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

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

  แต่เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า โครงการ/ กิจกรรม ครุภัณฑ์         
ยังไม่ครอบคลุมในโครงการต่างๆ จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ/ กิจการ ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาเ พ่ือประโยชน์สู งสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม เ พ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
 

  “ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี 

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537   
ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  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.2561-2565  เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3/2563 ขึ้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาในด้านต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน อีกทั้งยังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปซึ่งการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ในครั้งนี้  จะเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ 
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บทน ำ 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนด  วิสัยทัศน์   
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้อง  กับแผนพัฒนา
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนา   ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า                
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแผนทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมรวมทั้ง                 
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือสามารถด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน 
 
3. ขั้นตอนกำรเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงพัฒนำท้องถิ่น 

ในการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน 

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริการท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 

 

 
             /เพ่ือประโยชน์... 
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  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1. ส่วนงานที่มีหน้ าที่จั ดท าแผน จัดท าร่ างแผน พัฒนาท้องถิ่นที่ เปลี่ ยนแปลง                
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง 
3.  ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ในกรณีที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1. ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ผู้บริหารท้องถิ่น 

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเตมิ ฉบับที ่3/2563 

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน -         -                   -         -                   9            1,201,500        -         -                   -         -                   9            1,201,500       

-         -                  -         -                  9            1,201,500       -         -                  -         -                  9            1,201,500       
2

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน -         -                   -         -                   22          1,850,300        -         -                   -         -                   22          1,850,300       

-         -                  -         -                  22          1,850,300       -         -                  -         -                  22          1,850,300       
3

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

4

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน -         -                   -         -                   1            5,000,000        -         -                   -         -                   1            5,000,000       

-         -                  -         -                  1            5,000,000       -         -                   -         -                  1            5,000,000       
5 -                  -         

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

-         -                  -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  
32          8,051,800       32          8,051,800       

2. บญัชโีคงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

รวม
กำรพัฒนำกำรบรหิำรและพัฒนำองค์กร

รวม
รวมทัง้สิ้น

รวม
ดำ้นกำรพัฒนำสังคม/ชมุชน และกำรรกัษำควำม
สงบเรยีบรอ้ย

รวม

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

ป ีพ.ศ. 2561

บัญชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563

ยุทธศำสตรด์ำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน

รวม

เทศบำลต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง

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

โครงการงานซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลทต์กิตอนกรตี

1 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟลัท์ติกตอนกรีต สายหลักในหมู่บา้น
สันหลวง หมู่ที่ 3  - หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

 ช่วงที่ 1 บริเวณซอย 1 ถึง 
ซอย 4 ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 176.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร  ช่วงที่ 2 บริเวณ
ข้างปัม้ ขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร    ช่วงที่ 3 
บริเวณข้างปัม้ ขนาดกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร ความยาว
รวม 198.00 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 946.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - 254,400 - - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7



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)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

2 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟลัท์ติกตอนกรีต บริเวณแยกสะพาน
ทางไปบา้นหม้อ หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

เพือ่ใหม้ีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภยั

ขนาดผิวจรากวา้ง  4.00  
เมตร  ยาว 145.00  เมตร  
หนา  0.05 เมตร  หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 580.00 ตร.ม. 
บริเวณแยกสะพานทางไปบา้น
หม้อรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - 157,800 - - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองช่าง
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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)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการงานก่อสรา้งรางระบายน้ า

1 โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอย 4 
(บา้นเลขที่ 105) หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

รางระบายน้ าขนาดกวา้ง 0.20
 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร 
ยาว51.00 เมตร (ฝาตะแกรง
เหล็ก) บา้นสันหลวง ม.3 ต.ปง
ยางคก อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - 140,500 - - มีการด าเนินการ
ตามโครงการ

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง
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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)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการงานวางทอ่ระบายน้ าคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก

1 โครงการงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บริเวณสระน้ าสาธารณะประโยชน์  หมู่ที่ 8 
บา้นปงเหนือ

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

1. วางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
0.40 ม. (มอก.ชั้น3) จ านวน
ท่อ 20 ท่อน พร้อมบานประตู
ปดิ-เปดิน้ า     2. วางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อ 0.60 ม. (มอก.
ชั้น3) จ านวน 13 ท่อน ขุด
ร่องระบายน้ ากวา้ง 0.80 ม. 
ลึก 1.00 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - 86,600 - - มีการด าเนินการ
ตามโครงการ

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง
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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)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการงานก่อสรา้งก าแพงกันตลิ่ง

