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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2563 

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

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

  ตามท่ี เทศบาลต าบลปงยางคก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2562 ไปแล้วนั้น   
 
 

  เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าว ปรากฏว่ายังมีโครงการ/ กิจกรรม ครุภัณฑ์ที่ต้อง
ด าเนินการและจัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนอง/ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่   จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ  เพ่ือให้เป็นไปตามขั้นตอนในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ดังนี้  
  “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 ในกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ     
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่ วนต าบล
พิจารณาตามมาตร 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว 
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ดังนั้นเทศบาลต าบลปงยางคก จึงได้จัดท า แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4/2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ 2564 ส าหรับ
ด 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. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
 

  1.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการพัฒนา ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลต าบลปงยางคก 

2. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมรวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. ขั้นตอนกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น   
 

ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม  

3. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม 
4. ปิดประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย

กว่าสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 
ในกรณีที่เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี     

รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 
 
 

/1. ส่วนงานที่... 
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1. ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม  
2. ผู้บริหารท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นทีเ่พ่ิมเติม  
3. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
4.  ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติม 
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บัญชสีรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 4/2563 

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 -         -                   -         -                   6            1,965,300        33          6,933,600        1            636,700           40          9,535,600       

-         -                  -         -                  6            1,965,300       33          6,933,600       1            636,700          40          9,535,600       
2

2.4 แผนงานการเกษตร 1            10,000             1            10,000            
-         -                  -         -                  -         -                  1            10,000            -         -                  1            10,000            

3

3.3  แผนงานสาธารณสุข 1 45,000             1            45,000             2            90,000            
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง -         -                   -         -                   -         -                   2            170,000           2            170,000           4            340,000          

-         -                  -         -                  -         -                  3            215,000          3            215,000          6            430,000          
4 -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  

4.3 แผนงานการเกษตร

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

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1            25,000             1            25,000             2            50,000            
-         -                  -         -                  -         -                  1            25,000            1            25,000            2            50,000            
-         -                  -         -                  6            1,965,300       38          7,183,600       5            876,700          49          10,025,600     

บัญชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4/2563

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 และกำรรกัษำควำม
สงบเรยีบรอ้ย

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)

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง ข้างสุสานบา้นสันหนอง
บง

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม.
 ยาว 143.00 ม. หนา 0.15
 ม. ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
429.00 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

 - - - 219,400  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง ซอย 5 บา้นนายจันทร์ 
 อินทร์จันทร์ต๊ะ บา้นเลขที่ 13

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม.
 ยาว 53.00 ม. หนา 0.15 ม.
 ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
159.00 ตร.ม. พร้อมยกขอบ
บอ่พกั คสล. จ านวน 5 บอ่
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 - - - 95,100  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง บริเวณหลัง              รพ .
สต.สันหลวง  ทางไปพทุธมณฑลทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.
 ยาว 230.00 ม. หนา 0.15
 ม. ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
920.00 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

 - - - 493,100  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง ข้างโรงงานอิฐมอญ
ศรีวรรณ

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม.
 ยาว 160.00 ม. หนา 0.15
 ม. ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
480.00 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

 - - - 259,300  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณข้างวดัสันบญุเรือง

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม.
 ยาว 85.00 ม. หนา 0.15 ม.
 ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
255.00 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

 - - - 141,400  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า-ม่วงชุม ซอยต้นธง บริเวณ
ศาลาเอนกประสงค์

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.
 ยาว 130.00 ม. หนา 0.15
 ม. ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
520.00 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

 - - - 281,900  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 6 บา้นจ า ซอย 9 บริเวณบา้นเลขที่ 317 -
 เลขที่ 195/2

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.
 ยาว 68.00 ม. หนา 0.15 ม.
 ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
272.00 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

 - - - 150,500  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
 บา้นปงยางคก สายทางบา้นปงยางคก หมู่ที่ 9 
(บริเวณโรงงานอิฐมอญสิริพร วงศ์ธดิา) - บา้นสัน
หลวง หมู่ที่ 3

