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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2563 

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

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

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

  จากการตรวจสอบแผนพัฒนาดังกล่าวพบว่า มีข้อผิดพลาดในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ค านวณปริมาณงาน/ปีที่ด าเนินการโครงการ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติและถูกต้อง      
ตามหลักวิชาทางช่าง โดยสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 “ข้อ 22/2 ในกรณีการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล   
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
 

ดังนั้นเทศบาลต าบลปงยางคก จึงได้จัดท า แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -

2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. 2564 ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในกิจการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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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. วัตถุประสงค์ของกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมรวมทั้ง                 
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. เพ่ือสามารถด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน 
 
3. ขั้นตอนกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 

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 าร่างแผน พัฒนาท้องถิ่นที่ เปลี่ ยนแปลง                 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง 
3.  ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราช  
พิธีรัฐพิธี นโยบายรัฐบาล เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1. ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ผู้บริหารท้องถิ่น 

2. ผู้บริหาร  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นทีเ่พ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
3. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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บัญชสีรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 

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 แผนงานเคหะและชุมชน 4            280,000           4            450,000           6            777,800           4 1,520,000        4 1,520,000        22          4,547,800        

4            280,000          4            450,000          6            777,800          4            1,520,000       4            1,520,000       22          4,547,800       
2

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

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1            35,000             1            35,000             1            35,000             1 40,000             1 40,000             5            185,000          
3.2 แผนงานการศึกษา 2            170,000           2            170,000           2            170,000           4 739,500           4 779,500           14          2,029,000       
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1            60,000             1            60,000             1            60,000             1 97,000             1 97,000             5            374,000          

4            265,000          4            265,000          4            265,000          6 876,500          6 916,500          24          2,588,000       
4 -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  

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

-         -                  -         -                  -         -                  
8            545,000          8            715,000          10          1,042,800       10          2,396,500       10          2,436,500       46          7,135,800       

บัญชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563

ยุทธศำสตรด์ำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน

รวม
ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

เทศบำลต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง

ป ีพ.ศ. 2562 ป ีพ.ศ. 2563 ป ีพ.ศ. 2564 รวม 5 ปีป ีพ.ศ. 2565

รวม
ดำ้นกำรพัฒนำสังคม/ชมุชน

รวม

ยุทธศำสตร์
ป ีพ.ศ. 2561

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

รวม
กำรพัฒนำกำรบรหิำรและพัฒนำองค์กร

รวม
รวมทัง้สิ้น
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

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

1 โครงการงานก่อสร้างโรงสูบน า้ เพื่อใช้ส้าหรับ
รถบรรทุกน า้อเนกประสงค์ บริเวณสระน า้
สาธารณประโยชน์บ้านสันหนองบง หมูท่ี่ 1

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้งเนือ่งด้วยประชาชนประสบ
ปัญหาภาวะภัยแล้ง ท้าให้น า้ที่
ใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

งานกอ่สร้างโรงสูบน ้าเพือ่ใช้
ส้าหรับรถบรรทุกน ้า
อเนกประสงค์ 1.โรงสูบน ้าขนาด 
1.50*1.50 เมตร พร้อมมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 3 นิ ว 2.ท่อส่งเหล็ก
อาบสังกะสี BS-M (คาดน ้าเงิน) 
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 นิ ว 
จ้านวน 6 ท่อน รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต้าบลปง
ยางคก

- - 66,000 - - มีการด้าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนมีน า้ใช้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

1 โครงการงานก่อสร้างโรงสูบน า้ เพื่อใช้ส้าหรับ
รถบรรทุกน า้อเนกประสงค์ บริเวณสระน า้
สาธารณประโยชน์บ้านสันหนองบง หมูท่ี่ 1

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้งเนือ่งด้วยประชาชนประสบ
ปัญหาภาวะภัยแล้ง ท้าให้น า้ที่
ใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

งานกอ่สร้างโรงสูบน ้าเพือ่ใช้
ส้าหรับรถบรรทุกน ้า
อเนกประสงค์ 1.โรงสูบน ้าขนาด 
1.50*1.50 เมตร พร้อมมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 3 นิ ว 2.ท่อส่งเหล็ก
อาบสังกะสี BS-M (คาดน ้าเงิน) 
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 นิ ว 
จ้านวน 6 ท่อน รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต้าบลปง
ยางคก

- - 70,500 - - มีการด้าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนมีน า้ใช้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

รวม 1 โครงการ - - - - 70,500 - - - - -

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3/2563 หน้า 12 ล าดบัที ่1

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

6



2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

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

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

2 โครงการงานก่อสร้างโรงสูบน า้ เพื่อใช้ส้าหรับ
รถบรรทุกน า้อเนกประสงค์ บริเวณสระน า้
สาธารณประโยชน์บ้านปงเหนือ  หมู ่8

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้งเนือ่งด้วยประชาชนประสบ
ปัญหาภาวะภัยแล้ง ท้าให้น า้ที่
ใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

