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เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. ๒๕
62 มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 25  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  เทศบาลต าบลปงยางคก  จึง
ต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการ
พัฒนาของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปงยางคก  โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกีย่วข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณา  ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล
น ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของต าบล  
         เทศบาลต าบลปงยางคก   ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลปงยางคก   อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง    

ห่างจากที่ว่าการอ าเภอห้างฉัตร  ไปทางทิศใต้ประมาณ  ๘  กิโลเมตร  ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก    
ตั้งอยู่   ณ   เลขที่  222  หมู่ที่  ๙   บ้านปงยางคก   ต าบลปงยางคก   อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง 

 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ        ต าบลห้างฉัตร  ต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
            ต าบลบ่อแฮ้ว   อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 
ทิศใต้       ติดต่อกับ        ต าบลล าปางหลวง  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ        ต าบลปงแสนทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ        ต าบลเวียงตาล   อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
                       ต าบลใหม่พัฒนา  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 บริเวณที่ตั้งของต าบลปงยางคก มีลักษณะที่ราบลุ่มระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ  

๒๐๐ - ๓๐๐ เมตร   เหมาะส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยและท าการเกษตรกรรม   มีล าน้ าแม่ตาล และล าน้ าแม่วัก                  
ซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน 
 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  เป็นแบบมรสุม มี  ๓ ฤดู   ได้แก่ 

๑. ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียส   
๒. ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม มีฝนตกชุกพอสมควร ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปานกลาง 
๓. ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์  อากาศค่อนข้างหนาว 

  1.4  ลักษณะของดิน 
  เป็นลักษณะดินเหนียวปนทราย 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     2.1 เขตการปกครอง 
          เทศบาลต าบลปงยางคก  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ประมาณ  ๓1.24 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่  
ต าบลปงยางคก  (ทั้งหมด)   จ านวน  ๑๓   หมู่บ้าน    ได้แก่ 

  หมู่ที่   ๑   บ้านสันหนองบง    
          หมู่ที่   ๒   บ้านทุ่งบ่อแป้น       

  หมู่ที่   ๓   บ้านสันหลวง 
  หมู่ที่   ๔   บ้านสันบุญเรือง       
  หมู่ที่   ๕   บ้านต้นค่า-ม่วงชุม                    
  หมู่ที่   ๖   บ้านจ า 
  หมู่ที่   ๗   บ้านปงใต้ 
  หมู่ที่   ๘   บ้านปงเหนือ 
  หมู่ที่   ๙   บ้านปงยางคก 
  หมู่ที่  ๑๐  บ้านข่วง 
  หมู่ที ่ ๑๑  บ้านโฮ้ง-ทะล้า 
  หมู่ที่  ๑๒  บ้านหม้อ 
  หมู่ที่  ๑๓  บ้านนางแล  
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2.2 การเลือกตั้ง 
  มีเขตการเลือกตั้ง 2 เขตการเลือกตั้ง 

 

สภาเทศบาลต าบลปงยางคก 
จ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล   มีจ ำนวน  ๑๒  คน   ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ง 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

นายศรีทูล          ใจปินตา  
นายบุญเลื่อน      ไชยมูล 
นางสังข์วาลย์      ทิพย์บุญเรือง 
นายจักรกฤษณ์    ดีสุยะ 
นายทวีป            กันธิสา 
นายสุเทพ           ไชยวรรณ 
นายมานะ           นันตา 
นายพิสูจน์          ปันธิยะ 
นายสิทธิศักดิ์       สัญญะเข่ือน 
 นายสมิท           อินถา  
นายสังข์ทอง        ตั๋นตุ้ย 
นายบุญเชียร        สุภาวรรณ 

ประธานสภาเทศบาล (สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2) 
รองประธานสภาเทศบาล (สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1) 
เลขานุการสภาเทศบาล (สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒) 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

 

ผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

นายย้าย          ฮาวค าฟู 
นายอุบล         สันศรีธิ  
นายเจนณรงค์   ไชยวังราษฎร์ 
นายเฉลิม         พรมศร 
นางสังวาลย์      จันมะโน 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 
 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง จ านวนเพศชาย (คน) จ านวนเพศหญิง (คน) รวม (คน) 

พ.ศ. 2558 
พ.ศ. 2559 
พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2563 

5,251 
5,028 
4,986 
5,088 
5,301 
5,560 

5,476 
5,482 
5,443 
5,465 
5,459 
5,461 

10,727 
10,510 
10,429 
10,553 
10,760 
10,921 

 ที่มา  ข้อมูลสถิติอ าเภอห้างฉัตร ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
         ประชากรในเขตเทศบาลต าบลปงยางคก    มีจ านวนทั้งสิ้น  10,760  คน   
โดยแยกเป็นชาย  5,301  คน   หญิง  5,459 คน   มีจ านวนครัวเรือน   4,028   ครัวเรือน 
โดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน    ดังนี้.- 
 

แบ่งตามจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ บ้านสันหนองบง 290 284 322 606 
๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น 516 671 1,169 1,840 
๓ บ้านสันหลวง 208 205 286 491 
๔ บ้านสันบุญเรือง 366 321 409 730 
๕ บ้านต้นค่า - ม่วงชุม 158 224 238 462 
๖ บ้านจ า 642 681 800 1,481 
๗ บ้านปงใต้ 467 540 625 1,165 
๘ บ้านปงเหนือ 168 198 227 425 
๙ บ้านปงยางคก 250 220 203 423 

๑๐ บ้านข่วง 304 385 406 791 
๑๑ บ้านโฮ้ง - ทะล้า 159 238 237 475 
๑๒ บ้านหม้อ 106 122 130 252 
๑๓ บ้านนางแล 394 1,212 407 1,619 

รวม 4,028 5,301 5,459 10,760 
               ที่มา    ส านักบริหารการทะเบียน   กรมการปกครอง   ณ  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

    แบ่งตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุประชากร จ านวนเพศชาย (คน) จ านวนเพศหญิง (คน) รวม (คน) 

1 – 5 เดือน 
6 เดือน – 1 ปี 

1 ปี 1 เดือน – ถึง 2 ปี 
3 – 5 ป ี

6 – 12 ป ี
13 – 14 ป ี
15 – 18 ป ี
29 – 25 ป ี
26 – 34 ป ี
35 49 ป ี

50 – 59 ป ี
60 ปีขึ้นไป 

1 
1 

29 
66 

207 
67 

110 
294 
527 
753 
706 

1,064 

1 
6 

30 
80 

194 
66 
97 

316 
466 
796 
870 

1,371 

2 
7 

59 
146 
401 
133 
207 
610 
993 

1,549 
1,576 
2,435 

รวม 3,825 4,293 8,118 
                     ที่มา  ข้อมูล  จปฐ.  เดือนมิถุนายน ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
(๑) โรงเรียนสังกัดรัฐบาล   2   แห่ง     ได้แก่ 

ชื่อสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ตั้ง 

โรงเรียนบ้านสัน 

โรงเรียนบ้านปงยางคก 
 

นายจรัส  แก้วหนองแสง 

นางอรพิน     ไชยโวหาร 
  

     หมู่ที่  ๑  บ้านสันหนองบง  

     ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านปงยางคก หมู่ที่ ๙ 

 

(๒) โรงเรียนสังกัดเอกชน  ๑  แห่ง   ได้แก่  โรงเรียนสมฤทัยวิทยาล าปาง           
ตั้งอยู่   หมู่ที่ ๔  บ้านสันบุญเรือง  ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
 

(๓) โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา   
ตั้งอยู่   หมู่ที่ ๑๒  บ้านหม้อ  ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 

(๔)  โรงเรียนวิสิฐวิทยาวัดนางแล    เป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา  
      ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๑๓  บ้านนางแล   ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
 

(๕)  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๕ ล าปาง  
ที่ตั้ง   ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ สายเชียงใหม่-ล าปาง   หมู่ที่ ๑๓  บ้านนางแล           
ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 

(๖) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง 
ที่ตั้ง    แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ สายเชียงใหม่-ล าปาง                
 

(๗) ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
(๘)  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลปงยางคก   

                ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓  บ้านสันหลวง   ต าบลปงยางคก   อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
 

(๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก    จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๒                              
ที่ตั้ง  โรงเรียนบ้านหม้อ  ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  มีจ านวนเด็กเล็ก  55  คน   
 เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์      มีจ านวน  6  คน   ได้แก่ 

  ๑. นางอรรคฆิศา     พรมเวียง          ครู  รักษาการ  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๒. นางเพ็ญศรี     สุวรรณแสง     ครู  
    ๓. นางอุทัยวรรณ    แก้วดวงตา     ผู้ดูแลเด็ก 

 ๔. น.ส.ปรีชญา       ชุ่มใจ     ผู้ดูแลเด็ก 
  5. นายจักรเรศ       ปงลังกา     ภารโรง 

 6. นางกัลยา          ทามะณีวรรณ    จ้างเหมาบริการ 
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4.2 สาธารณสุข 
(๑)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน  ๒  แห่ง 

 

ชื่อโรงพยาบาล 
 

 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 

 

ที่ตั้ง 
 

พื้นที่รับผิดชอบ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านสันหลวง 

นายกิตติศักดิ์   ง้าวทาสม หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง ม.๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , 
๙ และ ม.๑๓ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านข่วง 

นายเพียร   ทาสุตา หมู่ที่ ๑๐ บ้านข่วง ม.๖ , ๗ , ๘ , ๑๐ , 
๑๑ และ ม.๑๒ 

 
(๒)  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน     จ านวน    ๑๓   แห่ง 
 

(๓)  สถานพยาบาลสงเคราะห์  วัดทุ่งบ่อแป้น  
 

(๔)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)     จ านวน   274   คน 
 

   มี  นางอ าพร    ธรรมนพ    เป็น   ประธาน อสม.ต าบลปงยางคก 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ประธาน อสม. 

๑ บ้านสันหนองบง นางบุญยิ่ง          จันทร์เป็งผดั 
๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น นางสุภาพร     จอมค า 
๓ บ้านสันหลวง นางเพ็ญศรี         สันสุวรรณ 
๔ บ้านสันบุญเรือง นางนงเยาว์         ปันทะรส 
๕ บ้านต้นค่า – ม่วงชุม นางบุญเทียม       แก้วดวงตา 
๖ บ้านจ า นางนพพร          ประดิษฐ์ 
๗ บ้านปงใต้ นางรัตนาพร        อินถา 
๘ บ้านปงเหนือ นางอัญชลี           สุวรรณ 
๙ บ้านปงยางคก นางประทุม          ปงค าปัน 

๑๐ บ้านข่วง นางศรีนวล          เทพรักษา 
๑๑ บ้านโฮ้ง – ทะล้า นางปราณี           ศรียาใจ 
๑๒ บ้านหม้อ นางกัญจ์พร         จีระพิรัชติกูล 
๑๓ บ้านนางแล นางอัมพร            สุวรรณศร 

                     
  4.3 อาชญากรรม 

       เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลัก เล็กขโมยน้อยทั่ว ๆ ไป                  
ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  
รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี     
งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครอง
ดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความ
รนุแรง   
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4.4 ยาเสพติด 
ปัญหาผู้เสพยาเสพติดในชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาจากเทศบาล โดยการณรงค์        การ

ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ให้ผู้ติดยาเสพติดไดรับการบ าบัด 
 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
1.  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส 
๕. จัดตั้งโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี         

 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
      5.1 การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมติดต่อระหว่าง ต าบลปงยางคก กับ ชุมชนข้างเคียงสามารถเดินทางโดยรถยนต์  
ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญเข้าสู่พื้นที่เทศบาลต าบลปงยางคก  คือ 

-  ทางหลวงหมายเลข  ๑๑   สายเชียงใหม่ – ล าปาง   
-  ทางหลวงหมายเลข  ๑๐๓๔  สายห้างฉัตร-เกาะคา  ทางหลวงสายนี้จะเชื่อมต่อกับทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๑๑ (ล าปาง-เชียงใหม่) 
- การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตต าบลปงยางคก ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                  

ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  บางช่วงเป็นถนนลูกรัง  บางช่วงเป็นถนนลาดยาง 
 

   5.2 การไฟฟ้า 
         การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่เนื่องจากประชาชนได้ก่อสร้างที่อยู่อาศัย

เพ่ิมขึน้จึงยังมีการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือที่อยู่อาศัยและเพ่ือการเกษตรอยู่  

 5.3 การประปา 
        มีระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน   8   แห่ง    คิดเป็นจ านวน  3,837  หลังคาเรือน 

  5.4 โทรศัพท์ 
         ประชำชนส่วนใหญ่ใชเ้ป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตำมตัว 
   
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
        - มีบริการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ในพ้ืนที่ 
 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
   6.1 การเกษตร 

ประชากรในเขตต าบลปงยางคกที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมขนาดเล็ก 
(ครัวเรือน) โดยผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข .๖, กข.๑๐, ข้าวหอมมะลิ และพืชผักสวนครัว
ประเภทต่าง ๆ  โดยมีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ 19,319 ไร่   ดังนี้.- 

 

 - หมู่ที่ ๑ ๑,650 ไร่ - หมู่ที่  ๙ 750 ไร่ 
 - หมู่ที่ ๒ 4,499 ไร่ - หมู่ที่ ๑๐ 2,900 ไร่ 



8 
 

 - หมู่ที่ ๓ 250 ไร่ - หมู่ที่ ๑๑ 2,140 ไร่ 
 - หมู่ที่ ๔  ๑,๓65 ไร่ - หมู่ที่ ๑๒ 436 ไร่ 
 - หมู่ที่ ๕  1,230 ไร่ - หมู่ที่ ๑๓ 400 ไร่ 
 - หมู่ที่ ๖ 1,326 ไร่ 
 - หมู่ที่ ๗ 883 ไร่ 
 - หมู่ที่ ๘ 1,490 ไร่ 

   6.2 การประมง 
        ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง   

 6.3 การปศุสัตว์  
       มีการท าฟาร์มสุกรที่ได้รับใบอนุญาต จ านวน 20 แห่ง /ฟาร์มเลี้ยงไก่ 4 แห่ง  

 6.4 การบริการ 
กิจการโรงแรม/หอพัก    5 แห่ง 
กิจการสถานีบริการน้ ามัน     10      แห่ง 
กิจการร้านอาหาร    5  แห่ง 
กิจการร้านค้า          105 แห่ง 
กิจการนวดแผนไทย    3       แห่ง 
กิจการซ่อมรถ     5       แห่ง 
กิจการสะสมอาหาร    4       แห่ง 
กิจการโกดังเก็บสินค้า    3       แห่ง 

   6.5 การท่องเที่ยว 
(๑)  วัดปงยางคก   เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์

ของจังหวัดล าปาง    ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่ ๙  บ้านปงยางคก  ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง                
(ติดกับส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก)  ภายในวัดมีโบราณสถานส าคัญทางประวัติศาสตร์  คือ วิหารจามเทวี 
เป็นวิหารเก่าแก่ ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา  สร้างขึ้นเมื่อ พ .ศ. ๑๒๔๓  ในสมัยพระนางจามเทวี 
เป็นกษัตริย์ครองนครหริภุญไชย,  องค์พระเจดีย์อันเก่าแก่  และศาลเจ้าพ่อหนานทิพย์ช้าง   
   (๒)  วัดทุ่งบ่อแป้น     ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น  ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  
จังหวัดล าปาง  ภายในวัดมีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะส าหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบันทางวัดได้จัด
พ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นสถานพยาบาลสงเคราะห์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย  ผู้ป่วยด้านอัมพฤตอัมพาต  ด้วยการ
กายภาพบ าบัด 
   (3)  แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านบัวแก้ว”  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
น าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยได้น าเอา
หลักการคิด 3 ห่วง 2 เงื่อนไขสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จึงได้วางแผนด าเนินการ จากปัจจัยเดิมที่ท า
อยู่ก่อนแล้ว น ามาเชื่อมโยง ผสมผสาน กิจกรรมที่ท าอยู่ในบริเวณพ้ืนที่บ้านพัก จ านวน 3 ไร่ 1 งาน 39 ตาราง
วา โดยการเลี้ยงโคขุน น าผลผลิตที่เหลือใช้มูลวัวมาท าปุ๋ย เลี้ยงไส้เดือนดินแล้วน ามูลไปผลิตปุ๋ย  น าไปใช้กับ
แปลงสาธิตผักกางมุ้ง น าผักที่ได้และเศษวัชพืชไปเลี้ยงเป็ด และท าบ่อปุ๋ยหมักใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชยืนต้นประเภท
ไผ่เศรษฐกิจ ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นต้น 
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  (4)  แหล่งท่องเที่ยวโดยการจัดตั้งกลุ่มชื่อว่ากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมละวิถีชุมชน          คน
ปงยางคก โดยที่สมาชิกมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การอนุรักษ์วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ                  
ในต าบลปงยางคกและวิถีชุมชนของคนปงยางคกไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่น มีสมาชิกกลุ่มจ านวน  24  คน                       
มีแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าร่วมและเริ่มด าเนินการจ านวน  6  หลัง  คือ  1.เฮือนป้าเพ็ญ  2. เฮือนป้านอม  3. เฮือน
สุขภาพศรีนวล  4. เฮือนลุงพัน  5. เฮือนแม่อุ้ยลัดดา  6. คุ้มตะวัน 
  (5)  กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ก่อตั้งขึ้นมาประมาณ 
พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา โดยกลุ่มมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ต้องการมีอาชีพที่มั่นคง ก่อนที่จะมีการก่อตั้งกลุ่มสมาชิก
กลุ่มแต่ละคนได้ด าเนินการท ากันเองในครัวเรือนมาเป็นเวลาหลาย 10 ปี และท าให้ชาวบ้านมีอาชีพเพาะเห็ด
มากมายในหมู่บ้าน ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนหลายหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น 

 6.6 อุตสาหกรรม 
   กิจการประเภทอิฐมอญ  จ านวน 26 ราย 
   กิจการประเภทไม้  จ านวน 10 ราย 
   กิจการประเภทโรงสี  จ านวน    1 ราย 
   กิจการประเภทคอนกรีต  จ านวน   1 ราย 
   กิจการประเภทเซรามิค  จ านวน   4 ราย 
 

 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มผลิตภัณฑ์ตะเกียงน้ ามันพืชโบราณ หมู่ที่  5  บ้านต้นค่า – ม่วงชุม 
  กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว              หมู่ที่  2  บ้านทุ่งบ่อแป้น 
  กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว              หมู่ที่ 13 บ้านนางแล 
  กลุ่มพัฒนาสตรีท าแคบหมูหม้อเงิน      หมู่ที่  12 บ้านหม้อ 

 6.8 แรงงาน 

กลุ่มอาชีพ จ านวนเพศชาย (คน) จ านวนเพศหญิง (คน) รวม (คน) 

ก าลังศึกษา 
ไม่มีอาชีพ 

เกษตร – ท านา 
 เกษตร – ท าไร่ 
เกษตร – ท าสวน 
เกษตร – ประมง 
เกษตร – ปศุสัตว์ 

พนักงาน – รับราชการ 
พนักงาน – รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัท 
รับจ้างทั่วไป 

ค้าขาย 
ธุรกิจส่วนตัว 

อาชีพอื่น 

584 
272 
321 

2 
7 
0 
8 

239 
19 

208 
1,594 
319 
103 
149 

616 
523 
266 

1 
12 
0 
0 

241 
14 

206 
1,590 
578 
95 

151 

1,200 
795 
587 

3 
19 
0 
8 

480 
33 

414 
3,184 
897 
198 
300 

รวม 3,825 4,293 8,118 
ที่มา    ข้อมูล จปฐ. เดือน  มิถุนายน  ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     7.1  การนับถือศาสนา 