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม.
 ยาว 150.00 ม. หนา 0.15
 ม. ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
450.00 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

 - - - 245,600  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง  บริเวณบา้น น.ส.สุวรรณ  
อินจันทร์ต๊ะ บา้นเลขที่ 38/1

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม.
 ยาว 74.00 ม. หนา 0.15 ม.
 ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
222.00 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

 - - - 120,400  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้าบริเวณซอย 2 บา้นเลขที่
 43/1

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม.
 ยาว 27.00 ม. หนา 0.15 ม.
 ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 81.00
 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - - - 43,200  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

กองช่าง

รวม 10 โครงการ - - - - 0 2,049,900 - - - -
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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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการปรบัปรงุเสรมิผิวจราจร      
แอสฟัลทต์กิคอนกรตี

1 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  
คอนกรีต หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ บริเวณซอย 1

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ช่วงที ่1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
 ยาว 100.00 ม. หนา 0.05
 ม. พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 400.00
 ตร.ม. ช่วงที ่2 ขนาดกว้าง 
3.00 ม.  ยาว 39.00 ม. หนา
 0.05 ม. พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 
117.00 ตร.ม.  ช่วงที ่3 
ขนาดกว้าง 3.00 ม.  ยาว  
188.00 ม. หนา 0.05 ม. 
พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 564.00 ตร.
ม.  พืน้ทีค่อสะพาน ขนาดกว้าง
 6.00 ม. ยาว 14.00 ม. หนา้
 0.05 ม. พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 
84.00 ตร.ม.  พืน้ทีไ่หล่ทาง 3
 เหล่ียม กว้าง 10.00 ม. ยาว
 9.00 ม. หนา 0.05 ม. พืน้ที่
ไม่นอ้ยกว่า 45 ตร.ม. รวม
พืน้ทีท่ัง้หมด 1,210.00 ตร.ม
  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

 -  -          358,700  -  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

2 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ บริเวณซอย 3

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
198.00 ม. หนา 0.05 ม. 
พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 594.00 ตร.
ม.  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

 -  -  - 170,400  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต บริเวณถนนหน้าวดัปงเหนือ หมู่ที่ 8 
บา้นปงเหนือ

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ช่วงที ่1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
 ยาว 60.00 ม. หนา 0.05 ม.
 พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 240.00 
ตร.ม. ช่วงที ่2 ขนาดกว้าง 
5.00 ม.  ยาว 126.00 ม. 
หนา 0.05 ม. พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
 630.00 ตร.ม.  พืน้ทีท่ัง้หมด
 870.00 ตร.ม  รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

 -  - 252,600  -  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต บริเวณหน้าวดับา้นข่วง หมู่ที่ 10 บา้น
ข่วง

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ขนาดกว้าง 5.00 ม.  ยาว 
336.00 ม. หนา 0.05 ม. 
พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 1,680.00 
ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

 -  - 495,100  -  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต บริเวณสายบา้นนายจรัล อุตมา เลขที่ 59
 หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
123.00 ม. หนา 0.05 ม.. 
พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 738.00 ตร.
ม.  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

 -  - 211,700  -  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

6 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต บริเวณสายบา้นโฮ้ง-บา้นสันทราย หมู่ที่
 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ช่วงที ่1 ขนาดกว้าง 7.00 ม. 
 ยาว 20.00 ม. หนา 0.05 ม.
 พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 140.00 
ตร.ม. ช่วงที ่2 ขนาดกว้าง 
7.00 ม.  ยาว 22000 ม. 
หนา 0.05 ม. พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
 1,540.00 ตร.ม.  ช่วงที ่3 
ขนาดกว้าง 6.00 ม.  ยาว  
80.00 ม. หนา 0.05 ม. 
พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 480.00 ตร.
ม. พืน้ทีร่วมทัง้หมด 
1,680.00 ตร.ม  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

 -  -  - 486,300  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต บริเวณแยกสะพานทางไปบา้นหม้อ หมู่
ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