1 โครงการงานก่อสร้างก าแพงกันตลิงล าน้ าแม่น้อย
 บริเวณสะพานบา้นสันหลวง  หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง

เพือ่ช่วยระบายน้ าและปอ้งกัน
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

งานก่อสร้างก าแพงกันตลิงล า
น้ าแม่น้อย บริเวณสะพานบา้น
สันหลวงขนาดสูง 2.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 10.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - 56,900 - - บา้นเรือน
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ปอ้งกันตล่ิง
พงัทลาย

กองช่าง
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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)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการงานก่อสรา้งโรงสูบน้ า
1 โครงการงานก่อสร้างโรงสูบน้ า เพือ่ใช้ส าหรับ

รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ บริเวณสระน้ า
สาธารณประโยชน์บา้นสันหนองบง หมู่ที่ 1

เพือ่ปอ้งกันและแก้ไชปญัหา
ภยัแล้ง เนื่องด้วยประชาชน
ประสบปญัหาภาวะภยัแล้ง ท า
ใหน้้ าที่ใช้ไม่เพีย่งพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

งานก่อสร้างโรงสูบน้ าเพือ่ใช้
ส าหรับรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ 1.โรงสูบน้ า
ขนาด 1.50 * 1.50 เมตร 
พร้อมมอเตอร์ไฟฟา้ขนาด 3 
นิ้ว 2. ท่อส่งเหล็กอาบสังกะสี 
BS-M (คาดน้ าเงิน) เส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนด 3 นิ้ว จ านวน 
6 ท่อน รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - 66,000 - - มีการด าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพยีงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง
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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)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

2 โครงการงานก่อสร้างโรงสูบน้ า เพือ่ใช้ส าหรับ
รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ บริเวณสระน้ า
สาธารณประโยชน์บา้นปงเหนือ  หมู่ 8

เพือ่ปอ้งกันและแก้ไชปญัหา
ภยัแล้ง เนื่องด้วยประชาชน
ประสบปญัหาภาวะภยัแล้ง ท า
ใหน้้ าที่ใช้ไม่เพีย่งพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

งานก่อสร้างโรงสูบน้ าเพือ่ใช้
ส าหรับรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ 1.โรงสูบน้ า
ขนาด 1.50 * 1.50 เมตร 
พร้อมมอเตอร์ไฟฟา้ขนาด 3 
นิ้ว 2. ท่อส่งเหล็กอาบสังกะสี 
BS-M (คาดน้ าเงิน) เส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนด 3 นิ้ว จ านวน 
11 ท่อน รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - 70,500 - - มีการด าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพยีงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง
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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)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการระบบประปาหมูบ่า้น

1 โครงการงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น บา้น
ปงเหนือ หมู่ที่ 8

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภค และเพยีงพอต่อความ
ต้องการ

งานก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้น

- - 300,000 - - ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบประปา
หมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น บา้นหม้อ
 หมู่ที่ 12

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภค และเพยีงพอต่อความ
ต้องการ

งานเดินท่อเมนระบบท่อจ่าย
น้ าประปา วางท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 
580.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ประปารายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลปงยางคก

- - 68,800 - - ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบประปา
หมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

กองช่าง

- - 1,201,500 - -

1,551,800

รวม 9 โครงการ
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

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

โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ
1 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ (ล าเหมือง

ใหม)่ แยกสาย 1 บริเวณศาลปูเ่จ้าสันหนองบง หมูท่ี่
 1 บ้านสันหนองบง

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 1.00  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60
 - 0.85 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:2 ความยาวไม่
น้อยกวา่ 800 ม. มีปริมาตร
ไม่น้อยกวา่ 750 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - 23,300 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

2 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ (ล าเหมือง
ใหม)่ แยกสาย 2 บริเวณหลังวดัสันหนองบง หมูท่ี ่1
 บ้านสันหนองบง

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 1.00  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50
 - 0.72 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:2 ความยาวไม่
น้อยกวา่ 900 ม. มีปริมาตร
ไม่น้อยกวา่ 700 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - 21,800 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ ขุดลอกล า
น  าแม่น้อย (บริเวณบ้านนาสมชาย-สะพานล าน  าแม่
น้อย) หมูท่ี ่3 บ้านสันหลวง

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 2.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40
 - 0.55 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่
น้อยกวา่ 450 ม. มีปริมาตร
ไม่น้อยกวา่ 750 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - 23,300 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