 ในพ้ืนที่ต าบลปงยางคก   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีสถาบันศาสนา  ดังนี้. 
(๑)  วัด/ส านักสงฆ์  ๑๔  แห่ง               (๒)  โบสถ์   ๓   แห่ง 
- วัดสันหนองบง    - วัดปงใต้ 
- วัดทุ่งบ่อแป้น    - วัดปงเหนือ 
- วัดสันหลวง    - วัดปงยางคก 
- วัดสันบุญเรือง    - วัดพระงามบ้านข่วง 
- วัดต้นค่า    - วัดโฮ้ง-ทะล้า 
- วัดม่วงชุม    - วัดบ้านหม้อ 
- วัดจ าทรายมูล    - วัดนางแล 
 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
           ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในต าบลปงยางคก  ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมประเพณี             

ของชาวไทยภาคเหนือโดยทั่วไป 
   - ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ    เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
  - ประเพณีแห่ไม้ก้ าศรี     เดือนเมษายน 
  - ประเพณีตานก๋วยสลากภัต วัดปงยางคก เดือนกันยายน 
  -  ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)  เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 

   7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
           ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเทศบาลต าบลปงยางคก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 

ตะเกียงน้ ามันพืชโบราณ  ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  ภาษาท้องถิ่นใช้ภาษาเหนือและภาษากลาง 

   7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
           ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว/ตะเกียงน้ ามันพืชโบราณ/ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน/แคบหมู 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
   8.1 น้ า 
          ล าน้ าแม่วัก , ล าน้ าแม่ตาล ,  ล าน้ าแม่ฮาว (แม่น้อย) , ห้วยแม่เถาวัลย์ 

   8.2 ป่าไม้ 
         สวนป่าสมุนไพรชุมชนบ้านนางแล  ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

   8.3 ภูเขา 
          ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ 

   8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในต าบลปงยางคกยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  แต่ก็ยังต้องประสบปัญหาในด้านแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร  เนื่องจากแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอจึงยังต้องรอน้ าในฤดูฝน เพ่ือท าการเกษตรอยู่ 
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9.  อ่ืนๆ 
             เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  9.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร (ไร่) 
 

พื้นที่อยู่อาศัย (ไร่) 

๑ บ้านสันหนองบง 1,650 21.24 
๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น 4,499 37.20 
๓ บ้านสันหลวง 250 16.07 
๔ บ้านสันบุญเรือง 1,365 28.19 
๕ บ้านต้นค่า - ม่วงชุม 1,230 12.20 
๖ บ้านจ า 1,326 19.44 
๗ บ้านปงใต้ 883 36.08 
๘ บ้านปงเหนือ 1,490 12.97 
๙ บ้านปงยางคก 750 19.31 

๑๐ บ้านข่วง 2,900 23.33 
๑๑ บ้านโฮ้ง - ทะล้า 2,140 12.20 
๑๒ บ้านหม้อ 436 8.18 
๑๓ บ้านนางแล 400 30.28 

รวม 19,319 276.69 
 
  

  9.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ปัจจุบันประชากรของเทศบาลต าบลปงยางคก ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ การปลูก

ข้าว  มันส าปะหลัง การเพาะเห็ดและการปลูกพืชผักสวนครัว โดยคิดเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรในต าบลปงยางคก  
ประมาณ  10,739  ไร่  

 9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
         แหล่งน้ าธรรมชาติ  

แม่น้ า  ๓   แห่ง   คือ   แม่วัก , แม่ตาล ,  แม่ฮาว (แม่น้อย) 
ห้วย   ๑   แห่ง   คือ   ห้วยแม่เถาวัลย์  หมู่ที่ ๗ , ๘  
หนอง ๒   แห่ง   คือ   หนองยางมื่น  หมู่ที่  ๘ , หนองกลาง  หมู่ที่  ๙ 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
   บ่อน้ าบาดาล    จ านวน     8   แห่ง 

ฝาย     จ านวน     6   แห่ง 
ท านบกั้นน้ า      จ านวน     ๒   แห่ง 
ระบบประปาหมู่บ้าน (ใช้การได้)   จ านวน     8   แห่ง 
สระเก็บน้ าสาธารณะ   จ านวน     7   แห่ง 

   9.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
มีระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน     8   แห่ง    คิดเป็นจ านวน  3,837  หลังคาเรือน 
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ส่วนที่ 2  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหาภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)    
         โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ           
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม          
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ         
เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 
          การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑ 

เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญอาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 
๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
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ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับ
ต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีท าให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาด
ความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบัน
หลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

 
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ    
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและ
การเปิดเสรีในภูมิภาคท่ีน าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซ่ึงตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยี            
ที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  
ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศ
ไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะ
อาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรง
มากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคง
ด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่
แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้น
และเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
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เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะ
ส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วย
ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกา
ภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึน้ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน
มิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและ
ทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของ
หุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกัน
และกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น 
โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  
ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกนั ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกัน
กับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญ
กับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้าง
ห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร        
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ               
โลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้
ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ
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ประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความ
ร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ 
โดยจ าเป็นต้องสรา้งความพร้อมในการท่ีจะยกระดบัมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกา
สากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบัน
หลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อใหเ้กิดความรกัความสามัคคี และลดความขดัแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบาย
การพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่
อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม 
สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างการขบัเคล่ือนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ใน
ระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ  เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารฐัเพ่ือยกระดบัจุดแข็งและจุดเดน่ของประเทศ และปรับปรุงแกไ้ข
จุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อน
ประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและ
พ้ืนที ่ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้
การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

 
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  ความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 



17 
 

ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้ งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญใน
เวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลัง
ในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญาทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล                 
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรพัยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาต ิ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวม 

ถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

 
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 

๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
   ๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
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(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑ ) ภาครัฐที่ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความต้องการ             

และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 

มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค            
และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน 
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ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
มีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  มีทั้ งหมด  ๑๐  ยุทธศาสตร์ โดยมี  ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูง
ด้วยปัญญาและนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1     
                                                                  
วิสัยทัศน์   “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  
               สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
พันธกิจ 
 1) พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
 2) เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเกษตร การค้า และการลงทุน 
 3) เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
 4) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
ระหว่างภูมิภาค 
 
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

     กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่     แม่ฮ่องสอน    ล าปาง    ล าพูน 

เมืองท่องเท่ียวสู่สากล 

 

ท่องเท่ียวเชิงอารยธรรมและ

สร้างสรรค์ 

ท่องเท่ียวเชิงอารยธรรม

และสร้างสรรค์ 

ท่องเท่ียวเชิงอารยธรรม

และสร้างสรรค์ 

ท่องเท่ียวเชิงอารยธรรม    

และสร้างสรรค์ 

Food Valley เกษตรอินทรีย์  

เกษตรปลอดภัย  

(พืชผักเมืองหนาว ล าไย 

มะม่วง กาแฟ สมุนไพร     

ไก่ประดูหางด า นมพรีเมียม) 

เกษตรอินทรีย์ 

เกษตรปลอดภัย 

(กระเทียม กาแฟ ถั่วเหลือง 

งา) 

เกษตรอินทรีย์ 

เกษตรปลอดภัย 

(ข้าวโพดหวาน สับปะรด) 

 

เกษตรอินทรีย์ 

เกษตรปลอดภัย 

(ล าไย มะม่วง ข้าว กระเทียม) 

Green City พื้นท่ีป่าไม้ลุ่มน้ าปิงเขตเมือง

เก่า/ย่านชุมชนอนุรักษ์ 

พื้นท่ีป่าไม้ลุ่มน้ าสาละวิน พื้นท่ีป่าไม้ลุ่มน้ าวัง    

เขตเมืองเก่า/ย่านชุมชน

อนุรักษ์ 

พื้นท่ีป่าไม้เขตเมืองเก่า/ 

ย่านชุมชุนอนุรักษ์ 

NorthernLandport สนามบินนานาชาติ

ศูนย์กลางการค้าการลงทุน 

ด่านการค้าชายแดน โลจิกติกส์ทางบกและทาง

ราง 

นิคมอุตสาหกรรม 

Health and Wellness 1. ศูนย์กลางการแพทย์     

    ทันตกรรมของภูมิภาค 

2. สปาและการนวดสุขภาพ 

3. การพ านักระยะยาว 

4. เครื่องส าอางสมุนไพร 

5. น้ าพุร้อน 

1. ชุมชนท่องเท่ียวเชิง 

    สุขภาพ 

2. ผลิตภัณฑ์สปา 

3. น้ าพุร้อน 

1. ภูมิปัญญาการแพทย์   

    แผนไทย สมุนไพร 

2. ชุมชนท่องเท่ียวเชิง 

    สุขภาพ 

1. ภูมิปัญญาการแพทย์แผน 

    ไทย 

2. ชุมชุนท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
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เป้าประสงค์รวม 
 1) การท่องเที่ยวธุรกิจ การเกษตร การค้า การลงทุน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 2) อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
 3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่างมีส่วนร่วม เอ้ือต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1) สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
 2) ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันท้ังในและต่างประเทศ 
 3) พัฒนาการเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง 
 วิสัยทัศน์จังหวัดล าปาง (Vision) 
  “ล าปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” 
 นิยาม : จังหวัดล าปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ โดยครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรและเป็นนครแห่งความสุขด้วย
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทางสังคมถ้วนหน้าการเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดี
โดยยึดแนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเป้าหมายระยะแรกของการพัฒนาที่
เน้นการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
 
 พันธกิจ 
 1. สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด
ให้สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 

3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพ่ิม
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 

5. ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทากงายภาพบุคลากรและการบริหาร
จัดการในการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรมท้องถิ่น
และถ่ินก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความม่ันคงของคนในจังหวัดส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเฝ้าระวังและป้องกันภัย



23 
 

ในชุมชน 
8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในส่วนสังคมมีการด าเนินงานกานบริหารจัดการในทุกระดับให้

โปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้เหลักธรรมมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน           

และการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพ้ืนที่และแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้วยการเสริมสร้างอาชีพสนองตอบต่อความต้องการของตลาด 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. เพ่ือเสริมสร้างจังหวัดล าปางให้เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไกเชื่อม
ประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการด ารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนและ
คุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดล าปาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสินค้าและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครบวงจร

บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรการท่องเที่ยว 
3. อนุรักษ์ พัฒนา พ้ืนฟูแหล่งน้ าท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้

รองรับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
5. การพัฒนาและบริการให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
6. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 
 
ตัวช้ีวัด  
1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตร

อินทรีย์ เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของประเทศ 
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กลยุทธ์  
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า 

การปฏิรูปที่ดิน และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. พัฒนาเกษตร สถานบันเกษตร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการเข้าถึง

แหล่งทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่นได้
มาตรฐาน 

3.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์ ปละเกษตรอุตสาหกรรม โดยน าวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับมาใช้ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปการผลิต ทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

4. ส่งเสริมการตลาดและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธ์ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน 

 
ตัวช้ีวัด 
1. อัตราเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์ม (พืชอาหาร ข้าว ปศุสัตว์ และประมง) และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่

ได้รับรองมาตรฐาน เช่น GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย์/PGS/GMP เป็นต้น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
3. จ านวนชนิดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีความโดดเด่น ไม่น้อยกว่า 2 ชนิดสินค้า 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐาน

ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน บน

พ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นจุดเชื่อมโยง โลจิสติกส์ของ
ภาคเหนือ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

 
กลยุทธ์  
1. เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ เพ่ือปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการพัฒนา

กระบวนการผลิตการบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพ่ือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนจามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน บนฐานรากของความรู้สมัยใหม่ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้ เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและ
ต่างประเทศ 
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ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์

ชุมชนที่ส าคัญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ร้อยละของผู้ประกอบที่ยื่นค าขอที่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มผช.) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ต่อปี 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถเข้าถึงบริการ

ขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมีการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิ ทธิภาพ 
รวมถึงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ 
2. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถานบันครอบครัว สถานบันทางสังคม เพ่ือสร้าง

ภูมิคุ้มกัน ให้สามารถด ารงชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบการเฝ้าตรวจ 
4. เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการ

บริหารจัดการสาธารณภัย 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด  
1.ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นฐาน ร้อยละ 60 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็งร้อยละ 70 
3. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง ร้อยละ 20 (ลดลงจากปี 2562) 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ ต่อปี 
5. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ลดลง 5,000 ตัน ต่อปี 

 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

 วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปางเป็นองค์กรแห่งความสุข” 
    องค์กรแห่งความสุข หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบุคลากร        
มีความรู้ ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้หลักกฎหมายหลัก
ธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ เอกชน การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานที่ควบคู่ไปกับการเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง ภายใต้ความเป็นกลาง ความเสมอภาค เป็นธรรมและเป็นสังคมแห่งความสุข 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน ์

“สังคมน่าอยู่  สู่คุณภาพชีวิตที่ดี  สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  ก้าวน าเศรษฐกิจ 

ปลอดมลพิษทุกชุมชน  เป็นต าบลแห่งการมีส่วนร่วม” 
     เทศบาลต าบลปงยางคก  ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  โดยกระบวนการประชาคม  ให้มี
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม “ร่วมคิด  ร่วมท ำ  ร่วมรับผิดชอบ”  โดยยึดหลักประสาน
ความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรหลัก  คือ  กลุ่ม/องค์กร  ประชาชน  กรรมการหมู่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ประชาคม  อย่างมีส่วนร่วม  โดยใช้กระบวนการประชาคมกระตุ้นและระดมความคิดจากประชาชน    
เพ่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ในการจัดท าวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   และการบริหารงานโดยยึดธรรมาภิบาล 
คือ นิติธรรม  คุณธรรม  โปร่งใส  มีส่วนร่วม  รับผิดชอบ และความคุ้มค่า  นอกจากนั้นยังบริหารงานภายใต้หลัก
ที่ว่า  “เทศบำลรู้อะไร ต้องให้ประชำชนรู้ด้วย”  โดยการเปิดเผยข้อมูล  การด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและ
พร้อมให้ประชาชนตรวจสอบและรับข้อมูลได้ตลอดเวลา    

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบ ารุงรักษาถนน สะพานและ 

การบ ารุงสายทางอ่ืน 
  1.2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4 การวางผังเมือง 

2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชน 
      ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 อนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน 
      การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย) 
3.2 การศึกษา 
3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา  
      ท้องถิ่น 
3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

4. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 4.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน    
4.2 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด 
4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 5.1 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
5.2 การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
5.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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พันธกิจ  (Mision) 
  1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  2) พัฒนาต าบลให้เป็นสังคมแห่งความสุข 
  3) ส่งเสริมเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4) พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
  1) ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 
  2) ต าบลปงยางคกมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  5) เทศบาลต าบลปงยางคกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 

 2.3  เป้าประสงค์ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ต าบลปงยางคกมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดมลพิษ 
การพัฒนาสังคม/ชุมชน  
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
  เทศบาลต าบลปงยางคกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

2.4  ตัวช้ีวัด 
       การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  

รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า และสะพาน 
จ านวนถนน รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า และสะพาน 
ที่ได้มาตรฐาน 

2. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จ านวนสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. การไฟฟ้าสาธารณะ จ านวนหมู่บ้านที่มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
4. การวางผังเมือง ร้อยละผังเมืองที่ได้มาตรฐาน  
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การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

 

การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 
1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนถนน รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า และสะพาน 
ที่ได้มาตรฐาน 

2. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ 
    ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนา 

2  การศึกษา ร้อยละของจ านวนประชาชนต าบลปงยางคกท่ีได้รับ
การส่งเสริมศึกษา 

3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น 

ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   

4. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
    ของประชาชน   

จ านวนผู้ป่วยลดลง 

5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็ง 
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 
1. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน ร้อยละของครัวเรือนยากจน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2  การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด ร้อยละของกลุม่อาชีพและประชาชนได้รับการ

ส่งเสริมสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์ 
3.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  ร้อยละของผู้เข้ามาท่องเที่ยวในต าบล 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาบุคลากร 
  

ร้อยละของจ านวนบุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

2  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และ 
    สถานที่ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย สถานที่ปฏิบัติงานได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สะอาด เรียบร้อยและสวยงาม 
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2.5  ค่าเป้าหมาย  
 1. จ านวนระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

  2. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 3. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  4. ร้อยละของประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
5. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่     

         ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 2.6  กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ

จ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา เด็กนักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

5.  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีอาชีพและรายได้เสริม 
6. ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ยากไร้  ให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
7. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  และการบ าบัดผู้ติดสิ่งเสพติด 
8. สุขภาพและอนามัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  
9. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ์สืบสานให้เป็น

แหล่งกจิกรรมการท่องเที่ยวของต าบล 
10. ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความ

พร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

11. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม เพ่ิมพูนความรู้ 

12. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ 
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่    

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔.  มีการก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ 
๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนาใน

ระดับภูมิภาค   ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้อง
มีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นการด าเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างท า แต่อย่างไรก็ดีทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีความอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรค านึงถึงบริบท และทิศทางการ
พัฒนาของคนทั้งชาติเป็นส าคัญด้วย     

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปงยางคกที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับ
อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ  จะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
สองระดับคือ ระดับที่ 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1  ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  
กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  นโยบายของทางผู้ว่าราชการนจังหวัดล าปาง  
นโยบายนายอ าเภอห้างฉัตร  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   ระดับที่ 2 ข้อมูลจากล่างขึ้นบน 
(bottom up)  โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความต้องการของประชาชนในการประชาคมท้องถิ่น 
ระดับหมู่บ้าน  ระดับต าบล   ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อมูลพ้ืนฐาน
ต่างๆ เป็นต้น    ความเชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคม
แห่งความสุข เกิดความม่ันคง  ยั่งยืน สมดุล  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              ด าเนินการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ   ของเทศบาลต าบลปงยางคก   รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สัน  อันเป็นสภาวะภายในท้องถิ่น   ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพของเทศบาล
ต าบลปงยางคก   ในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  ในการวิเคราะห์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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จุดแข็ง (Strengths) 

การคมนาคม 
๑.  เป็นพ้ืนที่ที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว เนื่องจาก มีถนนสายหลักตัดผ่าน  ได้แก่ ทางหลวง

หมายเลข ๑๑  สายเชียงใหม่-ล าปาง  และ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๔  สายห้างฉัตร-เกาะคา 
๒.  มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในต าบลปงยางคก  หลายเส้นทาง 
 

 เศรษฐกิจ 
๑.  เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตรกรรมและการลงทุน 
๒.  เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ เช่น มีโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน          

และกิจการพาณิชย์ต่างๆ 
๓.  มีการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนหลากหลาย 
๔.  เป็นแหล่งสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียง  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา  ผลิตภัณฑ์เซรามิก แคบหมูฯลฯ 
 

สังคม-วัฒนธรรมประเพณี 
๑.  ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นสูง 
๒.  ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจในกิจการของท้องถิ่น 
๓.  มีพ้ืนที่ส าหรับเล่นกีฬาและนันทนาการจ านวนมาก 
๔.  มีโบราณสถานทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
๕.  มีประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่นท่ีมีชื่อเสียง  ได้แก่ ประเพณีแห่ไม้ก้ าศรี  ประเพณีตานก๋วยสลากภัต 