เพือ่ใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานส าหรับใช้สัญจร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 145.00 ม. หนา 0.05 
ม. หรือพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 
580.00 ตร.ม.  รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

 -  -  - 169,900  - 1.มีถนน
คอนกรีตตาม
โครงการที่ได้
มาตรฐาน        
 2. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุของ
ประชาชนบน
ท้องถนน

กองช่าง

รวม 7 โครงการ - - - - 1,318,100 826,600 - - - -
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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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง บริเวณบา้นเลขที่ 90

เพือ่ช่วยระบายปริมาณน้ า ใน
ฤดูน้ าหลาก

(1) ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดในกวา้ง 0.20 ลึก
เฉล่ีย 0.30 - 0.50 ม. ยาว 
27.00 ม. (ฝาคอนกรีตเสริม
เหล็ก) (2) วางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ท่อ  0.30 ม. (มอก.ชั้น 3) 
จ านวน 48.00 ท่อน บอ่พกั 
คสล. ขนาด 0.65 * 0.65 ม.
 จ านวน 3 บอ่ รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

 -  -  - 145,100  - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนในพืน้ที่

ลดปญัหาน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจร
และบา้นเรือน
ประชาชน

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ บริเวณซอย 7 
สายทางไปค่ายมวยทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ช่วยระบายปริมาณน้ า ใน
ฤดูน้ าหลาก

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดในกวา้ง 0.20 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.30 - 0.50 ม. ยาว 
92.00 ม.  (ฝาคอนกรีตเสริม
เหล็ก) รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

 -  -  - 180,100  - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนในพืน้ที่

ลดปญัหาน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจร
และบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง บริเวณถนนใน
หมู่บา้น บา้นเลขที่ 105 ซอย 4

เพือ่ช่วยระบายปริมาณน้ า ใน
ฤดูน้ าหลาก

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ขนาดในกวา้ง 0.20 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.30 - 0.50 ม. ยาว 
16.00 ม. (ฝาตะแกรงเหล็ก) 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

 -  -  - 42,400  - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนในพืน้ที่

ลดปญัหาน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจร
และบา้นเรือน
ประชาชน

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง  บริเวณหน้าร้าน
ก๋วยเต๋ียว - โรงเรียนบา้นสันบญุเรือง

เพือ่ช่วยระบายปริมาณน้ า ใน
ฤดูน้ าหลาก

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดในกวา้ง 0.20 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.30-0.50 ม. ยาว 
60.00 ม. (ฝาตะแกรงเหล็ก)  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

 -  -  - 148,300  - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนในพืน้ที่

ลดปญัหาน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจร
และบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม บริเวณถนน
ในหมู่บา้น บา้นเลขที่ 14/1 - ซอย 4

เพือ่ช่วยระบายปริมาณน้ า ใน
ฤดูน้ าหลาก

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดในกวา้ง 0.20 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.30 - 0.50 ม. ยาว 
95.00 ม. (ฝาตะแกรงเหล็ก)  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

 -  -  - 232,500  - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนในพืน้ที่

ลดปญัหาน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจร
และบา้นเรือน
ประชาชน

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 6 บา้นจ า บริเวณซอย 4

เพือ่ช่วยระบายปริมาณน้ า ใน
ฤดูน้ าหลาก

(1) ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดในกวา้ง 0.20 ม. 
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.50 ม. ยาว 
69.00 ม. (ฝาคอนกรีตเสริม
เหล็ก) บอ่พกั คสล.ขนาด 
0.55*0.55 ม. จ านวน 2 บอ่ 
(ฝาตะแกรงเหล็ก) (2) วางท่อ
ระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อ 0.40 ม. (มอก.
ชั้น 3) จ านวน 23.00 ท่อน 
บอ่พกั คสล.ขนาด 0.80*
0.80 ม. จ านวน 3 บอ่ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

 -  -  - 238,400  - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนในพืน้ที่

ลดปญัหาน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจร
และบา้นเรือน
ประชาชน

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ ถนนสายในหมู่บา้น
บริเวณหน้าร้านขายของช า