4 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ  (ล าเหมือง
ออง) บริเวณถนน คสล.ทางไป ม.13 บ้านนางแล -
หมูท่ี ่3 บ้านสันหลวง

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล า
เหมือง1.00  เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.38-0.65 ม. ความลาด
เอียงด้านข้าง 1:1 ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 800 ม. มี
ปริมาตรไม่น้อยกวา่ 550 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - 17,100 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ  (ล าเหมือง
แยกแม่วกั) บริเวณฝายล าน  าแม่วกั หมูท่ี ่4 บ้านสัน
บุญเรือง

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ช่วงที่ 1 ขนาดความกวา้ง
ท้องล าเหมือง 1.20 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 - 0.80 ม. ความ
ลาดเอียงด้านข้าง 1:1 ความ
ยาวไม่น้อยกวา่ 180 ม. 
ปริมาตรไม่น้อยกวา่ 260 
ลบ.ม ช่วงที่ 2 ขนาดความ
กวา้งท้องล าเหมือง 2.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.80 - 1.00 
เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง
 1:1 ความยาวไม่น้อยกวา่ 
150 ม. มีปริมาตรไม่น้อยกวา่
 390 ลบ.ม.รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - 21,300 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

6 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ (ล าเหมือง
แยกแม่วกั) บริเวณฝายล าน  าแม่วกั หมูท่ี ่4 บ้านสัน
บุญเรือง

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 1.20  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50
 - 0.80 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่
น้อยกวา่ 180 ม.ปริมาตรไม่
น้อยกวา่ 260 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - 9,000 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

7 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ (ล าเหมือง
กลาง) บริเวณหลังโรงอิฐมอญนายธรีะพล หมูท่ี ่4 
บ้านสันบุญเรือง

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 1.00  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40
 - 0.62 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:2 ความยาวไม่
น้อยกวา่ 250 ม. ปริมาตรไม่
น้อยกวา่ 260 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - 4,900 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

8 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ (ล าเหมืองปู่
ตุ้ย) บริเวณข้างวดัปงยางคก - สุสานบ้านต้นค่า หมูท่ี่
 5 บ้านต้นค่า - ม่วงชุม

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ช่วงที่ 1 ขนาดความกวา้ง
ท้องล าเหมือง 0.80 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.40 - 0.62 ม. ความ
ลาดเอียงด้านข้าง 1:1 ความ
ยาวไม่น้อยกวา่ 250 ม. 
ปริมาตรไม่น้อยกวา่ 160 
ลบ.ม ช่วงที่ 2 ขนาดความ
กวา้งท้องล าเหมือง 1.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.45 - 0.65 
เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง
 1:1 ความยาวไม่น้อยกวา่ 
800 เมตร มีปริมาตรไม่น้อย
กวา่ 560 ลบ.ม.

- - 25,100 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

19



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ  (บริเวณ
แยกคลองส่งน  ากรมพัฒนาทีดิ่น) หมูท่ี ่6 บ้านจ า

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 -
 0.74 เมตร ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่
น้อยกวา่ 260 เมตร มี
ปริมาตรไม่น้อยกวา่ 210 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - 6,800 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

10 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ  (ล าเหมือง
ฮ่องโป่ง) หมูท่ี ่6 บ้านจ า

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 -
 0.62 เมตร ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่
น้อยกวา่ 500 เมตร มี
ปริมาตรไม่น้อยกวา่ 260 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - 8,500 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

11 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ (ล าเหมือง
วอก) บริเวณคลองชลประทาน หมูท่ี ่7 บ้านปงใต้

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล า
เหมือง0.60-0.80 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.65 - 0.80 ม. ความ
ลาดเอียงด้านข้าง 1:1 ความ
ยาวไม่น้อยกวา่ 650 ม. มี
ปริมาตรไม่น้อยกวา่ 345 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - 22,800 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

12 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ (แยกล าน  า
แม่ตาล) บริเวณข้างวดัปงเหนือ หมูท่ี ่8 บ้านปงเหนือ

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.45 -
 0.65 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 550 ม. มีปริมาตรไม่น้อย
กวา่ 315 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 13,700 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

13 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ (หนองยาง
มืน่) บริเวณนาข้าวอาจารย์ถนัด หมูท่ี ่8 บ้านปงเหนือ

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 -
 0.90 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 600 ม. มีปริมาตรไม่น้อย
กวา่ 500 ลบ.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 20,000 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

14 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ (ล าเหมือง
หลุมปูแ่ก้ว) บริเวณคลองชลประทาน - บ้านนางวไิล 
 สันใจค า หมูท่ี ่10 บ้านข่วง