 
การศึกษา 

๑.  มีสถานศึกษาท่ีรองรับนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
๒.  ประชาชนส่วนใหญ่  มีความต้องการศึกษาเล่าเรียนค่อนข้างสูง 

 
ด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม 

๑.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
๒.  มีพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

 
การบริหารจัดการ 

๑.  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านงบประมาณ 
๒.  มีบุคลากรเจ้าหน้าที่จ านวนมาก 
๓.  ผู้น าองค์กรมีความสนใจเกี่ยวกับการเมืองและการบริหาร 

จุดอ่อน (Weakness) 
การคมนาคม 

๑.  ถนนที่ใช้คมนาคมสัญจร  มีสภาพช ารุดทรุดโทรม 
๒.  ระบบไฟฟ้าสาธารณะยังมีไม่เพียงพอ 
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แหล่งน้ า 
๑.  แหล่งน้ ามีไม่เพียงพอ  ท าให้ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
๒.  ไม่มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
๓.  แหล่งเก็บกักน้ าช ารุดเสียหาย 
 

สังคม 
๑.  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ยังได้รับสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ไม่ทั่วถึง 
๒.  ประชาชนไม่ค่อยให้ความใส่ในการออกก าลังกายเท่าท่ีควร 
๓.  สาธารณสถานของหมู่บ้านยังไม่ได้รับการพัฒนา  

 
การสาธารณสุข 

๑.  มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อยังไม่มีประสิทธิภาพ 
๒.  ตลาดสดในพ้ืนที่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
๓.  ไมม่ีโรงฆ่าสัตว์ 
๔.  ยังขาดบุคลากรงานด้านสาธารณสุข  ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

 
การศึกษา 

๑.  สถานศึกษาบางแห่งขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๒.  ขาดแคลนสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานส าหรับเด็กนักเรียน  

 
วัฒนธรรม ประเพณี  

๑.  โบราณสถาน  และศาสนสถาน  มีสภาพเก่า  ช ารุด  
๒.  เกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันในการจัดงานด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น     

 
ด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม 

๑.  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่มีปริมาณมากขึ้น 
๒.  พ้ืนที่รองรับขยะมูลฝอย  มีไม่เพียงพอ  และไม่มีวิธีการก าจัดที่มีประสิทธิภาพ   
๓.  พ้ืนที่สาธารณะมีสภาพรกร้าง  ไม่มีการปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ 

 
การบริหารจัดการ 

  ๑.  งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการบริการสาธารณะ 
 ๒.  บุคลากรไม่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากรัฐบาล 

โอกาส (Opportunities) 
๑.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน    ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่

ของเทศบาลต าบล  ไว้ในมาตรา ๕๐  และ ๕๑ 
๒.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 

พ.ศ. ๒๕๔๒    ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินภารกิจด้านต่างๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ได้รับการถ่ายโอน 
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๓.  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  “ล าปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข”            
มีความสอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  เป็นหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  ในโครงการที่ใช้งบประมาณเกินศักยภาพของเทศบาล   

๕.  รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินงบประมาณ  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐ 

อุปสรรค / ภาวะคุกคาม (Threats) 
๑.  พ้ืนที่รับผิดชอบมีจ านวนหลายหมู่บ้าน  ท าให้การพัฒนาไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึง 
๒.  จ านวนโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีจ านวนมาก  แต่มีงบประมาณอยู่อย่างจ ากัด 
๓.  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของท้องถิ่น  ท าให้ชุมชน/หมู่บ้าน มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย 
๔.  ค่านิยมทางการศึกษา  นิยมศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชนเมือง 
๕.  องค์กรขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านที่ต้องใช้ความรู้  ความช านาญ  ทักษะ   
    และประสบการณ์สูง 
๖.  การจัดเก็บรายได้ขององค์กรยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
            ๑.) ปัญหาทางด้านกายภาพ  ปัญหาของสภาพพ้ืนที่เนื่องจากเทศบาลต าบลปงยางคก เป็น
พ้ืนที่ที่มีแม่ล าน้ าแม่ตาลไหลผ่าน  เมื่อถึงฤดูฝนก็จะท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่
การเกษตร  เนื่องจากมีการระบายน้ าในล าน้ าไม่ทัน  ซึ่งเทศบาลก็ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะก่อนถงึฤดูฝน           

2.) ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร เนื่องจากในเขตพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก 
คือ อาชีพการเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนในปริมาณมาก ท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินส ารวจความต้องการของหมู่บ้ านในด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  
เพ่ือหาวิธีด าเนินการแก้ไขแล้ว 
  3.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

1. ปัญหาในด้านการก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ  
2. ปัญหาด้านมลพิษของกลิ่นสุกร เนื่องจากในพ้ืนที่ต าบลปงยางคก มีผู้ประกอบกิจการเลี้ยง

สุกรจ านวนหลายราย  ท าให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเหม็นกลิ่นมูลสุกร ซึ่งทางเทศบาลได้
แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการก่อสร้างฟาร์มสุกรให้ถูกสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - บริการชุมชนและสังคม - แผนงานเคหะและชุมชน - กองช่าง - ทต.ปงยางคก 
- อบจ.ล าปาง 
- กรมส่งเสริม 
  การปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น 
- กรมทางหลวง 
- สนง.ทรัพยากร 
  น  าฯ 
- สนง.ทรัพยากร 
  บาดาล 
- กรมชลประทาน 
- สนง.พัฒนา 
  ชุมชนอ าเภอ/ 
  จังหวัด  
- สนง.พมจ. 
- อ าเภอหา้งฉัตร 
- สนง.ปภ.จังหวัด 
  ล าปาง/อ าเภอ 
  ห้างฉัตร 
- สนง.วัฒนธรรม 
  จังหวัดล าปาง 
- ส านักงานเกษตร 
  อ าเภอ/จังหวัด 
- รร.ในพื นที่/กศน. 
  ต าบล 
- ฯลฯ 

๒ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- บริการชุมชนและสังคม 
  ด้านการเศรษฐกิจ 
- บริหารทั่วไป 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการรักษาความ  
  สงบภายใน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- ส านักปลัดเทศบาล 
 
- กองช่าง 
- ส านักปลัดเทศบาล 

๓ ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
- การด าเนินงานอ่ืนๆ 

- แผนงานการรักษาความ 
  สงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
- แผนงานการศาสนา   
  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 

- ส านักปลัดเทศบาล 
 
- การศึกษา 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- การศึกษา 
 
- ส านักปลัดเทศบาล 

๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ - บริการชุมชนและสังคม 
- ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
- แผนงานการศาสนา   
  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- แผนงานการเกษตร 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- การศึกษา 
 
- ส านักปลัดเทศบาล 

๕ ด้านการพัฒนาการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

- บริการชุมชนและสังคม 
- บริหารทั่วไป 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
- แผนงานการรักษาความ 
  สงบภายใน 
- แผนงานสาธารณสุข 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 
- ส านักปลัดเทศบาล 
 
- ส านักปลัดเทศบาล 
 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 1 ส านัก / 2 กอง  
 
 



2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

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

1) ยทุธศาสตร์ ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 145 121,656,100 136 201,980,500 151 212,469,700 331 256,580,100 317 251,790,100 1,080 1,044,476,500

รวม 145 121,656,100 136 201,980,500 151 212,469,700 331 256,580,100 317 251,790,100 1,080 1,044,476,500
2) ยทุธศาสตร์ ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากร
    ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
    2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 110,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000 15 550,000
    2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000
    2.3  แผนงานเคหะและชมุชน 27 2,739,000 35 3,320,000 62 6,670,000 73 7,740,000 73 7,740,000 270 28,209,000
    2.4  แผนงานการเกษตร 2 70,000 2 70,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 13 410,000

รวม 33 2,949,000 41 3,530,000 69 6,900,000 80 7,970,000 80 7,970,000 303 29,319,000

3) ยทุธศาสตร์ ดา้นการพัฒนาสงัคม/    ชุมชน

    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 250,000
    3.2  แผนงานการศึกษา 18 2,170,000 19 2,220,000 18 2,220,000 18 2,220,000 18 2,220,000 91 11,050,000
    3.3  แผนงานสาธารณสุข 23 795,000 23 795,000 24 815,000 24 815,000 24 815,000 118 4,035,000
    3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 565,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 20 1,365,000
    3.5  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 6 250,000 6 250,000 6 250,000 6 250,000 6 250,000 30 1,250,000
    3.6 แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 41 2,074,000 44 2,144,000 42 2,122,000 42 2,122,000 42 2,122,000 211 10,584,000
    3.7 แผนงานงบกลาง 5 22,820,000 5 26,670,000 5 26,720,000 5 26,770,000 5 26,770,000 25 129,750,000

รวม 99 28,724,000 103 32,329,000 101 32,377,000 101 32,427,000 101 32,427,000 505 158,284,000

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์

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

แบบ  ผ.01 
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2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

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

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์

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

แบบ  ผ.01 

4) ยทุธศาสตร์ ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
    4.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000
    4.2 แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 7 140,000 7 140,000 7 140,000 7 140,000 7 140,000 35 700,000
    4.3  แผนงานการเกษตร 13 310,000 12 290,000 12 290,000 12 290,000 12 290,000 61 1,470,000

รวม 21 480,000 20 460,000 20 460,000 20 460,000 20 460,000 101 2,320,000
5) ยทุธศาสตร์ ดา้นการบริหารและพัฒนาองค์กร
    5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 3,930,000 14 3,930,000 14 3,930,000 14 3,930,000 14 3,930,000 70 19,650,000
    5.2 แผนงานนรักษาความสงบภายใน 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 5 200,000
    5.3  แผนงานสาธารณสุข 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

รวม 16 4,000,000 16 4,000,000 16 4,000,000 16 4,000,000 16 4,000,000 80 20,000,000
รวมทั้งสิ้น 314 157,809,100 316 242,299,500 357 256,206,700 548 301,437,100 534 296,647,100 2,069 1,254,399,500
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
1 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง ซอยบ้านนายเกษม      
    ยาสุวรรณ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยบ้านนาย
เกษม ยาสุวรรณ  กวา้ง  
3.50 เมตร  ยาว 50 
เมตร

- - - 70,000 70,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

2 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง  สายทางบริเวณบ้าน
นายไพรัตน์ อนิทรโยธา(เลขที่ 143 ม.1)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บริเวณบ้านนายไพรัตน์ 
อนิทรโยธา(เลขที่ 143 
ม.1) ขนาดกวา้ง 3.50 
เมตร ยาว 54.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
189.00 ตารางเมตร

- 94,500 - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

3 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง ซอยบ้านเฮียเสริฐ -    
ลุงจนัทร์

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเฮียเสริฐ-
ลุงจนัทร์ กวา้ง 3.50 
เมตร ยาว  50 เมตร

- - - 70,000 70,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

4 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง ซอยหน้าสวนสัก(บ้าน
นายอนิจนัทร์ อนิจนัทร์ต๊ะ)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหน้าสวน
สัก (บ้านนายจนัทร์ อนิ
จนัทร์ต๊ะ) กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 350 เมตร

- - - 340,000 260,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

5 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง ซอยบ้านนายประเสริฐ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
ประเสริฐ กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 80 เมตร

- - - 135,000 135,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

6 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง  ซอยบ้านนายชยัรัตน์

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
ชยัรัตน์ กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - - 168,000 168,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

7 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น  ซอยพุทธมลฑล

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนซอยพุทธ
มลฑล  กวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 500 เมตร

- - -      690,000      460,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

8 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น  ซอยบ้านนายหมื่น กจิ
พิทักษ์

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยเขา้บ้าน
นายหมื่น  กจิพิทักษ์ 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร พร้อมวางท่อขนาด
 0.30 เมตร 2 จดุ

- - -      150,000      150,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

9 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น  ซอยเขา้บ้านนายเสมอืน
 จอมค า

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยเขา้บ้าน
นายเสมอืน  จอมค า 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
40 เมตร

     120,000 - - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

10 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น  สายปั๊มน้ ามนัเบญจมาศ
 ถงึ เจา้พระยาหินออ่น

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหลัง
โรงงานศิรินุวฒัน์ ถงึสาย
ตรงขา้มเจา้พระยาหิน
ออ่น กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร

- - -      890,000      890,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

11 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น  ขา้งบ้านนายอรุณ  ปิน
ใจ ถงึทุ่งนา

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนจากขา้ง
บ้านนายอรุณ ปินใจ ถงึ
ทุ่งนา กวา้ง 3 เมตร ยาว
 200 เมตร

- - -      336,000      336,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

12 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น  เส้นบ้านนางมทุิตา  
อนิต๊ะแกว้

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเส้นบ้าน
 นางมทุิตา  อนิต๊ะแกว้ 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
250 เมตร

- - -      420,000      420,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

13 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น  เขา้บ้านนายแสวง  
พรมสุรินทร์

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเขา้บ้าน
นายแสวง พรมสุรินทร์ 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
300 เมตร

- - -      520,000      520,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

14 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น  สายทางบ้านนายบุญ
ธรรม - นายดาวทิพย ์สุปินะ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจร 

สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บริเวณบ้านนายบุญ
ธรรม-นายดาวทิพย ์สุปิ
นะ ขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 82.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

     150,000 - - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

15 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น สายทางเขา้วดัทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางขา้ง
วดัทุ่งบ่อแป้น ขนาดกวา้ง
 3.00 ม. ยาว 51.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
153.00 ตารางเมตร

100,000 - - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

16 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  3 บ้านสันหลวง บ้านนายสิน  มาวเิลิศ - 
บ้านนายสุเชดิ แกว้ปินใจ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนายสุทิน
 มาวเิลิศ-บ้านนายสุเชดิ 
แกว้ปินใจ กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 20  เมตร

       80,000 - - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

17 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  3 บ้านสันหลวง สายหลัง รพ.สต. สันหลวง
 - วดัทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหลัง รพ.
สต. สันหลวง - วดัทุ่งบ่อ
แป้น กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 700  เมตร

- - -      800,000      800,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

18 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  3 บ้านสันหลวง  ซอยบ้านนางจ าเนียน คุ้ม
วงค์ ซอย 14 หลังบ้านนายวโิรจน์ อริยะเครือ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง
จ าเนียร คุ้มวงค์ซอย 14
 หลังบ้านนายวโิรจน์  
อริยะเครือ กวา้ง 4.00 
เมตร  ยาว 20 เมตร

- - -        45,000        45,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

19 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  3 บ้านสันหลวง  ถนนสายหลักในหมู่บ้าน
(หน้าบ้านนายอดุม  ฟองใจ - บ้านนางบุญม ีแกว้
สิทธวิงศ์)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายหลัก
ในหมู่บ้าน (หน้าบ้านนาย
อดุม ฟองใจ - บ้านนาง
บุญม ี แกว้สิทธวิงศ์) 
กวา้ง 6 เมตร  ยาว 300
 เมตร

- - -      520,000      520,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

20 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  3 บ้านสันหลวง  สายบ้านวงศ์อนันต์

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านวงศ์
อนันต์  กวา้ง 3.00 เมตร
  ยาว 260.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 780.00 
ตารางเมตร

- - 441,000  -  - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

21  โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก
หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง  ถนนเส้นหน้าฝายเขต 
อ.เมอืง (บ้านหนองห้า)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเส้นหน้า
ฝาย-เขต  อ.เมอืง(บ้าน
หนองห้า) กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 800 เมตร

- - -      560,000      560,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

22  โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านมว่งชมุ - สันบุญเรือง(ซอยหลังโรงรียนต้นค่า)
 หมู่ที่ 5  บ้านต้นค่า - มว่งชมุ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านมว่งชมุ - 
สันบุญเรือง(ซอยหลัง
โรงเรียนต้นค่า) กวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว 1,000
 เมตร

- - -      740,000      740,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

23  โครงการงานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ต้นค่า - มว่งชมุ  หมู่ที่ 5  บ้านต้นค่า - มว่งชมุ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

ขยายไหล่ทาง ต้นค่า - 
มว่งชมุ  หมู่ที่ 5  บ้าน
ต้นค่า - มว่งชมุ กวา้งขา้
ละ 1.00 เมตร  ยาว 
2,000 เมตร

- -      740,000      740,000 - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

24 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที่ 6 บ้านจ า  หน้าบ้านนายจกัรแกว้ นิลสวทิ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้าบ้านนาย
จกัรแกว้ นิลสวทิ  กวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว 40 
เมตร

- - - 90,000 90,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

25 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บ้านจ า  ขา้งโรงงานนายเทียมศักด์ิ จ าต๊ิบ
 ถงึบ้านนายนิวาส  ใจเยน็

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขา้งโรงงาน
นายเทียมศักด์ิ จ าต๊ิบ ถงึ
บ้านนายนิวาส  ใจเยน็ 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
400 เมตร

- - - 440,000 440,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

26 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บ้านจ า  นายยทุธ  วงค์แกว้ ถงึบ้านนาย
ลบ  ขดัฝ้ัน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก นายยทุธ วงค์
แกว้ ถงึบ้าน นายลบ ขดั
ฝ้ัน กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 80 เมตร

- - -      179,000      179,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

27 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บ้านจ า  หัวสะพานท่าขา้วมุ้น ถงึบ้าน
นายจรัล พลเมฆ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หัวสะพานท่า
ขา้วมุ้น ถงึ บ้านนายจรัล 
 พลเมฆ กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตร

- - -      670,000      440,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

28 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บ้านจ า  ถนนสายเลียบล าน้ าแมโ่ทก

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายลียบ
 ล าน้ าแมโ่ทก ขนาดกวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร

- - -      670,000      440,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

29 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บ้านจ า  ถนนสายเลียบล าเหมอืง จาก
บ้านจ า - บ้านมา้(อ.เกาะคา)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายลียบ 
เหมอืง จากบ้านจ า - 
บ้านมา้ (อ.เกาะคา) 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
กวา้ง 4.00 เมตร

- - - 890,000 890,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

30 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บ้านจ า  ถนนทางเขา้นนายจรัล พลเมฆ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนทางเขา้
บ้านนายจรัล   พลเมฆ 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
20 เมตร

- - -        34,000        34,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

31 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้  สายทางบริเวณโรงงานไมน้าง
วนัทนา แปงทา

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บริเวณโรงงานไมน้าง
วนัทนา แปงทา ขนาด
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 560.00 ตาราง
เมตร

- 281,100 - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

32 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้  ซอยขา้งวดัปงใต้ ทางทิศใต้

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ขา้งวดัปงใต้ ทางทิศใต้ 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
75 เมตร

- - - 160,000 160,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

33 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้  ซอยขา้งวดัปงใต้

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยขา้งวดัปง
ใต้ กวา้ง 3.00 เมตร ยาว
 115.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมน่้อย
กวา่ 345.00 ตารางเมตร

- -      194,000  -  - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

34 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้  ซอยบ้านนายเลิศ              
นามะณีวรรณ์

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
เลิศ นามะณีวรรณ์ กวา้ง
 3.00 เมตร ยาว 45 
เมตร

- - - 75,000       75,000       มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

35 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้  สายปงใต้ - บ้านจ า

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายปงใต้-
บ้านจ า กวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 150 เมตร

- - - 336,000 336,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

36 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้  สายบ้านนายประสงค์ เครือ
ปลูก

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนาย
ประสงค์  เครือปลูก  
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
150 เมตร

- - - 336,000 336,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

37 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ  ถนนล าน้ าแมต่าล ถงึขา้ง
บ้าน นางไหล่ ราชบุญยนื

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนล าน้ าแม่
ตาลถงึขา้ง บ้านนางไหล่ 
 ราชบุญยนื  กวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 600 เมตร