เพือ่ช่วยระบายปริมาณน้ า ใน
ฤดูน้ าหลาก

 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดในกวา้ง 0.20 ม.ลึก
เฉล่ีย 0.30-0.50 ม. ยาว 
10.00 ม. (ฝาคอนกรีตเสริม
เหล็ก)  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

 -  -  - 23,700  - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนในพืน้ที่

ลดปญัหาน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจร
และบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ บริเวณหน้าวดัปง
เหนือ

เพือ่ช่วยระบายปริมาณน้ า ใน
ฤดูน้ าหลาก

 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดในกวา้ง 0.20 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.30-0.50 ม. ยาว 
78.00 ม. (ฝาคอนกรีตเสริม
เหล็ก)  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

 -  - 153,900  -  - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนในพืน้ที่

ลดปญัหาน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจร
และบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

รวม 8 โครงการ - - - - 153,900 1,010,500 - - - -
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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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการวางทอ่ระบายน้ า
1 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ บริเวณซอยศาลเจ้า 
บา้นเลขที่ 97/1 - บา้นเลขที่ 96

เพือ่ช่วยระบายปริมาณน้ า ใน
ฤดูน้ าหลาก

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
0.60 ม. (มอก.ชั้น3) จ านวน 
72 ท่อน บอ่พกั คสล.ขนาด 
1.10 * 1.10 ม. จ านวน 9 
บอ่ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

 -  -  - 212,200  - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนในพืน้ที่

ลดปญัหาน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจร
และบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

2 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคืนสภาพ     
หมู่ที่ 6 บา้นจ า  บริเวณซอย 1 - บา้นเลขที่ 271

เพือ่ช่วยระบายปริมาณน้ า ใน
ฤดูน้ าหลาก

(1)วางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
0.30 ม. (มอก.ชั้น3) จ านวน 
126 ท่อน บอ่พกั คสล.ขนาด
 0.65*0.65 ม. จ านวน 13 
บอ่  (2) งานเทถนน คสล.คืน
สภาพ ขนาดกวา้ง 1.00 ม. 
ยาว 56.00 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 56.00 
ตร.ม รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

 -  -  - 228,600  - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนในพืน้ที่

ลดปญัหาน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจร
และบา้นเรือน
ประชาชน

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล บริเวณซอย 11

เพือ่ช่วยระบายปริมาณน้ า ใน
ฤดูน้ าหลาก

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
0.40 ม. (มอก.ชั้น3) จ านวน 
24 ท่อน บอ่พกั คสล.ขนาด 
0.80 * 0.80 ม. จ านวน      
2 บอ่ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

 -  -  - 45,500  - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนในพืน้ที่

ลดปญัหาน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจร
และบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

รวม 3 โครงการ - - - - - 486,300 - - - -
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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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการงานก่อสรา้งก าแพงปอ้งกันตลิ่ง

1 โครงการงานก่อสร้างก าแพงกันดิน บริเวณตล่ิง
ล าน้ าแม่น้อย บริเวณบา้นนายสมชาย หมู่ที่ 1 
บา้นสันหนองบง

เพือ่ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาน้ า
เซาะริมตล่ิง

จุดที่ 1 ขนาดสูง 2.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 9.00 ม.  
จุดที่ 2 ขนาดสูง 2.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 20.00 ม.
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

 - - - 152,700  - จ านวนบา้นเรือน
ที่ปลอดภยัจาก
ปญัหาน้ าเซาะตล่ิง

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่อาศัย
ริมตล่ิงจาก
ปญัหาน้ าท่วม

กองช่าง

รวม 1 โครงการ - - - - 0 152,700 - - - -
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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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการงานก่อสรา้งอาคารปอ้งกันตลิ่งแบบ
เรยีงหนิบบรจุกล่องลวดเหล็ก

1 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั แบบเรียง
หนิบรรจุกล่องลวดเหล็กพร้อมก่อสร้างถมคันดิน
บริเวณล าน้ าแม่วกั หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาน้ า
เซาะริมตล่ิง