งานกอ่สร้างโรงสูบน ้าเพือ่ใช้
ส้าหรับรถบรรทุกน ้า
อเนกประสงค์ 1.โรงสูบน ้าขนาด 
1.50 * 1.50 เมตร พร้อม
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 นิ ว 2. ท่อ
ส่งเหล็กอาบสังกะสี BS-M (คาด
น ้าเงิน) เส้นผ่านศูนย์กลางขนด 3
 นิ ว จ้านวน 11 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

- - 70,500 - - มีการด้าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนมีน ้าใช้
เพยีงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

2 โครงการงานก่อสร้างโรงสูบน า้ เพื่อใช้ส้าหรับ
รถบรรทุกน า้อเนกประสงค์ บริเวณสระน า้
สาธารณประโยชน์บ้านปงเหนือ  หมู ่8

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้งเนือ่งด้วยประชาชนประสบ
ปัญหาภาวะภัยแล้ง ท้าให้น า้ที่
ใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

งานกอ่สร้างโรงสูบน ้าเพือ่ใช้
ส้าหรับรถบรรทุกน ้า
อเนกประสงค์ 1.โรงสูบน ้าขนาด 
1.50 * 1.50 เมตร พร้อม
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 นิ ว 2. ท่อ
ส่งเหล็กอาบสังกะสี BS-M (คาด
น ้าเงิน) เส้นผ่านศูนย์กลางขนด 3
 นิ ว จ้านวน 11 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลปงยางคก

- - 107,300 - - มีการด้าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนมีน ้าใช้
เพยีงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

รวม 1 โครงการ - - - - 107,300 - - - - -

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3/2563 หน้า 13 ล าดบัที ่2

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

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

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 
1 บา้นสันหนองบง

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
และความปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะเพือ่
การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ตามถนนและ
การเกษตร

มีฟา้ส่องสวา่งใน
ต้าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค
อ้าเภอหา้ง

ฉัตร

3 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 
1 บา้นสันหนองบง

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
และความปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะเพือ่
การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 100,000 100,000 400,000 400,000 มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ตามถนนและ
การเกษตร

มีฟา้ส่องสวา่งใน
ต้าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค
อ้าเภอหา้ง

ฉัตร

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 400,000 400,000 - - -

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ินหน้า 231 ล าดบัที ่2

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

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

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 
4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
และความปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะเพือ่
การเกษตรและที่อยู่อาศัย

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ตามถนนและ
การเกษตร

มีฟา้ส่องสวา่งใน
ต้าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค
อ้าเภอหา้ง

ฉัตร

4 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 
4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
และความปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะเพือ่
การเกษตรและที่อยู่อาศัย

50,000 100,000 100,000 400,000 400,000 มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ตามถนนและ
การเกษตร

มีฟา้ส่องสวา่งใน
ต้าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค
อ้าเภอหา้ง

ฉัตร

รวม 1 โครงการ - - 50,000 100,000 100,000 400,000 400,000 - - -

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ินหน้า 231 ล าดบัที ่5

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

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

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 
7 บา้นปงใต้

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
และความปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะเพือ่
การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 150,000 200,000 150,000 150,000 มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ตามถนนและ
การเกษตร

มีฟา้ส่องสวา่งใน
ต้าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค
อ้าเภอหา้ง

ฉัตร

5 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 
7 บา้นปงใต้

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
และความปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะเพือ่
การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 150,000 200,000 470,000 470,000 มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ตามถนนและ
การเกษตร

มีฟา้ส่องสวา่งใน
ต้าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค
อ้าเภอหา้ง

ฉัตร

รวม 1 โครงการ - - 100,000 150,000 200,000 470,000 470,000 - - -

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่1/2563 หน้า 23 ล าดบัที ่12
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

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

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

6 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 
8 บา้นปงเหนือ

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
และความปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะเพือ่
การเกษตรและที่อยู่อาศัย

30,000 100,000 200,000 100,000 100,000 มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ตามถนนและ
การเกษตร

มีฟา้ส่องสวา่งใน
ต้าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค
อ้าเภอหา้ง

ฉัตร

6 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 
8 บา้นปงเหนือ

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้และแสงสวา่ง 
และความปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะเพือ่
การเกษตรและที่อยู่อาศัย

30,000 100,000 200,000 250,000 250,000 มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ตามถนนและ
การเกษตร

มีฟา้ส่องสวา่งใน
ต้าบลได้อย่าง
ทั่วถึง

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค
อ้าเภอหา้ง

ฉัตร

รวม 1 โครงการ - - 30,000 100,000 200,000 250,000 250,000 - - -

#VALUE! #VALUE! 777,800 #VALUE! #VALUE!