- - 500,000 500,000 - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

38 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ  ปากทางซอย 3 ขา้งบ้าน 
นางศรีวรรณ  เวยีงใจ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ปากทางซอย 
3 ถงึขา้งบ้าน นาง
ศรีวรรณ  เวยีงใจ กวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 200 
เมตร

- - - 336,000 336,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

39 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ สายทางบริเวณบ้านนาย
สงวน ธรรมชยั (ซอย2)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บริเวณบ้านนายสงวน 
ธรรมชยั (ซอย2) ขนาด
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
70.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมพีื้นพี่ไมน่้อย
กวา่ 210.00 ตารางเมตร

- 103,200 - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

40 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ สายทางนางลักษ์  ราชาชยั
 - ทางเขา้บ้านนางสาย สุภาวรรณ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางนาง
ลักษ์  ราชาชยั - ทางเขา้
บ้านนางสาย สุภาวรรณ 
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

- - - 100,000 100,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

41 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก  สายทางบริเวณบ้านดอน
แกว้-คลองชลประทาน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บริเวณบ้านดอนแกว้-
คลองชลประทาน หมู่ 9 
บ้านปงยางคก ขนาดกวา้ง
 3.00 เมตร ยาว 64.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
192.00 ตารางเมตร

- 96,500 - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

42 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก  สายทางบริเวณบ้านเลขที่
 142 (ขา้งคลองชลประทาน)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บริเวณบ้านเลขที่ 142 
(ขา้งคลองชลประทาน)   
  ขนาดกวา้ง 3.00 ม. 
ยาว 43.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 129.00 ตร.ม

- - 72,000 - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

43 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 บ้านปงยางคก  บริเวณศาลปู่เจา้บ้านดอนแกว้

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

ขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณศาลปู่
เจา้บ้านดอนแกว้     
ขนาดกวา้ง 1.00 ม. ยาว
 132.00 ม. หนา 0.10
 ม. หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่
 132.00 ตร.ม

- - 59,100 - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

44 โครงการงานกอ่สร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก  หน้าบ้านนายสุพรรณ 
หลอม รินดี –ทางไปบ้าน   ดอนแกว้

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้าบ้านนาย
สุพรรณ หลอม รินดี –
ทางไปบ้าน   ดอนแกว้ 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
150 เมตร

- - 250,000 250,000 - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

45 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง   สายแยกคลองชลประทาน -
 บ้านเลขที่ 182

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยก
คลองชลประทาน - 
บ้านเลขที่ 182   กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
117.00 เมตร      หนา
 0.15 เมตร หรือ พื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 468.00 
ตารางเมตร

- - 256,000 - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

46 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง   สายทางเลียบล าน้ าแมต่าล -
 สะพานคอนกรีตทางไปบ้านโฮ้ง - ทะล้า

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางเลียบ
ล าน้ าแมต่าล - สะพาน
คอนกรีตทางไปบ้านโฮ้ง -
 ทะล้า  กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 81.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ พื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 324.00 ตร.ม

- - 177,000 - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

47 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง    สายทางบริเวณบ้านนาง
บุญนาค

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บริเวณบ้านนางบุญนาค 
กวา้ง 3.00 ม. ยาว 
22.00 ม.      หนา 
0.15 ม. หรือ พื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 66.00 ตร.ม

- 70,000 70,000 70,000 - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

 51



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

48 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง สายทางบริเวณบ้านนางบุบผา
 (แมต่าลเหนือ)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บริเวณบ้านนางบุบผา 
(แมต่าลเหนือ) กวา้ง 
2.50 เมตร  ยาว 47.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือ พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
117.50 ตารางเมตร

- 70,000 70,000 70,000 - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

49 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง    สายทางบริเวณบ้านนาย
สงวน (คลองชลประทาน)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

สายทางบริเวณบ้านนาย
สงวน (คลองชลประทาน) 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
42.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร

- - 70,000 70,000 - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

50 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง   ซอยบ้านนายสหพล

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

งานกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
สหพล กวา้ง 2.50 เมตร
 ยาว 28.00 เมตร หนา
 0.15 เมตรหรือ พื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 70.00 
ตารางเมตร

- - 70,000 70,000 - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

 52



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

51 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง   ซอย 2

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 2 กวา้ง
 3.00 เมตร ยาว 32 
เมตร หนา 0.15 เมตร

70,000 - - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

52 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง  สายทางบ้านนายบุญรักษ์ ถนีา

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
บุญรักษ์ ถนีา กวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 76 
เมตร หนา 0.15 เมตร

120,000 - - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

53 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง  สายทางบริเวณบ้านนาย
สงกรานต์ พุทธมิา

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บริเวณบ้านนายสงกรานต์
 พุทธมิา กวา้ง 3.00 ม. 
ยาว 17 ม. หนา 0.15 ม.

50,000 - - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

54 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง  สายทางบริเวณบ้านเลขที่ 
32/8

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บริเวณบ้านเลขที่ 32/8 
กวา้ง 3.00 ม. ยาว  45 
  ม. หนา 0.15 ม.

70,000 - - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

 53



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

55 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง  สายทางบ้านนายทองเพียร 
วงค์ตา

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางบ้าน
นายทองเพียร  วงค์ตา   
กวา้ง 3.00 ม. ยาว 14 
ม. หนา 0.15 ม.

30,000 - - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

56 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง  สายทางบริเวณบ้านนางพร 
ไชยเมฆ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บริเวณบ้านนางพร ไชย
เมฆ กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 16 เมตร หนา 
0.15 เมตร

30,000 - - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

57 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง  สายทางบ้านนายจรัญ 
มณีวรรณ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางบ้าน
นายจรัญ มณีวรรณ กวา้ง
 3.00 เมตร ยาว 71 
เมตร หนา 0.15 เมตร

120,000 - - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

58 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง  สายทางบริเวณบ้านนายรุ่ง 
ปงลังกา

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บริเวณบ้านนายรุ่ง ปง
ลังกา  กวา้ง 3.00 เมตร
 ยาว 15 เมตร หนา
0.15 เมตร

30,000 - - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

 54



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

59 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง  สายทางบริเวณบ้านนาย
สมพงษ์  ปงกนัทา

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บริเวณบ้านนายสมพงษ์ 
 ปงกนัทา  กวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 24 เมตร หนา
 0.15  เมตร

50,000 - - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

60 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า  ซอย 3

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3 (แม่
ตาลเหนือ)กวา้ง 4.00 ม.
 ยาว 38.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร  หรือ พื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 152.00 
ตารางเมตร

- 75,300 - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

61 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า  สายทางบริเวณ
บ้านเลขที่ 64 (เลียบล าน้ าแมต่าล)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บริเวณบ้านเลขที่ 64 
(เลียบล าน้ าแมต่าล) กวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 34.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือ พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
136.00 ตารางเมตร

- 78,200 - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

62 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า  บริเวณบ้านนายบุญชว่ย

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณบ้าน
นายบุญชว่ย กวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 14.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือ 
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 42.00
 ตารางเมตร

- - 20,000 - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

63 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บ้านหมอ้  จากที่นานายสมจติ  ไชยอตุร
 - ที่นานายเทพ  สุพันศักด์ิ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากที่นานาย
สมจติ  ไชยอตุร - ที่นา
นายเทพ  สุพันศักด์ิ กวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร

- - - 200,000 200,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

64 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บ้านนางแล สายบ้านนางแล

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขยายไหล่ทาง
 สายบ้านนางแล กวา้ง 
0.50 เมตร ยาว 260 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
จ านวน 2 ฝ่ัง

- - - 150,000 150,000 มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02

65 โครงการงานกอ่สร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บ้านนางแล   ซอยนายอา้ย กนัธสิา

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยนายอา้ย 
กนัธสิา กวา้ง 3.00 เมตร
 ยาว 30 เมตร หนา 
0.15 เมตร

50,000 - - - - มถีนนคอนกรีต
ตามโครงการที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

66 โครงการตีเส้นจราจรถนนใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 
13 ต าบล ปงยางคก  ถนนภายในหมู่บ้าน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้
ในการคมนาคม สัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

ถนนภายในหมู่บ้าน - - 300,000 300,000 300,000 ถนนภายในหมุ่
บ้าน มเีส้น
จราจรชดัเจน

ประชาชนได้รับ
 ความปลอดภัย
 จากการใชถ้นน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบ             
แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต

1 โครงการงานกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต หมู่ที่  2 ทุ่งบ่อแป้น  เชื่อมต่อจากขา้งพระ
ธาตุออกไปจนถงึปากทางบ้านสันบุญเรือง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมต่อ
จากขา้งพระธาตุออกไป
จนถงึปากทางบ้านสันบุญ
เรือง กวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 2,000 เมตร

300,000    300,000    - - - กอ่สร้างถนนได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

2  โครงการงานกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนน หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง
   เส้นขา้งบ้านนายปั๋น ธอิตุ - บ้านต้นค่า

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กอ่สร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต เส้นขา้งบ้านนายปั๋น 
ธอิตุ - บ้านต้นค่า กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว  500  
เมตร

- - -     300,000     300,000 กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

3  โครงการงานกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนน หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง
  เส้นโรงอฐิจา่ต่ิง - เขต อ.เมอืง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต เส้นโรงอฐิจา่ต่ิง - เขต
 อ.เมอืง กวา้ง 4.00 เมตร 
 ยาว  800  เมตร

- - -     300,000     300,000 กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

4  โครงการงานกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนน หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง
 เส้นขา้งบ้าน นายสิงห์ค า  ไชยอนิปั๋น - เขต อ.เมอืง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต เส้นขา้งบ้าน นาย
สิงห์ค า  ไชยอนิปั๋น - เขต อ.
เมอืง กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว  200  เมตร

- - -     300,000     300,000 กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

5 โครงการงานกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก   ปากทางบ้านดอนแกว้

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต  ถนนปากทางบ้าน
ดอนแกว้ ยาว 500 เมตร 
กวา้ง 5.00 เมตร

- - 190,000    190,000    190,000    กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

1  โครงการงานปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง  บริเวณสามแยก
บ้าน  นางศรีทอน  ยอดอนิต๊ะ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

งานปรับปรุง ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกบริ
เวณสามแยกบ้าน  นางศรี
ทอน  ยอดอนิต๊ะ กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 55 เมตร
 หนา 0.05 เมตร และ
พื้นที่ไหล่ทาง 40 ตาราง
เมตร

100,000 - - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง   (สายทางใน
หมู่บ้าน)

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

 ซ่อมสร้างถนนลาดยางงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ 1 บ้านสัน
หนองบง (สายทางใน
หมู่บ้าน) กวา้ง 2.00 - 
5.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 94  เมตร หรือ
มพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 368 
ตารางเมตร

- 150,000 - - - ตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับ 
อปท. กรมทาง
หลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay สายทางบ้านสันหนองบง หมู่ที่ 1 เชื่อม
 บ้านสันหลวง หมู่ที่ 3

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay  สายทางบ้านสัน
หนองบง หมู่ที่ 1 เชื่อม 
บ้านสันหลวง หมู่ที่ 3 กวา้ง
 6.00 เมตร ยาว 60 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 360.00 
ตารางเมตร

200,000 - - - - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

4 โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่  2 ทุ่งบ่อแป้น  แยกบ้านนายเฉลิม  ต้ือ
ยศ ไปถงึปั๊มเบญจมาศเกา่

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจร แบบ
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต แยก
บ้านนายเฉลิม  ต้ือยศ ไป
ถงึปั๊มเบญจมาศเกา่ กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

- - 600,000    450,000    450,000    กอ่สร้างถนนได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

 61



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

5 โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอ
นกรีต ดยวธิ ีOverlayหมู่ที่  2 ทุ่งบ่อแป้น  บริเวณ
ซอย 8

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดย
วธิ ีOverlay บริเวณซอย 8
 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
207 เมตร  หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 828
 ตารางเมตร

- 152,400    271,000    - - กอ่สร้างถนนได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  ถนนบ้านสันบุญ
เรือง - บ้านหนองห้า เขต อ.เมือง จ.ล าปาง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจร แบบ
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ถนนบ้านสันบุญเรือง - 
บ้านหนองห้า เขต อ.เมอืง 
จ.ล าปาง กวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว  1,400  เมตร

- - -     850,000     850,000 กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

บริเวณสายทางในหมู่บ้าน 
ซอย 14 กวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 100 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 400 ตารางเมตร

- 120,000 - - - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

บริเวณสายทางในหมู่บ้าน  
ขนาดกวา้ง  6.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
180 ตารางเมตร

- 100,000 100,000 - - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  ขยายไหล่ทาง
ถนนสายเชื่อมต่อบ้านสันหลวง - ต้นค่า (ที่นานางดวง
จนัทร์ ใจมะโน - สวนนายย้าย ญาณะ)

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวธิ ี
Overlay  ขยายไหล่ทาง 2
 ขา้งทาง ถนนสายเชื่อมต่อ
บ้านสันหลวง - ต้นค่า (ที่
นานางดวงจนัทร์ ใจมะโน -
 สวนนายยา้ย ญาณะ) กวา้ง
 0.50 เมตร ยาว 300 
เมตร 0.05 เมตร

- - - 80,000 80,000 ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  ถนนสายหลัง
โรงสีนายสุทัน  ปัญญายาว - ข้างบ้านางแสงดี  ตามอย 
(ซอย10)

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay ขยายไหล่ทาง 2 
ขา้งทาง ขยายไหล่ทางถนน
สายหลังโรงสีนายสุทัน  
ปัญญายาว - ขา้งบ้านาง
แสงดี  ตามอย (ซอย10) 
กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 
800 เมตร 0.05 เมตร

- - - 200,000 200,000 ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  นานางรันดร  ตู้
จนิดา - โรงงานครูเกษมอิฐมอญ

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติก    
คอนกรีต โดยวธิ ีOverlay
ที่นานางรันดร  ตู้จนิดา - 
โรงงานครูเกษมอฐิมอญ 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
700 ม.

- - - 380,000 300,000 ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay สายหลักใน
หมู่บ้าน บริเวณสายทางใน
หมู่บ้าน กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 270.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 1,590 ตาราง
เมตร

500,000 - - - - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น สายหลักใน
หมู่บ้าน บริเวณสายทางในหมู่บ้าน

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay สายหลักใน
หมู่บ้าน บริเวณสายทางใน
หมู่บ้าน ขนาดกวา้ง 5.00 -
 7.00 เมตร ยาว 200.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,060 ตารางเมตร

400,000 - - - - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

 65



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3  บ้านสันหลวง สายหลักใน
หมู่บ้าน บริเวณสายทางในหมู่บ้าน

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay สายหลักใน
หมู่บ้าน บริเวณสายทางใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสัน
หลวง ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 270.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,590 
ตารางเมตร

500,000 - - - - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

15  โครงการงานปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก  หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  สายหลักในหมู่บ้าน
 หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถงึบ้านนาย สุทิน  มาวเิลิศ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุง ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
สายหลักในหมู่บ้าน หน้า
บ้านผู้ใหญ่บ้าน ถงึบ้านนาย
 สุทิน  มาวเิลิศ  ลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต กวา้ง
 6.00 เมตร ยาว  800 
เมตร

- - - 570,000 570,000 กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

 66



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

16  โครงการงานปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก  หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  ถนนเชื่อมต่อสัน
หลวง - ต้นค่า บ้านนายยงยทุธ ์  สันวงค์ ถงึบ้านนาง
สมศรี  อนิญาวเิลิศ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุง ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
ถนนเชื่อมต่อสันหลวง - ต้น
ค่า บ้านนายยงยทุธ ์       
สันวงค์ ถงึบ้านนางสมศรี  
อนิญาวเิลิศ ลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว  300 
เมตร

- - - 450,000 450,000 กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

17  โครงการงานปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก  หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  ไหล่ทางบ้านสัน
หลวง ม.3-สะพานล าน้ าแมต่าลน้อย บริเวณหน้าวดั
สันหลวง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุง ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ไหล่ทางบ้านสันหลวง ม.3-
สะพานล าน้ าแมน่้อย 
บริเวณหน้าวดัสันหลวง 
หนา 0.05 เมตร

300,000 - - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

 67



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

18  โครงการงานปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง    
แอสฟัลท์ติก  หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง  หลังวดัสัน
บุญเรือง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุง ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
 หลังวดัสันบุญเรือง หมู่ที่ 4
 บ้านสันบุญเรืองปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยวธิ ี 
Overlay กวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว  1,500 เมตร

- - - 570,000 570,000 กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

19  โครงการงานปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง    
แอสฟัลท์ติก  หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง  ไหล่ทาง
ถนนสายใน ม.4 จ านวน 5 จดุ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ 
OVER LAY ไหล่ทางถนน
สายใน หมู่ที่ 4 จ านวน 5 
จดุ

100,000 - - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

20  โครงการงานปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง    
แอสฟัลท์ติก  หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง  หายทาง
บ้านสันบุญเรือง เชื่อมบ้านต้นค่า

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ 
OVERLAY สายทางบ้านสัน
บุญเรือง เชื่อมบ้านต้นค่า 
กวา้ง 3.50 - 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.15
 เมตร

500,000 - - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

 68



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

21  โครงการงานปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง    
แอสฟัลท์ติก  หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง  หายทาง
บ้านสันบุญเรือง เชื่อมบ้านต้นค่า

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

กอ่สร้างไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางบ้าน
ดอนแกว้ ม.9-บ้านต้นค่า 
หมู่ที่ 5 กวา้ง 1.50-2.00 
เมตร ยาว 40 เมตร หนา 
0.15 เมตร

50,000 - - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

22 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนหมู่ที่ 5 บ้าน
ต้นค่า-มว่งชมุ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุง ซ่อมแซม ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านต้น
ค่า-มว่งชมุ ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยวธิ ี 
Overlay กวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว  500  เมตร

350,000    350,000    - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

23 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนหมู่ที่ 5 บ้าน
ต้นค่า-มว่งชมุ  บริเวณหน้าวดัมว่งชมุ-หน้าบ้านเลขที่
 120

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดย
วธิ ีOverlay  บริเวณหน้า
วดัมว่งชมุ-หน้าบ้านเลขที่ 
120 กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 320 เมตร หนา 0.05
 เมตร

500,000 - - - - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay  หมู่ที่ 6 บ้านจ า  บริเวณ ซอย 5 - 
หน้าตลาด

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay  บริเวณ ซอย 5 -
 หน้าตลาด กวา้ง 
4.00-5.00 เมตร ยาว 
171 เมตร หนา 0.05 
เมตร

- 300,000 - - - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay  หมู่ที่ 6 บ้านจ า  บริเวณสายข้างวดั
บ้านจ าเลียบล าน้ าแม่ตาล (บ้านนายโถ วงศ์วทิย-์นายผ่าน
 ปัญโญ)

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay  บริเวณสายขา้ง
วดับ้านจ าเลียบล าน้ าแมต่าล
 (บ้านนายโถ วงศ์วทิย-์นาย
ผ่าน ปัญโญ) กวา้ง 3.50 -
 4.00 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือขนาดพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
446 ตารางเมตร

- - 150,000 - - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

26 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน                 
หมู่ที่ 6 บ้านจ า  หน้าบ้านนายสุวรรณ  วเีกษ ถงึ
บ้านนายป๋า ใจเยน็