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
แบบเรียงหนิบรรจุกล่องลวด
เหล็กพร้อมก่อสร้างถมคันดิน 
สูง 1.50 ม. ยาวรวม 22.00 
ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

 - - - 111,600  - จ านวนบา้นเรือน
ที่ปลอดภยัจาก
ปญัหาน้ าเซาะตล่ิง

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่อาศัย
ริมตล่ิงจาก
ปญัหาน้ าท่วม

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั         
แบบเรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็กพร้อมก่อสร้าง
ถมคันดิน หมู่ที่ 13 บา้นนางแล บริเวณข้ามล า
น้ าแม่ฮาว

เพือ่ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาน้ า
เซาะริมตล่ิง

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั
แบบเรียงหนิบรรจุกล่องลวด
เหล็กพร้อมก่อสร้างถมคันดิน 
สูง 2.50 ม. ยาวรวม 52.00 
ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

 - - - 318,000  - จ านวนบา้นเรือน
ที่ปลอดภยัจาก
ปญัหาน้ าเซาะตล่ิง

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่อาศัย
ริมตล่ิงจาก
ปญัหาน้ าท่วม

กองช่าง

รวม 2 โครงการ - - - - - 429,600 - - - -
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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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการก่อสรา้งอาคาร

1 โครงการงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใหม้ีอาคารส าหรับใช้
ปฏบิติังานกองช่างของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ยาว 
12.00 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

 - - - 500,000  - ความพงึพอใจ
ของประชาชน
ที่มาติดต่อ
ส านักงาน

ทต.ปงยางคกมี
ความพร้อมด้าน
อาคาร สถานที่
ส าหรับใช้
ปฎบิติังานกอง
ช่างเพือ่ใหบ้ริการ
ประชาชนในพืน้ที่

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน
ปฎบิติังานเทศบาลต าบลปงยางคก

เพือ่ใหม้ีอาคารส าหรับใช้
ปฏบิติังานของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

 - - - 500,000  - ความพงึพอใจ
ของประชาชน
ที่มาติดต่อ
ส านักงาน

ทต.ปงยางคกมี
ความพร้อมด้าน
อาคาร สถานที่
ส าหรับใช้
ปฎบิติังานของ 
ทต.ปงยางคก

กองช่าง

24



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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
บริเวณกีฬาหมู่บา้น (ชมรมผู้สูงอาย)ุ หมู่ที่ 11 
บา้นโฮ้ง-ทะล้า

เพือ่ใช้เปน็สถานที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ยาว 
5.00 ม. สูง 2.50 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

 - - - 82,900  - ความพงึพอใจ
ของประชาชน
ที่มาติดต่อใช้
บริการศาลา
อเนกประสงค์
ของหมู่บา้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมภายใน
หมู่บา้น

กองช่าง

4 โครงการงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
บริเวณกีฬาหมู่บา้น หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

เพือ่ใช้เปน็สถานที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ยาว 
12.00 ม. สูง 4.00 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

 - - - 170,200  - ความพงึพอใจ
ของประชาชน
ที่มาติดต่อใช้
บริการศาลา
อเนกประสงค์
ของหมู่บา้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมภายใน
หมู่บา้น

กองช่าง

รวม 4 โครงการ - - - - - 1,253,100 - - - -
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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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการก่อสรา้งลานคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ  
ที่สาธารณะประโยชน์ใหเ้ปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,450
 ตร.ม.  หนา 0.10 ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

 - - 493,300  -  - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินงาน
ของ ทต.ปงยางคก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก    
ในการใช้
ประโยชน์บริเวณ
ที่สาธารณะ
ประโยชน์

กองช่าง

รวม 1 โครงการ - - - - 493,300 - - - - -
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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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการปรบัปรงุระบบประปา

1 โครงการงานเดินท่อเมนระบบท่อจ่ายน้ าประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพระบบ
ประปาหมู่บา้น

งานเดินท่อเมนระบบท่อจ่าย
น้ าประปา เดินท่อเมนจ่ายน้ า 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด
 2.00 นิ้ว ความยาวรวม 
5,380.00 ม. พร้อมอุปกรณ์
ประปา รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลปงยางคก

