง รวดเร็ว 
เปน็ระบบ และ
ใหก้ารสนับสนุน
การปฏบิติังาน
ของกอง
อ านวยการปอ้งกนั

ส านักปลัด

รวม 1  โครงการ - - - - 250,000 - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2/2563)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นการบริหารและพัฒนาองค์กร
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่5 การบริหารและพัฒนาองค์กร

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

1 ต่อเติมปรับปรุงส านักงาน (หอ้งส านักปลัด) เพือ่ขยายหอ้งท างานส านักปลัด ติดต้ังบานประตูอลูมิเนียม
พร้อมลูกฟกัช่องแสงขนาด
กวา้ง 3.50 เมตร สูง 3.00
 เมตร

- - 25,300 - - มีพืน้ที่ใช้สอยใน
หอ้งส านักปลัด
เพิม่ขึน้

ขยายหอ้งท างาน
ส านักปลัด

กองช่าง

2 ต่อเติมเวทีหอ้งประชุมส านักงานเทศบาลต าบลปง
ยางคก

เพือ่ใหม้ีพืน้ที่ใช้สอยเพิม่ขึน้ ต่อเติมเวทีด้านขา้ง ขนาด
กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 
1.50 เมตร สูง 0.35 เมตร

- - 15,000 - - มีพืน้ที่ใช้สอย
เพิม่ขึน้

เพือ่ใหม้ีพืน้ที่ใช้
สอยเพิม่ขึน้

กองช่าง

รวม 2 โครงการ - - - - 40,300 - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2/2563)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1  ดา้นการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน

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

1 กอ่สร้างกา้แพงกนัดินล้าน ้าแม่วกั หมู่ที่ 4 บา้น
สันบญุเรือง

เพือ่ปอ้งกนัน ้าท่วม กอ่สร้างกา้แพงกนัดินล้าน ้า
แม่วกั ขนาดสูง 4.00 เมตร
 หนา 0.10 เมตร ยาว 
4000 เมตร จา้นวน 2 ฝ่ัง

- - 1,800,000 1,800,000 - ปอ้งกนัน ้าท่วมได้
ร้อยละ 50 ของ
พื นที่

สามารถปอ้งกนั
น ้าท่วมได้

กองช่าง

รวม 1 โครงการ - - - - 1,800,000 1,800,000 - - - -

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2/2563)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02/1 
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาอปุกรณ์อา่นบัตรแบบ  
(Smart Card Reader) 1 เคร่ือง

- - 700                - - ส านักปลัดเทศบาล

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เต็นท์ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
8.00 เมตร สูง 2.50 เมตร จ านวน 3 
หลัง

- - 60,000           - - ส านักปลัดเทศบาล

3 แผนงานเคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองเจาะคอนกรีต ขนาด 5.5 แรงมา้ 
เส้นผ่าศูนยก์ลางรูที่เจาะได้ 1 - 8 นิ้ว  
จ านวน 1 เคร่ือง

- - 80,000           - - กองชา่ง

-                  -                140,700        -               -               รวม 

หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2/2563)

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ แผนงาน ประเภท
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