4 4 6 4 4

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่1/2563 หน้า 24 ล าดบัที ่13
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

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

1 โครงการปอังกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลฯ

เพือ่เปน็การลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศบาลฯ

ประชาสัมพนัธ ์ใหค้วามรู้แก่
ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลฯ ในการขับรถด้วย
ความปลอดภยั

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ลดอุบติัเหตุทาง
ถนน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
การเดินทางช่วง
เทศกาล

ส านักปลัด

1 โครงการปอังกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลฯ

เพือ่เปน็การลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศบาลฯ

ประชาสัมพนัธ ์ใหค้วามรู้แก่
ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลฯ ในการขับรถด้วย
ความปลอดภยั

- - - 40,000 40,000 ลดอุบติัเหตุทาง
ถนน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
การเดินทางช่วง
เทศกาล

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ - - - - - 40,000 40,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        3.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ินหน้า 201 ล าดบัที ่1

รายละเอียดโครงการทีข่อเปลี่ยนแปลงใหม่

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

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

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าสนับสนุนค่าจัดส่ือการเรียนการ
สอนและวสัดุการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)

เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติเด็ก
และเพิม่ศักยภาพการบริหาร
จัดการศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปงยางคก

จัดหาส่ือการเรียนการสอน
วสัดุการศึกษา

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีการพฒันาการ
เรียนการสอนที่ดี
ขึ้น

เด็กเล็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมี
การพฒันา
คุณภาพชีวติที่ดี
และสถานที่มี
ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยน่าอยู่
และปลอดภยั

ฝ่าย
การศึกษา

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ส าหรับ
เด็กอายุ 2-5 ปี

เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติเด็ก
และเพิม่ศักยภาพการบริหาร
จัดการศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปงยางคก

จัดหาส่ือการเรียนการสอน
วสัดุการศึกษา

150,000 150,000 150,000 144,500 144,500 มีการพฒันาการ
เรียนการสอนที่ดี
ขึ้น

เด็กเล็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมี
การพฒันา
คุณภาพชีวติที่ดี
และสถานที่มี
ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยน่าอยู่
และปลอดภยั

ฝ่าย
การศึกษา

รวม 1 โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 144,500 144,500 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรยี์และเกษตรแปรรปู

        3.2 แผนงานการศึกษา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ินหน้า 202 ล าดบัที ่2

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

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

1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)และโรงเรียนบา้นสัน

เพือ่ส่งเสริมสถานศึกษาและ
พฒันาคุณภาพของเด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณเปน็
ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน
จ านวน 2 แหง่

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวนัครบทุก
คน

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี
สุขภาพสมบรูณ์
แข็งแรง

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ช้างอนุสรณ์)

1 อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียนโรงเรียน
บา้นปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

เพือ่ส่งเสริมสถานศึกษาและ
พฒันาคุณภาพของเด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณเปน็
ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน
บา้นปงยางคก (ทิพย์ช้าง
อนุสรณ์)

- - - 400,000 400,000 เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวนัครบทุก
คน

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี
สุขภาพสมบรูณ์
แข็งแรง

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ช้างอนุสรณ์)

2 อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียนโรงเรียน
บา้นสัน

เพือ่ส่งเสริมสถานศึกษาและ
พฒันาคุณภาพของเด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณเปน็
ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนสัน

- - - 180,000 180,000 เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวนัครบทุก
คน

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี
สุขภาพสมบรูณ์
แข็งแรง

โรงเรียน
บา้นสัน

รวม 2 โครงการ - - - - - 580,000 580,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ินหน้า 237 ล าดบัที ่2

รายละเอียดโครงการทีข่อเปลี่ยนแปลงใหม่

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรยี์และเกษตรแปรรปู

        3.2 แผนงานการศึกษา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรยี์และเกษตรแปรรปู

        3.2 แผนงานการศึกษา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

2 อุดหนุนโครงการค่ายวชิาการ (โรงเรียนบา้นสัน) เพือ่ส่งเสริมสถานศึกษาและ
พฒันาคุณภาพของเด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการตามโครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ช้างอนุสรณ์)

2 โครงการค่ายวชิาการเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (โรงเรียนบา้นสัน)

เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1
 -6 จ านวน 33 คน ได้รับการ
พฒันาด้านวชิาการอย่างเต็มที่
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับโรงเรียนและ
ระดับชาติที่สูงขึ้น

20,000 20,000 20,000 15,000 15,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี

โรงเรียน
บา้นสัน

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 15,000 15,000 - - -

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ินหน้า 237 ล าดบัที ่5

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

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

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพฒันาศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ

เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

จัดโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุต าบลปงยางคก

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้สูงอายุมีการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติที่ดี

ส านักปลัด

1 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพฒันา
ศักยภาพผู้สูงอายุต าบลปงยางคก

เพือ่ใช้ส าหรับการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมของการรวบกลุ่ม
ของผู้สูงอายุ

จัดโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุต าบลปงยางคก

60,000 60,000 60,000 97,000 97,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้สูงอายุมีการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติที่ดี

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 97,000 97,000 - - -

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        3.5 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการเดมิ (ผ.02) แผนพัฒนาทอ้งถ่ินหน้า 208 ล าดบัที ่4

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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