 - - - -                    636,700 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินงาน
ของ ทต.ปงยางคก

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการ
อุปโภค บริโภค 
ในชีวติประจ าวนั
และ/หรือท า
การเกษตร

กองช่าง

2 โครงการงานเดินท่อเมนระบบท่อจ่ายน้ าประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพระบบ
ประปาหมู่บา้น

งานเดินท่อเมนระบบท่อจ่าย
น้ าประปา เดินท่อเมนจ่ายน้ า 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด
 2.00 นิ้ว ความยาวรวม 
732.00 ม. พร้อมอุปกรณ์
ประปา รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลปงยางคก

 - - - 86,400  - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินงาน
ของ ทต.ปงยางคก

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการ
อุปโภค บริโภค 
ในชีวติประจ าวนั
และ/หรือท า
การเกษตร

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการงานเดินท่อเมนระบบท่อจ่ายน้ าประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพระบบ
ประปาหมู่บา้น

งานเดินท่อเมนระบบท่อจ่าย
น้ าประปา เดินท่อเมนจ่ายน้ า 
3.00 นิ้ว ความยาวรวม 
520.00 ม. พร้อมอุปกรณ์
ประปา รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลปงยางคก

 - - - 141,300  - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินงาน
ของ ทต.ปงยางคก

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการ
อุปโภค บริโภค 
ในชีวติประจ าวนั
และ/หรือท า
การเกษตร

กองช่าง

รวม 3 โครงการ - - - - 0 227,700 636,700 - - -
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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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการถมดนิ

1 โครงการถมดินบริเวณที่สาธารณะประโยชน์บา้น
หม้อ หมู่ที่ 12

เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์          
ในบริเวณศาสนสถานใหเ้ปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

ขนาดพืน้ที่ถมดินไม่น้อยกวา่ 
6,000.00 ตร.ม หรือปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกวา่ 2,475.00 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลปงยางคก

 - - - 497,200 - ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินงาน
ของ ทต.ปงยางคก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก    
ในการใช้
ประโยชน์ใน
บริเวณพืน้ที่ 
ศาสนสถาน

กองช่าง

รวม 1 โครงการ - - - - - 497,200 - - - -

- - 1,965,300 6,933,600 636,700 - - -รวมทัง้หมด  40  โครงการ
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

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

1 อุดหนุนชมรมแม่วกั                              
โครงการบ ารุงรักษาและปลูกต้นไม้ทดแทน

อุดหนุนให้กับชมรมแม่วกั  
เพือ่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
ทดแทนพันธุไ์ม้ท้องถิน่       
ในสวนป่าสมุนไพรและสวนป่า
ชุมชนบ้านนางแลปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และรวบรวมพันธุไ์ม้มีค่า
หายาก ไม้ในพุทธประวติั และ
พืชสมุนไพรในท้องถิน่ของ
จังหวดัล าปาง

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ทดแทน ในพืน้ทีต่ าบลปง
ยางคก

- - - 10,000 - คนในชุมชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

พัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ      
และเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศ

ส านักปลัด 
ชมรมแม่วกั

รวม 1 โครงการ - - - - - 10,000 - - - -

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

       2.4  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

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

1 โครงการอบรมพืน้ฟูพัฒนาศักยภาพ อสม. และพืน้ฟู
ศักยภาพแกนน าออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ อสม.
ต าบลปงยางคก

เพือ่ส่งเสริมความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัยและพัฒนา
ประสิทธภิาพการปฎิบัติงาน
ของ อสม.ต าบลปงยางคก

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
กลุ่ม อสม.ต าบลปงยางคก
ด าเนินกการตามโครงการ/
กิจกรรม

- - - 45,000 45,000 กลุ่ม อสม.ต าบล
ปงยางคกร้อยละ
 80 เข้าร่วม
กิจกรรม

อสม.ได้รับการ
พัฒนาให้เป็น
แกนน า ส่งเสริม
สุขภาพให้เกิด
ประโยชน์ กับ
ประชาชนในพืน้ที่