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay หน้าบ้านนาย
สุวรรณ  วเีกษ ถงึบ้านนาย
ป๋า ใจเยน็ ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยวธิ ี
overlay กวา้ง 4.00 เมตร 
 ยาว 300  เมตร

-     450,000     450,000 - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

27 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน                 
หมู่ที่ 6 บ้านจ า  ทางเขา้ฌาปนสถานบ้านจ า ซอยจ า
ซอย 1

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay  ทางเขา้ฌาปน
สถานบ้านจ า ซอยจ าซอย 1
 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 10
 เมตร

- -       20,000       20,000       20,000 กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

28 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติดคอนกรีต แบบ Overlay  หมู่ที่ 6 บ้าน
จ า  ขา้งโรงเรียนทางไปสุสาน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ขา้งโรงเรียนทางไปสุสาน 
ผิวจราจรกวา้ง 3.50 - 
4.50  เมตร   ยาว  356 
เมตร  หนา 0.05  เมตร 
หรือขนาดพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,135 ตารางเมตร

- -     403,000  - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

29 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน                 
หมู่ที่ 6 บ้านจ า  ภายในหมู่บ้าน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านจ า  ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
โดยวธิ ี Overlay กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว  300  
เมตร

- - 250,000    250,000    - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

30 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน                 
หมู่ที่ 6 บ้านจ า  สายทบ้านนางนิปัท  ขดัฝ้ัน - นาง
เป็ง มณีมลู

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ 
OVERLAY สายบ้านนาง
นิปัท  ขดัฝ้ัน - นางเป็ง มณี
มลู กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.05 
เมตร

120,000    - - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

31 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน                 
หมู่ที่ 6 บ้านจ า  (ซอย 9/1)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ 
OVER LAY (ซอย 9/1) 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร

400,000 - - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

32 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน                 
หมู่ที่ 6 บ้านจ า  ถนนหน้าบ้านนางทัศนีย ์ แปงนุจา 
 ถงึบ้านนางรัตติยา  จ าธิ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ 
OVER LAY ถนนหน้าบ้าน
นางทัศนีย ์ แปงนุจา  ถงึ
บ้านนางรัตติยา  จ าธ ิ กวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 80.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร

- - - 120,000    120,000    กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

33 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน                 
หมู่ที่ 6 บ้านจ า  หน้าบ้านนายเดชา   วเีกษ ถงึบ้าน
นายศักด์ิชยั  สินเปียง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay หน้าบ้านนายเดชา
    วเีกษ ถงึบ้านนายศักด์ิ
ชยั สินเปียง ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยวธิ ี
overlay กวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 50 เมตร

- 106,000 106,000     100,000     100,000 กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

34 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต   หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ ซอย 4

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต บริเวณซอย 4  กวา้ง
 3.50 - 4.00  เมตร ยาว
 171.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
 513  ตารางเมตร

- - 169,000 - - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

35 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ สายหลักในหมู่บ้าน
(สะพานล าน้ าแม่ตาล - สามแยกศาลปู่เจา้)

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายหลักในหมู่บ้าน
(สะพานล าน้ าแมต่าล - สาม
แยกศาลปู่เจา้) กวา้ง 4.50
 -  5.00  เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
 900  ตารางเมตร

- 320,400 315,000 - - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

 74



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

36 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay  หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ บริเวณแยกคลอง
ชลประทาน-สะพาน

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay บริเวณแยกคลอง
ชลประทาน-สะพาน กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 270.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,350  ตารางเมตร

- 500,000 - - - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

37 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 โดยวธิ ีOverlayหมู่ที่ 7 บ้านปงใต้  (แยกทางหลวง 
1034-สะพานปงใต้)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แยก
ทางหลวง 1034-สะพาน
ปงใต้) กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 310 เมตร หนา 0.05
 เมตร

500,000    - - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

38 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 โดยวธิ ีOverlayหมู่ที่ 7 บ้านปงใต้   บริเวณสาม
แยก ซอย 10 ถงึหน้าวดับ้านปงใต้ ร้านขายของช า

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณสามแยก ซอย 10 
ถงึหน้าวดับ้านปงใต้ ร้าน
ขายของช ากวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 310 เมตร หนา
 0.05 เมตร

- - 300,000 300,000 - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

 75



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

39 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ -หมู่ที่ 8 บ้านปง
เหนือ  สายทางในหมู่บ้าน (บริเวณหอหนังสือพิมพ์ - 
บ้านนายระเบียด ปงสุรินทร์)

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay สายทางในหมู่บ้าน
 (บริเวณหอหนังสือพิมพ์ - 
บ้านนายระเบียด ปง
สุรินทร์) ผิวจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร

- - - 500,000 - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

40 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ  ภายใน
หมู่บ้าน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดย
วธิ ี Overlay กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว  1,000  เมตร

- - - 500,000    500,000    กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

 76



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

41 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 โดยวธิ ีOverlay  หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก  บริเวณ
หน้าวดัปงยางคก

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต บริเวณหน้าวดัปง
ยางคก หนา 0.05 เมตร 
(พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 270 ตา
ราเมตร)

100,000    - - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

42 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOverlay  หมู่ที่ 10  บ้าน
ขว่ง  ทางไปสุสานบ้านขว่ง (คลองชลประทาน - 
สุสานบ้านขว่ง)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ทางไปสุสานบ้านขว่ง 
(คลองชลประทาน - สุสาน
บ้านขว่ง) ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 268.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือขนาดพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,072 ตารางเมตร

- - 351,000 - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

 77



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

43 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง - ทะล้า  สายทางใน
หมู่บ้าน (บริเวณสนามกีฬา-สะพาน)

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay สายทางในหมู่บ้าน
 (บริเวณสนามกฬีา-สะพาน)
 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 105.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 420  ตารางเมตร

200,000 - - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

44 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay  หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า  หน้าบ้าน
นายอินศร  สิงห์ค า

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay หน้าบ้านนายอนิ
ศร  สิงห์ค า กวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 13 เมตร หนา 
0.05 เมตร

- - 20,000 20,000 20,000 ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

45 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน หมู่ที่ 11  บ้าน
โฮ้ง-ทะล้า  ทางไปบ้านหมอ้

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทาง
ไปบ้านหมอ้ กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 380 เมตร หนา
 0.05 เมตร

500,000 - - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

 78



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

46 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน หมู่ที่ 11  บ้าน
โฮ้ง-ทะล้า  หน้าป่าชา้-ทางหลวงหมายเลข 2020

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า
ป่าชา้-ทางหลวงหมายเลข 
2020 กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 146 เมตร หนา 0.05
 เมตร พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
584 ตารางเมตร

200,000 - - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

47 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน หมู่ที่ 11  บ้าน
โฮ้ง-ทะล้า  ต้ังแต่บ้านเลขที่ 52 - 99

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุง ซ่อมแซมคอนกรีต
 ถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก 
ต้ังแต่บ้านเลขที่ 52 - 99 
กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 
1,200 เมตร

- - - 910,000 910,000 กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

48 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ - หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง
 - ทะล้า  สายหลักในหมู่บ้าน บริเวณสายทาง ในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ - หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง - ทะล้า

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay สายหลักใน
หมู่บ้าน บริเวณสายทาง ใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านหมอ้
 - หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง - ทะ
ล้า กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
296.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร

500,000 - - - - ก่อสร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใช้ถนน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

 79



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

49 โครงการงานปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 12 บ้าน
หมอ้  สายหลังวดัตรงสามแยกไป

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay สายหลังวดัตรง
สามแยกไป กวา้ง 4.00 ม.
 ยาว 80 ม. ถงึถนนใหญ่
หลังโรงเรียน โดยการ เท
ทับคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของเดิม กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 80 เมตร

- - - 100,000 100,000 กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

50 โครงการงานปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 12 บ้าน
หมอ้  บ้านนางบังอร  เสนาถ ีถงึ สวนนางฟองเพียร  
ค ามะโน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay บ้านนางบังอร  
เสนาถ ีถงึ สวนนางฟอง
เพียร  ค ามะโน กวา้ง 4.00
 ยาว 50 เมตร

- - -       80,000       80,000 กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

 80



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

51 โครงการงานปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 12 บ้าน
หมอ้  บ้านนางจนัทร์หอม  โล่สูงเนิน ถงึที่นานางฟอง
จนัทร์  ปุกค า

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay บ้านนางจนัทร์
หอม  โล่สูงเนิน ถงึที่นานาง
ฟองจนัทร์  ปุกค า  กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 400 เมตร

- - -     270,000     270,000 กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

52 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หมู่ที่ 13  บ้านนาง
แล  บริเวณหน้าวดับ้านนางแล

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต แบบ Overlay 
บริเวณหน้าวดับ้านนางแล 
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 126  
ตารางเมตร หนา 0.03 
เมตร

- - 24,500 - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

53 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 13  บ้าน
นางแล  บ้านนางยวุดี ปงกนัทา ถงึ แยกถนนออกไป
บ้านขว่ง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง แบบแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านนาง
ยวุดี ปงกนัทา ถงึ แยกถนน
ออกไปบ้านขว่ง กวา้ง 4.00
 เมตร ยาว  800  เมตร

- - - 600,000 600,000 กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

 81



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

54 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 13  บ้าน
นางแล  บ้านก านันอทุัย  ถงึหน้า บ้านนายแกว้ดี

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง แบบแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีตบ้าน
ก านันอทุัย  ถงึหน้า บ้าน
นายแกว้ดี  กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 300  เมตร

- - - 200,000 200,000 กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

55 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน หมู่ที่ 13  
บ้านนางแล  (ซอย 14)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย
 14) กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 177 เมตร หนา 0.05
 เมตร

180,000 - - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

56 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน หมู่ที่ 13  
บ้านนางแล  (ซอย 1)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
  (ซอย 1) กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 184 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 736 ตารางเมตร

250,000 - - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

57 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน หมู่ที่ 13  
บ้านนางแล  บ้านนายสมศักด์ิ  ถงึสวนนายหมาย  
โกฎิสืบ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตบ้านนาย
สมศักด์ิ  ถงึสวนนายหมาย  
โกฎิสืบ    กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว  600  เมตร

- - -     450,000     450,000 กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

58 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน หมู่ที่ 13  
บ้านนางแล  ภายในหมู่บ้าน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดย
วธิ ี Overlay ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านนาง
แล กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
 200  เมตร

- - - 200,000    200,000    กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการงานถนนดนิลกูรัง

1 โครงการงานถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง 
 กลางทุ่งนา หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 13

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

กลางทุ่งนา หมู่ที่ 1 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 13

- - 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

2 โครงการงานถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง 
ถนนรอบป่าชา้หมู่บ้าน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ถนนรอบป่าชา้หมู่บ้าน 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
500 เมตร

- - 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

3 โครงการงานถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง 
 ซอยทางเขา้บริเวณพ่อปู่เจา้บ้าน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซอยทางเขา้บริเวณพ่อปู่เจา้
บ้าน  กวา้ง 300 เมตร ยาว
 100 เมตร

- - 50,000 50,000 50,000 ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

4 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งบ่อ
แป้น   สายในหมู่บ้านไปตามทุ่งนา  ขา้งคลองแมว่กั
ถงึวงักอ๊ง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

สายในหมู่บ้านไปตามทุ่งนา 
 ขา้งคลองแมว่กัถงึวงักอ๊ง

- - 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรังได้รับ
การปรับปรุงตาม
โครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02

5 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งบ่อ
แป้น   ตัดถนนลูกรังหมู่บ้าน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ตัดถนนลูกรังหมู่บ้าน หนา 
0.30 เมตร กวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

- - 150,000 150,000 150,000 ถนนลูกรังได้รับ
การปรับปรุงตาม
โครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

6 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งบ่อ
แป้น   ในหมู่บ้าน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ง
บ่อแป้น กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร

100,000  - 100,000  100,000  100,000  ถนนลูกรังได้รับ
การปรับปรุงตาม
โครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

7 โครงการงานถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  
ถมดินลูกรังไหล่ทางถนนสาย เชื่อมต่อบ้านสันหลวง
ถงึบ้านต้นค่า

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ถมดินลูกรังไหล่ทางถนน
สาย เชื่อมต่อบ้านสันหลวง
ถงึบ้านต้นค่า กวา้ง 5.00 
เมตร  ยาว  500  เมตร 
หนา 0.20 เมตร

- - 100,000  100,000 100,000 ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

8 โครงการงานถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4  บ้านสันบุญเรือง 
 ถมดินถนนลูกรังถนนบริเวณบ้านสันบุญเรือง - วดั
ทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ถมดินลูกรังบริเวณถนน
บ้านสันบุญเรือง - วดัทุ่งบ่อ
แป้น กวา้ง 5.00 เมตร ยาว
  1,000  เมตร

- - 150,000 150,000 150,000 ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02

9 โครงการงานถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า-มว่งชมุ
  ถมดินลูกรังในหมู่บ้าน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ถมดินลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่
 5 บ้านต้นค่า-มว่งชมุ กวา้ง
 5.00 เมตร ยาว 150  
เมตร

50,000 - 50,000 50,000 50,000 ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

10 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 6  บ้านจ า  ขา้งบ้าน
นายจกัรแกว้  นิลสวทิ  ถงึบ้านนายจรัล  พลเมฆ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 ขา้งบ้านนายจกัรแกว้  
นิลสวทิ  ถงึบ้านนายจรัล  
พลเมฆ กวา้ง 4.00 เมตร

- - 150,000 150,000 150,000 ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

11 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 10  บ้านขว่ง  ถมดิน
ลูกรังในหมู่บ้าน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ถมดินลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่
 10 บ้านขว่ง กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 300  เมตร

150,000 - 150,000 150,000 150,000 ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

12 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า  
สายสะพานหน้าวดั-สะพานทิศใต้  (ม.11- ม.10)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

สายสะพานหน้าวดั-สะพาน
ทิศใต้  (ม.11- ม.10) กวา้ง
 4.00 เมตร  ยาว  800 
เมตร

- 130,000 130,000 130,000 130,000 ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02

13 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า  
ถมดินลูกรังในหมู่บ้าน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ถมดินลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่
 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 300  
เมตร

80,000 - - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

14 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น  หมู่ที่ 12 บ้าน
หม้อ

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

งานก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น สายเลียบล าเหมืองบ้า 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
600.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,400 ตารางเมตร

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มถีนนลูกรังบด
อดัแน่น 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองช่าง

15 โครงการงานถนนลูกรังหมู่ที่ 12 บ้านหมอ้  ขยาย
ถนนดินลูกรัง ที่นานางอ าไพ แกว้นันไชย ถงึ ถนน
เชื่อมบ้านสันทราย ต.เวยีงตาล

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 ขยายถนนดินลูกรัง ที่
นานางอ าไพ แกว้นันไชย ถงึ
 ถนนเชื่อมบ้านสันทราย ต.
เวยีง ตาล กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

- 230,000 230,000 230,000 230,000 ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

16 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านนางแล  บ้าน
นายสุพิมพ์  เตปินตา ถงึกลางทุ่งนา กลางทุ่งนา

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

บ้านนายสุพิมพ์  เตปินตา 
ถงึกลางทุ่งนา กลางทุ่งนา  
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

- - - 150,000 150,000 ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02

17 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านนางแล  ส้น
ทางขา้งโรงงานสุข  ธปิทา

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

เส้นทางขา้งโรงงานสุข  
ธปิทา กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร

- - - 40,000 40,000 ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

18 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านนางแล  ใน
หมู่บ้าน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ถมดินลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่
 13 บ้านนางแล กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 100  
เมตร

30,000    - - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

19 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านนางแล  ถมดิน
ไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ถมดินไหล่ทางถนนใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านนาง
แล กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
3,000  เมตร

300,000  - - - - ถนนลูกรังได้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02

โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง

1 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 บ้าน
ทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

สายหอพักวรัชยา กวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.20 เมตร

- 100,000 - - - มดี าเนินการตาม
โครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

2 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

สายบ้านทุ่งบ่อแป้น-บ้าน
สันหลวง (สายพุทธมณฑล) 
 กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 
650.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
250 ตารางเมตร

60,000 60,000 - - - มดี าเนินการตาม
โครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

3 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

สายสวนวงค์อนันต์ กวา้ง 
2.50 เมตร  ยาว 500 
เมตร  หนา 0.10 เมตร
หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 125 
 ตารางเมตร

- 56,900 - - - มดี าเนินการตาม
โครงการ

มถีนนลูกรัง 
ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 5 บ้านต้นค่า - มว่ง
ชมุ  ถนนเพื่อการเกษตร ซอย นายสง่า  มว่งแกว้

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 ถนนเพื่อการเกษตร ซอย 
นายสง่า  มว่งแกว้ กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร

- - - 100,000  100,000  มดี าเนินการตาม
โครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02

5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 5 บ้านต้นค่า - มว่ง
ชมุ  ซอย นายทองดี  สุนันทา

เพื่อให้มถีนนส าหรับใช ้ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ถนนเพื่อการเกษตร ซอย 
นายทองดี  สุนันทา กวา้ง 
4.00 ม. ยาว 1,000 ม.