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

 ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50- 
0.60 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 550 ม. มีปริมาตรไม่น้อย
กวา่ 310 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 9,600 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

22



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

15 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ (ล าเหมือง
แกน้อย) บริเวณท่อลอดเหล่ียมแปลงนาข้าวนายจ ารัส
 หมูท่ี ่10 บ้านข่วง

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

 ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 -
 0.65 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 200 ม. มีปริมาตรไม่น้อย
กวา่ 100 ลบ.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 3,200 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

16 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ (ล าเหมือง
ขามอ้อย) บริเวณหลังวดับ้านข่วง หมูท่ี ่10 บ้านข่วง

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 -
 0.65 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 200 ม. มีปริมาตรไม่น้อย
กวา่ 185 ลบ.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 5,700 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

23



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

17 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ (ล าเหมือง
ง่า) บริเวณคลองชลประทาน หมูท่ี ่10 บ้านข่วง

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 -
 0.65 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 500 ม. มีปริมาตรไม่น้อย
กวา่ 260 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 8,100 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

18 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ (ล าเหมือง
ข่วง) บริเวณฝายล าน  าแม่ตาล หมูท่ี ่11 บ้านโฮ้ง - 
ทะล้า

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 1.20  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 -
 0.60 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:2 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 550 ม. มีปริมาตรไม่น้อย
กวา่ 350 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 14,800 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

24



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

19 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ (ล าเหมือง
หิน) บริเวณสุสานบ้านนางแล  หมูท่ี ่13 บ้านนางแล

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 0.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 -
 0.65 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 125 ม. มีปริมาตรไม่น้อย
กวา่ 278 ลบ.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 4,000 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

20 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ (บริเวณ
เลียบคลองชลประทาน)   หมูท่ี ่13 บ้านนางแล

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความกวา้งท้องล าเหมือง
 1.00  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 -
 0.65 ม. ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่น้อย
กวา่ 200 ม. มีปริมาตรไม่น้อย
กวา่ 120 ลบ.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - 4,400 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

25



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

21 โครงการงานถมคันดินพร้อมตอกหลักไม้ยูคาลิปตัส 
บริเวณสระน  าสาธารณะประโยชน์ หมูท่ี ่10 บ้านข่วง

เพือ่รักษาแหล่งน  าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน  า
ท่วมขังในฤดูฝน

งานถมคันดินพร้อมตอกหลักไม้
ยูคาลิปตัส บริเวณสระน  า
สาธารณะประโยชน์ 1) งาน
ตอกหลักไม้ยูคาลิปตัสขนาดไม้
หลักเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ ว - 
ไม้เคร่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
 3 นิ ว ความยาวรวม 60.00 
เมตร 2) ถมดินลูกรังคันสระ
ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ยาว
รวม 60.00 เมตร สูง 2.00 
เมตร รายระเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

82,900 มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน  าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

- - 350,300 - -รวม 21  โครงการ

26



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศสาตรท์ี่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

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

โครงการปรบัปรงุภูมิทัศน์
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

บริเวณทีส่าธารณประโยชน์ หมูท่ี ่9 บ้านปงยางคก
เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดู
สวยงามสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์
เจ้าแม่จามเทว ีโดยการเท
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก,จัด
สวนหย่อม,จัด
สวนสาธารณะ,สถานทีอ่อก
ก าลังกาย,ลานจอดรถมี
ขนาดพืน้ที ่4,656 ตาราง
เมตร หนา 0.10 เมตร 
รายละเอียดตามแลลแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - 5,000,000 - - มีจ านวน
นักท่องเทีย่ว
เพิม่ขึน้

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่ว
วฒันธรรมของ
ต าบล

กองช่าง

- - 5,000,000 - -

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รวม 1  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02/1 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรยี์และแปรรปู
   ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานยุทธศสาตรท์ี่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

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

โครงการขุดลอกสระน้้า
1 โครงการขุดลอกสระน ้าวดัถ ้าขุมทรัพย์จามเทว ี(พื นที่

คาบเกีย่วต้าบลใหม่พัฒนา)
เพือ่รักษาแหล่งน ้าให้มีสภาพ
ใช้การได้และป้องกันปัญหาน ้า
ท่วมขังในฤดูฝน

ขนาดความลึก 3.00 เมตร มี
ปริมาตรไม่น้อยกวา่51,000 
ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต้าบลปง
ยางคก

- - 1,500,000 - - มีน ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกันน ้าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

- - 1,500,000 - -

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รวม 1  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3/2563
เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02/1 
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