ชมรม อสม.
ต าบลปง
ยางคก 

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ - - - - - 45,000 45,000 - - -

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

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

1 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม         
เพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่เชิงบูรณาการ

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนและ
กลุ่มองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

จัดกิจกรรมรับฟงั ความ
คิดเหน็ จากประชาชนใน
ท้องถิ่น เช่น การจัด
ประชาคมต าบล การส ารวจ
ความคิดเหน็การสนับสนุน
การจัดท าวจิัย ฯลฯ

- - - 20,000 20,000 ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

แผนพัฒนา
ท้องถิน่มีคุณภาพ
และเป็น
เคร่ืองมือก าหนด
ทิศทางการ
พัฒนาสู่เป้าหมาย
ได้สัมฤทธผิล

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(KPI)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        3.5 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง

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  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(KPI)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        3.5 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

2 โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 
(หลักสูตรทบทวน)

เพือ่เสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แก่เทศบาล มี
บุคลากรทีส่ามารถปฎิบัติ
หน้าทีช่่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ ส่งเสริมความรู้
ด้านการจัดการสาธารณภัย
เบือ้งต้น พัฒนาระบบการ
ปฎิบัติงานกูภ้ัยในภาวะฉุกเฉิน
เพือ่สนับสนุนให้โครงการจิต
อาสาพระราชทาน 904 วปร.
ในระดับพืน้ทีใ่ห้มีความเข้มแข็ง

1. จัดอบรมให้ความรู้      
2.จัดกิจกรรมภาคสนาม
ปฎิบัติการกรณีเผชิญเหตุ
ภัยพิบัติ

- - - 150,000 150,000 จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฎิบัตหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพืน้ทีเ่กิด
เหตุได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว
เป็นระบบและให้
การสนับสนุน
การปฎิบัติงาน
ของกอง
อ านวยการ
ป้องกันได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

รวม 2 โครงการ - - - - - 170,000 170,000 - - -
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการบรหิารและพัฒนาองค์กร
     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5 ด้านการบรหิารและพัฒนาองค์กร

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

1 โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (สถานที่
กลาง) อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง

เพือ่พัฒนาประสิทธภิาพ    
การปฎิบัติงานของศูนย์ร่วม 
ในการให้บริการแก่ประชาชน

เป็นศูนย์กลางประสาน  
และศูนย์ข้อมูลอืน่ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในพืน้ทีอ่ าเภอห้างฉัตร

- - - 25,000 25,000 ร้อยละความ   
พึงพอใจของ
ประชาชนทีม่ีต่อ
การด าเนินงาน
ของศูนย์ปฎิบัติ
การร่วม

ประชาชนได้รับ
การบริการทีดี่
จากภาครัฐด้วย
ความโปร่งใส

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
พื้นที่อ าเภอ
ห้างฉตัรที่เป็น
เจา้ภาพใน
การ
ด าเนินงาน  
ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ - - - - - 25,000 25,000 - - -

0 0 0 0

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่4/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร  จังหวดัล าปาง

        5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

34



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

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เต็นท์ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร 
สูง 2.50 เมตร จ านวน 4 หลัง

- - 80,000   - - ส านักปลัดเทศบาล

2 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จ านวน 1 เคร่ือง - - - 4,000     - ส านักปลัดเทศบาล

3 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เตียงฉุกเฉินประจ ารถพยาบาล (Stretcher) 
แบบปรับนั่ง-นอน จ านวน 1 เตียง

- - - 40,000   - ส านักปลัดเทศบาล

4 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ชุดโคมไฟถนน LEDพลังงานแสงอาทิตย์ 200 W
 พร้อมติดต้ังจ านวน 4 ชุด

- - - 72,000   - กองช่าง

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ สัญญาณเตือนไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 25 ชุด

425,000 กองช่าง

รวม 5 โครงการ - - - - - 80,000  541,000 - -

การเพ่ิมเตมิบัญชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่ 4/2563

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลติของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03 
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