- - - 150,000  150,000  มดี าเนินการตาม
โครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

6 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายเชื่อม
ระหวา่งหมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

สายเชื่อมระหวา่งหมู่ที่ 8 
บ้านปงเหนือ เชื่อม หมู่ที่ 7
 บ้านปงใต้  กวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 750.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

100,000 - - - - มดี าเนินการตาม
โครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

7 โครงการงานเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตโดยดินลูกรัง หมู่
ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

งานเสริมไหล่ทางถนน
คอนกรีตโดยดินลูกรัง สาย
ทางหน้าสุสานบ้านโฮ้ง-ทะ
ล้า ระยะทาง 380  เมตร 
กวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

- 50,000 - - - มดี าเนินการตาม
โครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง

ประเภท ซ่อมแซมถนนโดนใช้หนิคลุก

1 โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก    หมู่ที่ 8 บ้านปง
เหนือ

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคม สัญจร สะดวก ปลอดภัย

 ซ่อมแซมถนนโดยใชห้ิน
คลุก หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ 
สายทางบ้านปงเหนือไป
ทางต าบลใหมพ่ัฒนา หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,200 
ตารางเมตร

100,000 - - - - มดี าเนินการตาม
โครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชถ้นน 
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการก่อสร้างสะพาน

1 โครงการงานกอ่สร้างสะพาน หมู่ที่  6 บ้านจา้  ล้าน ้า
แมต่าล (ขา้งวดับ้านจา้)

เพื่อให้มสีะพานส้าหรับ ใชใ้น
การคมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

กอ่สร้างสะพาน ล้าน ้าแม่
ตาล (ขา้งวดับ้านจา้) ขนาด
กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 10
 เมตร

- - - 50,000     50,000     สะพานม ี
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชส้ะพาน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

2 โครงการงานกอ่สร้างสะพาน หมู่ที่  6 บ้านจา้  
สะพานขา้มล้าน ้าแมต่าล  บริเวณ  ฝายกั นน ้า

เพื่อให้มสีะพานส้าหรับ ใชใ้น
การคมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

สะพานขา้มล้าน ้าแมต่าล  
บริเวณ  ฝายกั นน ้า   ขนาด
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 6 
ม. สูง 2.50 เมตร

- - - 50,000     50,000     สะพานม ี
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชส้ะพาน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

3 โครงการงานกอ่สร้างสะพาน หมู่ที่  8 บ้านปงเหนือ 
ทางเลียบล้าน ้าแมต่าลทางทิศตะวนัออก ไปบ้านปงใต้

เพื่อให้มสีะพานส้าหรับ ใชใ้น
การคมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

สะพานขา้มล้าน ้าแมต่าล  
ทางเลียบล้าน ้าแมต่าลทาง
ทิศตะวนัออก ไปบ้านปงใต้ 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 8 - 10 
เมตร

- - - 500,000   500,000   สะพานม ี
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชส้ะพาน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

4 โครงการงานกอ่สร้างสะพาน หมู่ที่  10 บ้านขว่ง  
กอ่สร้างสะพานขา้ม ล้าเหมอืงฮองขี เห็น

เพื่อให้มสีะพานส้าหรับ ใชใ้น
การคมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

กอ่สร้างสะพานขา้ม ล้า
เหมอืงฮองขี เห็น ขนาด
กวา้ง5.00 เมตร  ยาว 10 
เมตร

- - - 100,000 100,000 สะพานม ี
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชส้ะพาน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ

แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ

แบบ  ผ.02

โครงการซ่อมแซมสะพาน
1 โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ม. 3 บ้านสันหลวง   

ถนนสายเชื่อมต่อ สันหลวง - ต้นค่า (ที่นานาง 
กมลวรรณ  สมบูรณ์)

เพื่อให้มสีะพานส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ถนนสายเชื่อมต่อ สันหลวง
 - ต้นค่า (ที่นานาง 
กมลวรรณ  สมบูรณ์)  กวา้ง
 6.00 เมตร ยาว 3.00 
เมตร

- - - 50,000     50,000     มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชส้ะพาน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

2 โครงการซ่อมแซมสะพาน หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้  จาก
หมู่บ้านไปสุสาน

เพื่อให้มสีะพานส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมแซมสะพานจาก
หมู่บ้านไปสุสาน

- - - 80,000 80,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชส้ะพาน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

3 โครงการซ่อมแซมสะพาน หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้   สาย
ล้าน ้าแมต่าล

เพื่อให้มสีะพานส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ซ่อมแซมคอสะพาน สายล้า
น ้าแมต่าล

- - - 200,000 200,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชส้ะพาน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

4 โครงการขยายสะพาน หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้   สามแยก
 ซอย 2

เพื่อให้มสีะพานส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ขยายสะพาน บริเวณสาม
แยกซอย 2

- - - 200,000 200,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชส้ะพาน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

92



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ

แบบ  ผ.02

5 โครงการขยายสะพาน หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ  
บริเวณทางเขา้หมู่บ้านปงเหนือ ขา้มล้าน ้าแมต่าลทิศ
ตะวนัออก

เพื่อให้มสีะพานส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ขยายสะพานบริเวณ
ทางเขา้หมู่บ้านปงเหนือ 
ขา้มล้าน ้าแมต่าลทิศ
ตะวนัออก

- - - 500,000 500,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชส้ะพาน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

6 โครงการขยายสะพาน หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ  
บริเวณบ้านปงเหนือไปสุสาน ขา้มล้าน ้าแมต่าลทิศ
ตะวนัตก

เพื่อให้มสีะพานส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ขยายสะพานบริเวณบ้านปง
เหนือไปสุสาน ขา้มล้าน ้าแม่
ตาลทิศตะวนัตก

- - - 200,000 200,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชส้ะพาน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง

7 โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ม. 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า  
ในหมู่บ้าน

เพื่อให้มสีะพานส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 ซ่อมแซมคอสะพานใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้าน
โฮ้ง-ทะล้า

- - - 100,000   100,000   มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการใชส้ะพาน
 สัญจรไปมา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ

แบบ  ผ.02

โครงการก่อสร้างราวกันตก
1 โครงการงานกอ่สร้างราวกนัตก ม. 3 บ้านสันหลวง  

บริเวณล้าเหมอืงทางไปบ้านต้นค่า - มว่งชมุ
เพื่อให้มสีะพานส้าหรับ ใชใ้น
การคมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 บริเวณล้าเหมอืงทางไป
บ้านต้นค่า - มว่งชมุ  
จา้นวน 3 จดุ  ราวสูง 1 
เมตร  ยาว 4 เมตร

- - - 100,000   100,000   มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการสัญจรไป
มา

กองชา่ง

2 โครงการงานกอ่สร้างราวกนัตก ม. 3 บ้านสันหลวง  
บริเวณล้าเหมอืงแมน่้อย  1 จดุ  ถนนซอยบ้าน อ.
จา้รัส  ไชยวงัราษฎร์

เพื่อให้มสีะพานส้าหรับ ใชใ้น
การคมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

บริเวณล้าเหมอืงแมน่้อย  1
 จดุ  ถนนซอยบ้าน อ.จา้รัส 
 ไชยวงัราษฎร์  สูง 1 เมตร
 ยาว 4  เมตร

- - - 100,000   100,000   มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการสัญจรไป
มา

กองชา่ง

3 โครงการงานกอ่สร้างราวกนัตก ม. 3 บ้านสันหลวง  
บริเวณล้าเหมอืงแมฮ้่า  1 จดุ สะพาน ถนนสายหมู่ 5

เพื่อให้มสีะพานส้าหรับ ใชใ้น
การคมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

บริเวณล้าเหมอืงแมฮ้่า  1 
จดุ สะพาน ถนนสายหมู่ 5 
ราวสูง 1.00 เมตร  ยาว 4 
เมตร

- - - 50,000     50,000     มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการสัญจรไป
มา

กองชา่ง

4 โครงการงานกอ่สร้างราวกนัตก ม. 7  บ้านปงใต้  
บริเวณริมน ้าแมต่าลฝ่ังซ้าย

เพื่อให้มสีะพานส้าหรับ ใชใ้น
การคมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

บริเวณริมน ้าแมต่าลฝ่ังซ้าย 
 ราวสูง 1.00 เมตร  ยาว 
70  เมตร

- - 100,000 100,000 100,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
จากการสัญจรไป
มา

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
1 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 1 บ้านสันหนอง

บง  ในหมู่บ้าน พร้อมถมดิน
เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

ในหมู่บ้าน พร้อมถมดิน 
ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
ยาว 500 เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
บ้านสันหนองบง  บริเวณศาลปู่เจา้

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณศาลปู่เจา้ ขนาดท่อ 
Ø 0.40 เมตร ยาว 56 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 6
 บ่อ

- - 96,200 - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 1 บ้านสันหนอง
บง   สายเลียบล้าเหมอืงปู่ลาวไปทางนางแล

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

 สายเลียบล้าเหมอืงปู่ลาว
ไปทางนางแล ขนาดท่อ Ø 
0.30 เมตร ยาว 38 ท่อน
 พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ และ
วางท่อขนาด Ø 1.00 เมตร
  8 ท่อน  ถมดินลูกลัง 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.20 
เมตร

80,000 - - - -  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 1 บ้านสันหนอง
บง  ทางไปบ้านนายสมชาย สันสุวรรณ

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

ทางไปบ้านนายสมชาย สัน
สุวรรณ ขนาดท่อ Ø 0.30 
เมตร ยาว 10 ท่อน พร้อม
บ่อพัก 1 บ่อ

20,000 - - - -  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

5 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น
   จากคลองส่งน ้าบ้านสวนของ ร.ต.ต. สมเผ่า เอกระ 
ถงึถนนซอย 8 และแยกขา้มถนนไปทางสวน      
นายกมล  ใหมย่ศ

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

จากคลองส่งน ้าบ้านสวนของ
 ร.ต.ต. สมเผ่า เอกระ ถงึ
ถนนซอย 8 และแยกขา้ม
ถนนไปทางสวน      นายก
มล  ใหมย่ศ ขนาดท่อ  Ø 
0.60 เมตร  ความยาว 
200 เมตร พร้อมบ่อพัก 
20 บ่อ

- - - 200,000 200,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

6 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น
  จากบ้านนายวรวทิย ์ เครือเต็ม  ถงึบ้านนางสายฝน  
ใหมย่ศ

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

จากบ้านนายวรวทิย ์ เครือ
เต็ม  ถงึบ้านนางสายฝน  
ใหมย่ศ ขนาดท่อ Ø 0.60 
เมตร ยาว 80 เมตร

- - - 160,000 160,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

7 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น
  จากบ้านนางเป็ง  มณียศ  ถงึบ้าน นายทองค้า  ริน
ชมภู

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

จากบ้านนางเป็ง  มณียศ  
ถงึบ้าน นายทองค้า  ริน
ชมภู  ขนาดท่อ Ø 0.60 
เมตร ยาว 60 เมตร

- - - 120,000 120,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

8 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น
  พร้อมถมดินลูกรัง (บริเวณหลังพุทธมณฑล)

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

 วางท่อระบายน ้า คสล. 
พร้อมถมดินลูกรัง (บริเวณ
หลังพุทธมณฑล) ขนาดท่อ
 Ø 0.40 เมตร 2 จดุ ยาว 
14 ท่อน และถมดินลูกรัง
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.20 
เมตร

50,000 - - - -  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

9 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น 
 บ้านนายเสมอืน จอมค้า

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บ้านนายเสมอืน จอมค้า   
1.ท่อขนาด  Ø 0.80 เมตร
 ยาว 58 ท่อน พร้อมบ่อพัก
 5 บ่อ   2.กอ่สร้างถนน 
คสล. กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 31 เมตร หนา 0.15 
เมตร

200,000 - - - -  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

10 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น
  จากถนนซอย 8 บ้านนางอรพิน ไชยวรรณ ถงึที่นา
ของนางจนัทร์ ทองจนัทร์

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

จากถนนซอย 8 บ้านนาง
อรพิน ไชยวรรณ ถงึที่นา
ของนางจนัทร์ ทองจนัทร์  
ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
ยาว 60 เมตร

- - - 120,000 120,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

11 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น
  จากถนนซอย 8 หลังบ้านนายมงคล   ไชยวรรณ ถงึ
 บ้าน ร.ต.ต. สมาผ่า  เอกระ ผ่านหลังบ้าน นายชชูาติ 
ตุ้ยค้าลือ ถงึท่อระบายน ้าหน้าบ้าน นายสวสัด์ิ 
ไชยวรรณ

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

จากถนนซอย 8 หลังบ้าน
นายมงคล   ไชยวรรณ ถงึ 
บ้าน ร.ต.ต. สมาผ่า  เอกระ
 ผ่านหลังบ้าน นายชชูาติ 
ตุ้ยค้าลือ ถงึท่อระบาย
น ้าหน้าบ้าน นายสวสัด์ิ 
ไชยวรรณ    ขนาดท่อ Ø 
0.60 Ø และ Ø 0.40 
เมตร ยาว 150 เมตร

- - - 200,000 200,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

12 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น
  จาก บ.อมิพีเรียล จา้กดั ถงึร้านของเกา่

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

 จาก บ.อมิพีเรียล จา้กดั ถงึ
ร้านของเกา่ 0.40 ม. ยาว 
100 ม. พร้อมบ่อพัก

- - - 150,000 150,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

13 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น
  จากบริเวณคลองขา้งสวนของ นายทอง ธรรมยา

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

จากบริเวณคลองขา้งสวน
ของ นายทอง ธรรมยา  
0.60 ม. ยาว 80 ม. 
พร้อมบ่อพัก

- - - 160,000 160,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น  
บริเวณบ้านนายเสมือน จอมค้า

เพื่อให้มีท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า
ท่วมขังในฤดูฝน

บริเวณบ้านนายเสมือน จอม
ค้า (1) วางท่อขนาด Ø 0.80
 เมตร ยาว 58 ท่อน พร้อม
บ่อพัก 5 บ่อ (2) ก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 31.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที่
ไม่น้อยกวา่ 93 ตารางเมตร

300,000 - - - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
บ้านทุ่งบ่อแป้น  บริเวณแยกซอย 15 - ล้าเหมืองแป้น

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณแยกซอย 15 - ล้า
เหมอืงแป้น วางท่อขนาด Ø
 0.60 เมตร ยาว 67  ท่อน
 พร้อมบ่อพัก คสล. 7 บ่อ

- 200,000 - - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง

เพื่อให้มีท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า
ท่วมขังในฤดูฝน

ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมถมถนนดิน
ลูกรัง ซอย 4 ขนาด Ø 0.60 
 เมตร  ยาว 100 เมตร  
พร้อมบ่อพัก คสล. จา้นวน 
10 บ่อ

- 160,000 - - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

99



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง บริเวณ
หลังบ้านเลขที่ 79/1 (นายม้วน)

เพื่อให้มีท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า
ท่วมขังในฤดูฝน

บริเวณหลังบ้านเลขที่ 79/1 
(นายม้วน) ท่อขนาด Ø 0.40
 เมตร ยาว 46 เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล. จา้นวน 5 บ่อ

- - 80,800 - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

18 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง 
ฝาปิดท่อระบายน ้าบริเวณถนนสายหลักในหมู่บ้าน

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

 ฝาปิดท่อระบายน ้าบริเวณ
ถนนสายหลักในหมู่บ้าน

- - - 50,000 50,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

19 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  
 บริเวณหลังบ้านนายสุทัน  ปัญญายาว ถงึสวนนาย
สุทัศน์ สันเทพ

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

 บริเวณหลังบ้านนายสุทัน 
 ปัญญายาว ถงึสวนนาย
สุทัศน์ สันเทพ ท่อขนาด Ø
 0.60 เมตร ยาว 300 
เมตร

- - - 300,000 300,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

20 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง 
 ล้าเหมอืงออง

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

กอ่สร้างท่อเหล่ียมระบายน ้า
 ล้าเหมอืงออง กวา้ง 1.50 
เมตร ยาว 7 ท่อน พร้อมเท
คอนกรีตกวา้ง 4.00 เมตร 
 ยาว 2 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

130,000 - - - -  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

100



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

21 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง 
 หลังโรงสีนายสุทัน  ปัญญายาว ถงึ โรงงานนายสมพร 
 มาใจ(ต๋ีเล็กแบคโฮ)

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

กอ่สร้างท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
เทถนน  หลังโรงสีนายสุทัน 
 ปัญญายาว ถงึ โรงงานนาย
สมพร  มาใจ(ต๋ีเล็กแบคโฮ) 
ถนน ยาว 300 เมตร ท่อ
ขนาด Ø 0.80 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล.

- - - 300,000 300,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

22 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญ
เรือง   หน้าบ้านนายสุรเชษฐ์

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

หน้าบ้านนายสุรเชษฐ์  ท่อ
ขนาด Ø 1.00 เมตร ยาว 
500 เมตร

- - 200,000 200,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

23 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญ
เรือง   ล้าเหมอืงขา้งวดัสันบุญเรือง

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

ล้าเหมอืงขา้งวดัสันบุญเรือง
 ท่อขนาด Ø 1.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร

- - 200,000 200,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

24 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญ
เรือง   ขา้งโรงสี นายเสริมศักด์ิ

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

ขา้งโรงสี นายเสริมศักด์ิ ท่อ
ขนาด Ø 1.00 เมตร  ยาว
 800 เมตร

- - 100,000 100,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

25 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญ
เรือง   ถนนสวนหมอวจิติร

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

ถนนสวนหมอวจิติร ท่อ
ขนาด Ø 1.00 เมตร ยาว 
800 เมตร

- - 100,000 100,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

101



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

26 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญ
เรือง   ปากทางบ้านสันบุญเรือง - ล้าน ้าแมว่กั

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

ปากทางบ้านสันบุญเรือง - 
ล้าน ้าแมว่กั ท่อขนาด Ø 
0.60 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

- - 600,000 800,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

27 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญ
เรือง   หลังสะพานแมว่กั

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

กอ่สร้างท่อระบายน ้าหลัง
สะพานแมว่กั ท่อขนาด Ø 
0.60 เมตร ยาว 12 เมตร

- - 24,000 24,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

28 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญ
เรือง   ล้าเหมอืงขา้งบ้าน นายปั๋น  ธอิตุ

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

 ล้าเหมอืงขา้งบ้าน นายปั๋น 
 ธอิตุ ท่อขนาด Ø 1.00 
เมตร ยาว 500 เมตร

- - - 100,000 100,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

29 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญ
เรือง   จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสันหลวง - 
ศาลาบ้านสันบุญเรือง

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

  จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพสันหลวง - ศาลา
บ้านสันบุญเรือง ท่อขนาด 
Ø 1.00 เมตร ยาว 3,000
 เมตร

1,000,000 1,000,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

30 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญ
เรือง  หลังวดัสันบุญเรือง - เขต อา้เภอเมอืง

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

หลังวดัสันบุญเรือง - เขต 
อา้เภอเมอืง ท่อขนาด Ø  
1.00  เมตร ยาว 800 
เมตร

- - - 100,000 100,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

31 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า - 
มว่งฃุม  ถนนในหมู่บ้าน ต้นค่า - มว่งชมุ

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

 ถนนในหมู่บ้าน ต้นค่า - 
มว่งชมุ ท่อขนาด Ø 0.40 
เมตร  ยาว 2,000 เมตร

- - - 100,000 100,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

32 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า - 
มว่งฃุม  วางท่อลอดเหล่ียม ล้าเหมอืงแมอ่อง หน้าวดั
มว่งชมุ

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

วางท่อลอดเหล่ียม ล้า
เหมอืงแมอ่อง หน้าวดัมว่ง
ชมุ ท่อขนาด Ø 1.20 เมตร
 ยาว 100 เมตร

- - - 100,000 100,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

33 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 
บ้านจา้  บริเวณล้าเหมืองฮ่องสะเลียม

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณล้าเหมอืงฮ่องสะ
เลียม วางท่อขนาด Ø 0.80
 เมตร ยาว 20 ท่อน. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 2 บ่อ

- 70,000 - - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

34 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 6 บ้านจา้  
ภายในหมู่บ้าน

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

วางท่อระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6  บ้านจา้ 
ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 
เมตร ยาว 100 เมตร

200,000      200,000      200,000      200,000      200,000       ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

35 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 6 บ้านจา้  สาม
แยกบ้านนายสนัด  กา๋อนิแกว้  ถงึหน้าบ้านนาย วเิชยีร
  ด้วงแกว้

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

สามแยกบ้านนายสนัด  กา๋
อนิแกว้  ถงึหน้าบ้านนาย 
วเิชยีร  ด้วงแกว้ ท่อคสล. 
ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร  
ยาว 100 เมตร พร้อมบ่อ
พัก

- - - 150,000 150,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

36 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 6 บ้านจา้   หน้า
บ้านนายวเิชยีร  ดวงแกว้ ถงึบ้านนายรณชยั อนิถา

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

 หน้าบ้านนายวเิชยีร  ดวง
แกว้ ถงึบ้านนายรณชยั อนิ
ถา ท่อคสล. ท่อขนาด Ø 
1.50 เมตร ยาว 200 เมตร

- - - 100,000 100,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

37 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 6 บ้านจา้   ขา้ง
บ้านนางมลู แกว้มา ถงึบ้านนายวเิชยีร  ดวงแกว้

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

 ขา้งบ้านนางมลู แกว้มา ถงึ
บ้านนายวเิชยีร  ดวงแกว้ 
กวา้ง 0.60 ม. ยาว  5.00
 ม.

- - - 100,000 100,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

38 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 6 บ้านจา้   หน้า
บ้านนายสมคิด มณีมลู ถงึบ้านนายสวสัด์ิ  ยศบุญเรือง

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

หน้าบ้านนายสมคิด มณีมลู
 ถงึบ้านนายสวสัด์ิ  ยศบุญ
เรือง ท่อขนาด Ø 1.00 
เมตร ยาว 500 เมตร

- - - 1,000,000 1,000,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

39 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 6 บ้านจา้  หน้า
บ้านนายโชคชยั  ใจเยน็  - หน้านายสมคิด  มณีมลู

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

 หน้าบ้านนายโชคชยั  ใจ
เยน็  - หน้านายสมคิด  มณี
มลู  ท่อขนาด Ø  1.00 
เมตร ยาว 100 เมตร

- - - 400,000 400,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

40 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้  
จากบ้านนายนัด   จณิะ ถงึบ้านนายสมหวงั   ปงจนัตา

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

 จากบ้านนายนัด   จณิะ 
ถงึบ้านนายสมหวงั   ปงจนั
ตา ระยะทาง 200 เมตร

- - - 60,000 60,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

41 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้  
จากบ้านนายบุญทัน   ชุ่มใจ ถงึบ้านนายทองใบ  อา้ย
สุรินทร

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

 จากบ้านนายบุญทัน   ชุ่ม
ใจ ถงึบ้านนายทองใบ  อา้ย
สุรินทร  ระยะทาง 150 
เมตร

- - - 60,000 60,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

42 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้  
ขา้งสระน ้าสาธารณประโยชน์

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณสระน ้า
สาธารณประโยชน์ ระหวา่ง
ถนนปากทางเขา้หมู่บ้าน 
ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร 
ยาว 150 เมตร

- - - 200,000 200,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

43 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ  
จากบ้านนายทองเพียรท่อ

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

จากบ้านนายทองเพียรท่อ 
คสล. ท่อขนาด Ø 0.60 
เมตร ยาว 30 เมตร

- - - 60,000 60,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

44 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ  
ล้าเหมอืงเดิมขา้งบ้านเจริญ  ค้าสม ถงึขา้งบ้านนาย
ทองค้า  ปงสะละ

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

 ล้าเหมอืงเดิมขา้งบ้านเจริญ
  ค้าสม ถงึขา้งบ้านนาย
ทองค้า  ปงสะละ ท่อ 1.20
 ม. ยาว 400 ม.

- - - 200,000 200,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

45 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ 
 บ้านนายต่วน เต็มสาร - บ้านนายกระเบียด ปงสุรินทร์

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บ้านนายต่วน เต็มสาร - 
บ้านนายกระเบียด ปง
สุรินทร์ ท่อขนาด Ø 0.40 
เมตร ยาว 270 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 30 บ่อ

300,000 - - - -  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

46 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก 
  ทางดอนศาลา ทางเหนือ วดัปงยางคก-ไปทางบ้าน
ขว่ง

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

 ทางดอนศาลา ทางเหนือ 
วดัปงยางคก-ไปทางบ้าน
ขว่ง ท่อขนาด Ø 0.60 
เมตร ยาว 500 เมตร 
พร้อมบ่อพัก

- - - 500,000 500,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

47 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
 บ้านปงยางคก  บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านปงยางคก -
 บ้านนายชัยยุทธ อินต๊ะยอด

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณลานอเนกประสงค์
บ้านปงยางคก - บ้านนาย
ชยัยทุธ อนิต๊ะยอด (1) วาง
ท่อระบายน ้า PVC ขนาด 6
 นิ ว ชั น 8.50 ยาว 24 
เมตร บ่อพัก 2 บ่อ (2) ท้า
ความสะอาดรางระบายน ้า 
ขนาด 0.30 เมตร ยาว 
50.00 เมตร

100,000 - - - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

48 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
 บ้านปงยางคก

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณหลังวดัปงยางคก 
ทางไปดอนศาลา (1) วาง
ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ท่อขนาด Ø 0.30 
เมตร ยาว 35  ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ

100,000 - - - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

49 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านปงยางคก

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บ้านดอนแกว้ หน้าบ้านนาย
เจริญ  ภูธวิฒิุ

- - - 100,000 100,000 ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

50 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านปงยางคก บริเวณแยกศาลปู่เจา้บ้านดอนแก้ว

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณแยกศาลปู่เจา้บ้าน
ดอนแกว้ ท่อระบายน ้า
ขนาด Ø 1.00 เมตร 
ยาว 10 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คสล. 1 บ่อ

- 70,500 70,500 - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

51 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านปงยางคก บริเวณหน้าบ้านนางอ้าพร  ธรรมนพ

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณหน้าบ้านนางอา้พร  
ธรรมนพ ท่อระบายน ้า
ขนาด Ø 0.20 เมตร 
ยาว 32 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คสล. 3 บ่อ

- - 21,200 - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

52 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง  
จากบ้านนายอดุม - สระน ้านายโรจน์

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ท่วมขงั
ในฤดูฝน

จากบ้านนายอดุม - สระน ้า
นายโรจน์ ท่อ คสล. ท่อ
ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 
150 เมตร

- - - 220,000 220,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

53 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง  
จากบ้านนายค้า –หลังบ้านนางไหว

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ท่วมขงั
ในฤดูฝน

 จากบ้านนายค้า –หลัง
บ้านนางไหว  ท่อ คสล. ท่อ
ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 
120 เมตร

- - - 240,000 240,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

54 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง 
ซอยบ้านนายจนัทร์  ศรีมา

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ท่วมขงั
ในฤดูฝน

 ซอยบ้านนายจนัทร์  ศรีมา
 ท่อ คสล. ท่อขนาด Ø 
0.60 เมตร ยาว 110 เมตร

- - - 200,000 200,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

55 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10
 บ้านข่วง  บริเวณเหมืองหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจา้ต้าบลบ้านข่วง

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณเหมอืงหลัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจา้ต้าบลบ้านขว่ง วาง
ท่อขนาด Ø  0.60 เมตร 
ยาว 79 ท่อน. พร้อมบ่อพัก
 คสล. 5 บ่อ

- 200,000 - - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

56 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10
 บ้านข่วง  บริเวณล้าเหมืองขามอ้อย

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณล้าเหมอืงขามออ้ย 
วางท่อขนาด Ø 0.60 เมตร
 ยาว 102 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คสล 10 บ่อ

- 200,000 - - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

57 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10
 บ้านข่วง  บริเวณบ้านนายทองสุข ตุ้ยวงค์

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณบ้านนายทองสุข ตุ้ย
วงค์ ท่อขนาด Ø 0.40 
เมตร ยาว 40 ท่อน พร้อม
บ่อพัก คสล. 4 บ่อ

- 100,000 - - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

58 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10
 บ้านข่วง  บริเวณบ้านนายดนุพงษ์  - บ้านนางศรีนวล

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณบ้านนายดนุพงษ์  - 
บ้านนางศรีนวล ท่อขนาด Ø
 0.60 เมตร ยาว 400 
เมตร

- - - 200,000 200,000 ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

59 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง  
หน้าวดับ้านโฮ้ง-ทะล้า   หมู่  10 แต่ท้าไมหน้าวดับ้าน
โฮ้ง

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ท่วมขงั
ในฤดูฝน

 หน้าวดับ้านโฮ้ง-ทะล้า ท่อ 
คสล. ท่อขนาด Ø 1.00 
เมตร ยาว 100 เมตร 
โครงสร้างท่อคู่บ่อพักทราย
 5 จดุ

- - - 200,000 200,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

60 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้าหมู่ที่ 12 บ้านหมอ้   
ถนนสายห้างฉตัร-เกาะคา ถงึ ที่นานางมลัลิกา  ยะปง
พัน

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ท่วมขงั
ในฤดูฝน

ถนนสายห้างฉตัร-เกาะคา 
ถงึ ที่นานางมลัลิกา  ยะปง
พัน ท่อขนาด Ø 0.80 
เมตร ยาว 800 เมตร

- - - 700,000 700,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

61 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้าหมู่ที่ 12 บ้านหมอ้    
ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย น ้าทั งหมู่บ้าน

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ท่วมขงั
ในฤดูฝน

. ปรับปรุงซ่อมแซมท่อ
ระบาย น ้าทั งหมู่บ้าน

- - - 500,000 500,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

62 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้าหมู่ที่ 12 บ้านหมอ้  ใน
หมู่บ้าน

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ท่วมขงั
ในฤดูฝน

วางท่อระบายน ้า/ราง
ระบายน ้า ในหมู่บ้าน หมู่ที่
 12 บ้านหมอ้ ท่อ คสล.  Ø
 0.60 เมตร ยาว 100 
เมตร

100,000 - 100,000 100,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

63 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้าหมู่ที่ 12 บ้านหมอ้  
บริเวณล้าเหมอืงบ้าทางไปบ้านสันทราย ต.เวยีงตาล

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

กอ่สร้างท่อระบายน ้า คสล.
 บริเวณล้าเหมอืงบ้าทางไป
บ้านสันทราย ต.เวยีงตาล 
วางท่อขนาด 0.60 ม. ยาว
 82 ท่อน พร้อมบ่อพัก 9 
บ่อ

- - 210,400 - -  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

64 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ล้าเหมอืงบ้าแยกทางหลวง 1034 (หลังร้านรับซื อของ
เกา่)

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณล้าเหมอืงบ้าแยก
ทางหลวง 1034 (หลังร้าน
รับซื อของเกา่) ท่อระบาย
น ้าขนาด Ø  0.80 เมตร  
ยาว 71 ท่อน พร้อมบ่อพัก
 คสล. 8 บ่อ

- - 281,600 - -  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

65 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13
 บ้านนางแล บริเวณซอย 8 (ชมรมแม่วกั)

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณซอย 8 (ชมรมแมว่กั)
    วางท่อขนาด Ø 1.00 
เมตร ยาว 62 ท่อน พร้อม
บ่อพัก คสล. 7 บ่อ

- - 410,100 - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

66 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า หมู่ที่ 13 บ้านนางแล  
 หน้าบ้านนายจกัรกฤษณ์ ดีสุยะ ถงึหน้าบ้านนางบัว
บาน ไชยคันธะ

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ท่วมขงั
ในฤดูฝน

 หน้าบ้านนายจกัรกฤษณ์ ดี
สุยะ ถงึหน้าบ้านนางบัวบาน
 ไชยคันธะ ท่อ คสล. ท่อ
ขนาด Ø 0.80 เมตร ยาว 
40 เมตร

- - - 60,000 60,000  ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

67 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13
 บ้านนางแล

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณล้าเหมอืงบ้านนางแล
 วางท่อขนาด Ø 0.80 
เมตร ยาว 115 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. 12 บ่อ

- 400,000 - - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

68 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เทศบาลต้าบลปงยางคก

เพื่อให้มที่อระบายน ้า ป้องกนั
น ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณเทศบาลต้าบลปง
ยางคก ท่อขนาด Ø 0.20 
เมตร ยาว 24 ท่อนพร้อม
บ่อพัก คสล. 3 บ่อ หรือ
ตามแบบแปลน ทต.ปง
ยางคก

50,000 50,000 - - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

ประเภท ก่อสร้างทอ่เหลี่ยมระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มรีางระบายน ้า ท่วมขงั
ในฤดูฝน

งานกอ่สร้างท่อเหล่ียม
ระบายน ้า คสล. พร้อมเท
ลาน คสล.บริเวณล้าเหมอืง
แป้น (1) ท่อเหล่ียม
ส้าเร็จรูป 1.50 x 2.10 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
 8 ท่อน  (2) ลาน คสล. 
ขนาดพื นที่ไมน่้อยกวา่ 66 
 ตารางเมตร หนา 0.15 
เมตร

- 200,000 - - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง

2 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมถมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านนางแล

เพื่อให้มีท่อระบายน ้า ป้องกันน ้า
ท่วมขังในฤดูฝน

ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมถมถนนดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านนางแล  
(1) ท่อเหล่ียมส้าเร็จรูปขนาด
กวา้ง1.50 เมตร ยาว1.50 
เมตร หนา 0.50 เมตร ยาว 
8 ท่อน (2) ถมถนนดินลูกลัง
 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 6  เมตร หนา 2.50 เมตร

100,000 - - - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

3 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ศพด.ทต.ปงยางคก

เพื่อให้มรีางระบายน ้า ท่วมขงั
ในฤดูฝน

กอ่สร้างท่อเหล่ียมระบาย 
คสล. พร้อมถมดินลูกรัง (1)
 ท่อเหล่ียมส้าเร็จรูป 1.50 
x 1.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 8 ท่อน  (2) 
ถนนดินลูกรัง กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 20 เมตร หนา 
0.50 เมตร

- 120,000 - - - ท่อระบายน ้ามี
มาตรฐาน

มที่อระบายน ้าที่
สามารถระบายน ้า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 1 บ้านสัน

หนองบง  ติดถนนตั งแต่ล้าเหมอืงใหม ่  ถงึล้า
เหมอืงหิน

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า ติด
ถนนตั งแต่ล้าเหมอืงใหม ่  
ถงึล้าเหมอืงหิน  กวา้ง 
0.40 เมตร ยาว 250 เมตร

- - - 400,000 400,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 1 บ้านสัน
หนองบง  ในหมู่บ้าน

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า ใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสัน
หนองบง กวา้ง 0.30 เมตร
 ยาว 500 เมตร

100,000      - 280,000 280,000 280,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 1 บ้านสัน
หนองบง  หน้าบ้านนายสายญั

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า หน้า
บ้านนายสายญั กวา้ง 0.30
 เมตร ยาว 200 เมตร

- - 280,000 280,000 280,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 1 บ้านสัน
หนองบง  แยกท่อลอดเหล่ียม

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.
 แยกท่อลอดเหล่ียม กวา้ง 
0.20 เมตร  ยาว ลึก 
0.30-0.50 เมตร ยาว 12
 เมตร

60,000 - - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

5 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 1 บ้านสัน
หนองบง  บ้านนายเสมยีน ยาสุวรรณ-ศาลปู่เจา้

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.
 บ้านนายเสมยีน ยา
สุวรรณ-ศาลปู่เจา้ กวา้ง 
0.20 เมตร  ลึก 
0.30-0.50 เมตร ยาว 
180.00 เมตร

420,000 - - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 1 บ้านสัน
หนองบง  หน้าบ้านนายนพรัตน์ ไชยวรรณ

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.
 หน้าบ้านนายนพรัตน์ 
ไชยวรรณ กวา้ง 0.20 
เมตร  ลึก 0.20 เมตร ยาว
 30.00 เมตร

90,000 - - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 1 บ้านสันหนองบง

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า 
บริเวณสายหลักในหมู่บ้าน 
3 จดุ  (1) ท่อระบายน ้า 
0.20 เมตร ยาว 17 ท่อน
 พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ  (2) 
รางระบายน ้า กวา้ง 0.20 
เมตร ยาวลึกเฉล่ีย 
0.20-0.25 เมตร ยาว 
19.50 เมตร  (3)  ท่อ
ระบายน ้า 0.20 เมตร ยาว
 17 ท่อน พร้อมบ่อพัก 3 
บ่อ

- 80,000 - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.
 พร้อมวางท่อระบายน ้า 
คสล. บริเวณแยกซอย 11 
(1) รางระบายน ้าขนาด
กวา้ง 0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.30 เมตร ยาว 33.00 
เมตร (2) วางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
0.30 เมตร ยาว 7 ท่อน

200,000 - - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น  บริเวณบ้านเลขที่ 31/2 - 
แยกซอย 7

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

บริเวณบ้านเลขที่ 31/2 - 
แยกซอย 7 (1)รางระบาย
น ้าขนาดกวา้ง 0.20 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.20 - 0.25 
เมตร ยาว 48.00 เมตร 
(2) ท่อระบายน ้า ขนาด 
0.20 เมตร  ยาว 16 ท่อน 
 พร้อมบ่อพัก คสล. 2 บ่อ

- - 110,100 - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

10 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ง
บ่อแป้น   จากฌาปนสถาน ทุ่งบ่อแป้น ถงึ บริษัท
 อมิพีเรียล จา้กดั

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า 
จากฌาปนสถาน ทุ่งบ่อแป้น
 ถงึ บริษัท อมิพีเรียล จา้กดั
 กวา้ง 0.30 เมตร  ยาว 
200 เมตร

- - - 280,000 280,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

11 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ง
บ่อแป้น

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า จาก
บ้านนายปิ่น  ใจกนัธยิะ  
ถงึล้าเหมอืง  กวา้ง 0.30 
เมตร ยาว 50 เมตร

- - - 140,000 140,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

12 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ง
บ่อแป้น  จากบ้านนายปิ่น  ใจกนัธยิะ  ถงึล้า
เหมอืง

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า จาก
บ้านนายประสิทธิ์  จนัต๊ะ
วงค์  ถงึบ้านนางดวงจนัทร์ 
 แปลงปลูก  กวา้ง 0.30 
เมตร ยาว 60 เมตร

- - - 160,000 160,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 3 สันหลวง

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า ซอย
 4 กวา้ง 0.20 เมตร ยาว 
100.00 เมตร ลึก 0.30 -
 0.50 เมตร

- 200,000 - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 3 บ้านสัน
หลวง  จากถนนไปถงึบ้านนายสมศักด์ิ  ต๊ิบศรีบุตร

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า จาก
ถนนไปถงึบ้านนายสมศักด์ิ 
 ต๊ิบศรีบุตร กวา้ง 0.30 
เมตร ยาว 50 เมตร

- - - 140,000 140,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

15 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 3 บ้านสัน
หลวง  บริเวณ บ้านนางศุรณา  สิทธวิะ - บ้าน
นายทอง  ขดับุญเรือง ถงึสวนนางบัวเงียบ  สันวงศ์

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า 
บริเวณ บ้านนางศุรณา  
สิทธวิะ - บ้านนายทอง  ขดั
บุญเรือง ถงึสวนนางบัวเงียบ
  สันวงศ์  กวา้ง 0.40 เมตร
  ยาว 100 เมตร

- - - 280,000 280,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

16 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 3 บ้านสัน
หลวง  ซอย 11 ขา้งบ้านนายจรัล   สันบุญเป็ง - 
สวนนายจา้รัส   ไชยวงัราษฎร์

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า ซอย
 11 ขา้งบ้านนายจรัล   
สันบุญเป็ง - สวนนายจา้รัส 
  ไชยวงัราษฎร์  กวา้ง  
0.40 เมตร  ยาว 100 
เมตร

- - - 280,000 280,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

17 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  ซอย 4 (บ้านเลขที่
 116 - บ้านเลขที่ 115)

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 
(บ้านเลขที่ 116 - 
บ้านเลขที่ 115)  ราง
ระบายน ้าขนาดกวา้ง  
0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30
 - 0.40 เมตร ยาว 37.00
 เมตร ยาว 100 เมตร

- - 103,100 - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 4 บ้านสันบุญเรือง บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน 
(บ้านเลขที่ 187/1 - บ้านเลขที่ 99)

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า คส
ล.บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน (บ้านเลขที่ 187/1
 - บ้านเลขที่ 99)  ราง
ระบายน ้าขนาดกวา้ง 0.20 
เมตร ยาวลึกเฉล่ีย 
0.30-0.40 เมตร ยาว 
82.00 เมตร

- - 228,100 - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 4 บ้านสันบุญเรือง บริเวณแยกศาลาเก๊าจาว
ถนนภายในหมู่บ้าน (บ้านเลขที่ 28 - บ้านเลขที่ 82)

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า คส
ล.บริเวณแยกศาลาเกา๊จาว
ถนนภายในหมู่บ้าน 
(บ้านเลขที่ 28 - บ้านเลขที่
 82)  รางระบายน ้าขนาด
กวา้ง 0.20 เมตร ยาวลึก
เฉล่ีย 0.30-0.40 เมตร 
ยาว 800 เมตร

- - 228,000 - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 4 บ้านสันบุญเรือง บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน 
(บ้านเลขที่ 6 - บ้านเลขที่ 6/2)

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า คส
ล.บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน (บ้านเลขที่ 6 - 
บ้านเลขที่ 6/2)  ราง
ระบายน ้าขนาดกวา้ง 0.20 
เมตร ยาวลึกเฉล่ีย 
0.30-0.40 เมตร ยาว 30
 เมตร

- 86,000 86,000 - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 4 บ้านสันบุญเรือง

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.
สายหลักในหมู่บ้าน  (1) 
รางระบายน ้าขนาดกวา้ง 
0.20 เมตร ยาวลึกเฉล่ีย 
0.30-0.50 เมตร ยาว 
58.00 เมตร (2)เทไหล่
ทางคอนกรีตหนา 0.10 
เมตร พื นที่ไมน่้อยกวา่ 40 
ตารางเมตร

200,000 - - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

22 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 4 บ้านสัน
บุญเรือง  เส้นศาลารวมใจ-เขตติดต่อ อ.เมอืง

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า เส้น
ศาลารวมใจ-เขตติดต่อ อ.
เมอืง ขนาดกวา้ง 0.30 
เมตร ยาว 2,000 เมตร

- - - 500,000 500,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

121



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

23 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 4 บ้านสัน
บุญเรือง  หน้าบ้าน อ.นพดล – ล้าเหมอืง สาม
แยกศาลา

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า หน้า
บ้าน อ.นพดล – ล้าเหมอืง 
สามแยกศาลา ขนาดกวา้ง 
 0.30 เมตร

- - 200,000 200,000 - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

24 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 4 บ้านสัน
บุญเรือง  ปากทางบ้านสันบุญเรือง  ถงึสะพานแม่
วกั

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า ปาก
ทางบ้านสันบุญเรือง  ถงึ
สะพานแมว่กั  ขนาดกวา้ง 
 0.60 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

- - - 700,000 700,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

25 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  หมู่ที่ 4 บ้านสัน
บุญเรือง  ในหมู่บ้าน

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า ใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญ
เรือง กวา้ง 0.30 เมตร ยาว
 500 เมตร

300,000   - - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 4 บ้านสันบุญเรือง

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า 
บริเวณสายหลักในหมู่บ้าน 
(1) รางระบายน ้า 0.20 
เมตร ยาว ลึกเฉล่ีย 
0.30-0.50 เมตร ยาว 
185 เมตร   (2) เทไหล่
ทางคอนกรีตหนา 0.10 
เมตร พื นที่ไมน่้อยกวา่ 100
 ตารางเมตร

- 500,000 - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 5 บ้านต้นค่า-ม่วงชุม

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า 
บริเวณหน้าบ้านนางวรา
ภรณ์ วรรณโสภา ราง
ระบายน ้าขนาดกวา้ง 0.20 
เมตร ยาว 50.00 เมตร  
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.50 เมตร

- 120,000 - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 5 บ้านต้นค่า-ม่วงชุม  ต่อจากบริเวณหน้าวดั - 
บ้านเลขที่ 30

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า (ต่อ
จากบริเวณหน้าวดั- 
บ้านเลขที่ 30) รางระบาย
น ้าขนาดกวา้ง 0.20 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.40 เมตร
 ยาว 102 เมตร

- - 280,300 - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 5 บ้านต้นค่า-ม่วงชุม

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า 
บริเวณหน้าวดับ้านต้นค่า 
รางระบายน ้าขนาดกวา้ง 
0.20 เมตร ยาว ลึกเฉล่ีย 
0.30-0.50 เมตร ยาว 
120 เมตร

- 310,000 - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

30 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  หมู่ที่ 5 บ้านต้น
ค่า - มว่งชมุ  ในหมู่บ้าน

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างทางระบายน ้าถนน
ในหมู่บ้าน  ขนาดกวา้ง 
0.40 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

- - - 150,000      150,000      มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

31 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  หมู่ที่ 5 บ้านต้น
ค่า - มว่งชมุ

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า
บริเวณหน้าวดับ้านต้นค่า 
กวา้ง 0.20 เมตร ลึก 
0.30-0.50 เมตร  ยาว 
218 เมตร

500,000 150,000      150,000      150,000      - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

32 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  หมู่ที่ 6 บ้านจา้ 
 บ้านนางอา้พร   เคร่ืองชยั ถงึบ้านนายน้อย ใจชุ่ม

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า บ้าน
นางอา้พร   เคร่ืองชยั ถงึ
บ้านนายน้อย ใจชุ่ม กวา้ง 
0.30 เมตร ยาว 100 เมตร

- - -       280,000       280,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

33 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  หมู่ที่ 6 บ้านจา้ 
 ถนนหน้าบ้าน นาย ชาญ  อนิถา  เชื่อต่อรางเดิม
 บ้าน นายเชดิ

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า ถนน
หน้าบ้าน นาย ชาญ  อนิถา 
 เชื่อต่อรางเดิม บ้าน นาย
เชดิ  กวา้ง 0.30 เมตร  
ยาว 100 เมตร

- - -       280,000       280,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

34 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  หมู่ที่ 6 บ้านจา้ 
 ถนนหน้าบ้าน นาย ธรรมลพ  สุวรรณ  ถงึสาม
แยก

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า ถนน
หน้าบ้าน นาย ธรรมลพ  
สุวรรณ  ถงึสามแยก กวา้ง 
0.30 เมตร ยาว 80 เมตร

- - -       220,000       220,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

35 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 6 บ้านจา้ 
ถนนหน้าบ้าน นาย ณรงค์ฤทธิ์  ถงึ สามแยก 
บ้านนาย สนัด  กา๋อนิแกว้

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า ถนน
หน้าบ้าน นาย ณรงค์ฤทธิ์  
ถงึ สามแยก บ้านนาย สนัด 
 กา๋อนิแกว้ กวา้ง 0.30 
เมตร  ยาว 80 เมตร

- - -       220,000       220,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

36 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 6 บ้านจา้ 
หน้าบ้านนายเนตร  ใจชุ่ม  ถงึล้าน ้าฮ่องโปร่ง

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า หน้า
บ้านนายเนตร  ใจชุ่ม  ถงึ
ล้าน ้าฮ่องโปร่ง  กวา้ง 0.40
 เมตร  ยาว 120 เมตร

- - -       350,000       350,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

37 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน ้า คสล. หมู่ที่ 6 บ้านจา้ บริเวณ
บ้านเลขที่ 192

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า 
บริเวณบ้านเลขที่ 192  
รางระบายน ้าขนาดกวา้ง 
0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.20
 - 0.25 เมตร ยาว 8.00 
เมตรท่อระบายน ้าขนาด Ø
 0.20 เมตร ยาว 4 ท่อน

- - 28,100 - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

38 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้
  จากบ้านนางพลอย เขื่อนแกว้ ถงึ ปากทางนาย
สมบูรณ์  นามวงค์

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.
 จากบ้านนางพลอย เขื่อน
แกว้ ถงึ ปากทางนาย
สมบูรณ์  นามวงค์  ยาว 80
 เมตร

- - -       220,000       220,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

39 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้
  จากบ้าน บ้านนายบุญทัน  ชุ่มใจ  ถงึบ้านนาย
ยา  อา้ยสุรินทร์

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้าจาก
บ้าน บ้านนายบุญทัน  ชุ่มใจ
  ถงึบ้านนายยา  อา้ย
สุรินทร์ ยาว 150 เมตร

- - -       400,000       400,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

40 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้
  บ้านนายเมอืง สุวรรณ - นางสมจติร ปันติ

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้าบ้าน
นายเมอืง สุวรรณ - นางสม
จติร ปันติ กวา้ง 0.30 
เมตร ยาว 300 เมตร

- - -       500,000       500,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

41 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้
  บ้านนายอดิเรก เขื่อนแกว้ - แยกบ้านนายสมพร
  ปงจนัตา

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้าบ้าน
นายอดิเรก เขื่อนแกว้ - 
แยกบ้านนายสมพร  ปงจนั
ตา กวา้ง 1.00 เมตร ยาว 
100 เมตร

- - -       280,000       280,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

42 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้
  บ้านนายประศักด์ิ ตาวนัสี  -แยกนายสมพร  ปง
จนัตา

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้าบ้าน
นายประศักด์ิ ตาวนัสี  -
แยกนายสมพร  ปงจนัตา 
กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 
100 เมตร

- - -       280,000       280,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

43 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้
  บ้านพ่อเมอืง สุวรรณ-ศูนยศ์.ส.ม.ธ.

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้าบ้าน
พ่อเมอืง สุวรรณ-ศูนยศ์.
ส.ม.ธ. กวา้ง 0.30 เมตร 
ยาว 650 เมตร

- - -       900,000       900,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

44 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้
  ขา้งบ้านนางบัวเขยีว  นามะวงค์

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้าขา้ง
บ้านนางบัวเขยีว  นามะวงค์
 กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 
350  เมตร

100,000 100,000 - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

45 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้
 ภายในหมู่บ้าน

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านปงใต้ กวา้ง 0.30 
เมตร ยาว 300 เมตร

200,000      200,000      - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

46 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 7 บ้านปงใต้

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า
บริเวณบ้านนางหล่อง ปงใจ
ดี ขนาดกวา้ง 0.20 เมตร 
ยาว ลึกเฉล่ีย 0.30-0.50 
เมตร  ยาว 42 เมตร

100,000 - - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

47 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 8 บ้านปงเหนือ

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า
บริเวณแยกซอย3 - แยก
ซอย5  (1) รางระบายน ้า 
0.20 เมตร ยาว ลึกเฉล่ีย 
0.30 เมตร ยาว 44 เมตร 
(2) วางท่อระบายน ้า คสล.
หนา 0.30 เมตร ยาว 11 
 ท่อน และวางท่อระบายน ้า
 คสล 0.60 เมตร ยาว 2 
ท่อน

- 120,000 - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

48 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าหมู่ที่ 8           
บ้านปงเหนือ ขา้งบ้านนายเจริญ ค้าสม ถงึบ้าน
นายทองค้า ปงสละ

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

ขา้งบ้านนายเจริญ ค้าสม 
ถงึบ้านนายทองค้า ปงสละ 
กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 
400 เมตร

- - -       560,000       560,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

49 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าหมู่ที่ 8           
บ้านปงเหนือ  ปากทางซอย 3 ถงึขา้งบ้าน นาย
นวล  สุภาวรรณ

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

ปากทางซอย 3 ถงึขา้งบ้าน
 นายนวล  สุภาวรรณ กวา้ง
 1.00 เมตร ยาว  250 
เมตร

- - -       400,000       280,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

50 โครงการซ่อมแซมฝาระบายน ้าหมู่ที่ 8   บ้านปง
เหนือ

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

ซ่อมแซมฝารางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝา
เหล็กรางระบายน ้าขนาด
กวา้ง 0.40 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 107 เมตร

- - 82,400 - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

ป้องกนัอนัตราย
ในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

51 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 9 บ้านปงยางคก

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

บริเวณแยกศาลา
เอนกประสงค์บ้านปงยางคก
 ขนาดกวา้ง 0.20 เมตร 
ยาว ลึกเฉล่ีย 0.30-0.50 
เมตร ยาว 90 เมตร พร้อม
ท่อขนาด Ø 0.30 เมตร 
ยาว 14 ท่อน

- 220,000 - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

129



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

52 โครงการก่อสร้างฝารางระบายน ้าเหล็กเพื่อทดแทน
ฝารางระบายน ้า ค.ส.ล. เดิมที่ชา้รุด หมู่ที่ 9 บ้านปง
ยางคก

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

ก่อสร้างฝารางระบายน ้า
ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว
รวม 48 เมตร พร้อมท้า
ความสะอาดรางน ้าเดิม

- 100,000 - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองช่าง

53 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง
  ซอยบ้านแมต่าลใต้บ้านนาย นายต้อย - บ้าน
นายอดุม

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้าซอย
บ้านแมต่าลใต้บ้านนาย 
นายต้อย - บ้านนายอดุม 
กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 
150 เมตร

- - -       400,000       400,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

54 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง
  สายที่ 2บ้านนายสวาท หมอ้ใจวงค์ ถงึ บ้าน
นายนิมนต์ ยะเปิง

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้าสายที่
 2บ้านนายสวาท หมอ้ใจ
วงค์ ถงึ บ้านนายนิมนต์ ยะ
เปิง

- - -       100,000       100,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

55 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง
  บ้านนายประเสริฐ  ตุ้ยวงค์ - บ้านนายถาวร

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้าบ้าน
นายประเสริฐ  ตุ้ยวงค์ - 
บ้านนายถาวร กวา้ง 0.50 
เมตร ยาว 120 เมตร

- - -       330,000       330,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

56 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง
  หน้าวดับ้านขว่ง

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้าหน้า
วดับ้านขว่ง กวา้ง 0.50 
เมตร ยาว 20 เมตร

- - -         50,000         50,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

130



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

57 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง
  สายที่ 3 บ้านนางเสน่ห์  ถงึถนนใหญ่ สายหลัง
วดับ้านหมอ้

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้าสายที่
 3 บ้านนางเสน่ห์  ถงึถนน
ใหญ่ สายหลังวดับ้านหมอ้

- - -       100,000       100,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

58 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 10 บ้านข่วง

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า
บริเวณบ้านนายสาโรจน์ 
ขติับุญเรือง (1) กอ่สร้าง
รางระบายน ้าขนาดกวา้ง 
0.20 เมตร  ลึกเฉล่ีย 
0.30-0.40 เมตร  ยาว 
25.00 เมตร   (2) วางท่อ
ระบายน ้า คสล. ขนาด 
0.40 เมตร จา้นวน 68 
ท่อน พร้อมกอ่สร้างบ่อพัก 
คสล. จา้นวน 6 บ่อ

- 160,000 - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

131



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

59 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า
บริเวณสนามกฬีา-สะพาน
ล้าน ้าแมต่าล (1) ราง
ระบายน ้า 0.20 เมตร ยาว
 ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร ยาว 
33 เมตร  (2) วางท่อ
ระบายน ้า คสล.หนา 0.30 
เมตร ยาว 33 เมตร

- 100,000 - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

60 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  หมู่ที่ 12 บ้าน
หมอ้  สายที่ 1บ้านนายปัน   ตุ้ยหนึ ง  ถงึบ้าน
นางพร     หมอ้ศรีใจ

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า สาย
บ้านนายปัน   ตุ้ยหนึ ง  ถงึ
บ้านนางพร  หมอ้ศรีใจ

- - -       100,000       100,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

61 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  หมู่ที่ 12 บ้าน
หมอ้  สายที่ 2บ้านนายสวาท หมอ้ใจวงค์ ถงึ 
บ้านนายนิมนต์ ยะเปิง

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้าสาย
บ้านนายสวาท หมอ้ใจวงค์ 
ถงึ บ้านนายนิมนต์ ยะเปิง

- - -       100,000       100,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

62 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  หมู่ที่ 12 บ้าน
หมอ้  สายที่ 3 บ้านนางเสน่ห์  ถงึถนนใหญ่ สาย
หลังวดับ้านหมอ้

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้าสาย
บ้านนางเสน่ห์  ถงึถนนใหญ่
 สายหลังวดับ้านหมอ้

- - -       100,000       100,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

132



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

63 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 13 บ้านนางแล

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า
บริเวณซอย 9 ขนาดกวา้ง 
0.20 เมตร ยาว ลึกเฉล่ีย 
0.30-0.50 เมตร ยาว 
54.00 เมตร

- 120,000 - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

64 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  หมู่ที่ 13 บ้าน
นางแล  บ้านนายอทุัย  แสงบุญเรือง  ถงึหน้า
บ้านดาบเด่น

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้าบ้าน
นายอทุัย  แสงบุญเรือง  ถงึ
หน้าบ้านดาบเด่นกวา้ง 
0.30 เมตร ยาว 15 เมตร

- - -         40,000         40,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง

65 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  หมู่ที่ 13 บ้าน
นางแล   บ้านนางรัตนา  พรมศรี  ถงึบ้านนาย
บรรณวชิญ์

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้าบ้าน
นางรัตนา  พรมศรี  ถงึบ้าน
นายบรรณวชิญ์ กวา้ง 0.30
 เมตร ยาว 50 เมตร

- - -       140,000       140,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลปงยางคก  อ้าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02

66 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 13 บ้านนางแล

เพื่อชว่ยระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วมผิวจราจรและบ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.
 พร้อมเทคอนกรีตลาด 
บริเวณแยกคลอง
ชลประทาน-หน้าบ้านนาย
อทุัย แสงบุญเรือง หมู่ที่ 13
 บ้านนางแล ขนาดกวา้ง 
0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30
 เมตร ยาว 38 เมตร

100,000 - - - - มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

งานก่อสร้างระบบประปา  

1 โครงการกอ่สร้างบ่อกรองน ้าระบบประปาหมู่บ้าน
  หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง

เพื่อให้มนี ้าประปาใชไ้ด้ อยา่ง
เพียงพอ

บริเวณสระน ้าสาธารณะ   
บ่อกรองน ้าระบบประปา
หมู่บ้าน

- - - 400,000 400,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
น ้าประปา
สะอาดส้าหรับใช้

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ น

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างหอถงัสูงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
 บ้านทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มนี ้าประปาใชไ้ด้ อยา่ง
เพียงพอ

กอ่สร้างหอถงัสูงประปา
หมู่บ้าน ขนาด 45 -60 
คิวบิกเมตร สูง 25.00 เมตร

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
น ้าประปา
สะอาดส้าหรับใช้

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ น

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างระบบกรองน ้าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มนี ้าประปาใชไ้ด้ อยา่ง
เพียงพอ

กอ่สร้างระบบกรอง
น ้าประปา คอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 3.00 เมตร สูง 2.00 
เมตร

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
น ้าประปา
สะอาดส้าหรับใช้

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ น

กองชา่ง

4 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน
สันหลวง

เพื่อให้มนี ้าประปาใชไ้ด้ อยา่ง
เพียงพอ

ขยายเขตบริการประปา
หมู่บ้าน

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
น ้าประปา
สะอาดส้าหรับใช้

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ น

กองชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ

แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ

แบบ  ผ.02

5 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน
สันบุญเรือง

เพื่อให้มนี ้าประปาใชไ้ด้ อยา่ง
เพียงพอ

ขยายเขตบริการประปา
หมู่บ้าน วางท่อใหม่

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
น ้าประปา
สะอาดส้าหรับใช้

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ น

กองชา่ง

6 โครงการกอ่สร้างหอถงัสูงขนาดกางพร้อมระบบ
กรองน ้า หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า-มว่งชมุ

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ระบบ
ประปาหมู่บ้าน

กอ่สร้างหอถงัสูงขนาดกลาง
 พร้อมระบบกรองน ้า

- - - 150,000 150,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
น ้าประปา
สะอาดส้าหรับใช้

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ น

กองชา่ง

7 โครงการขดุเจาะ บ่อ บาดาล หมู่ที่ 6 บ้านจา้ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ระบบ
ประปาหมู่บ้าน

ขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล 
จา้นวน 3 บ่อ บริเวณ 
กลางทุ่งบ้านจา้ - ต้นค่า

- - - 150,000 150,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
น ้าประปา
สะอาดส้าหรับใช้

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ น

กองชา่ง

8 โครงการงานขยายเขตระบบท่อจา่ยน ้าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน

งานขยายเขตระบบท่อจา่ย
น ้าประปาหมู่บ้าน เดินท่อ
เมนจา่ยน ้าขนาด 2.00 นิ ว
 ความยาว 240 เมตร

30,000 - - - - ร้อยละ 90
ประชาชนมี
น ้าประปา
สะอาดส้าหรับใช้

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ น

กองชา่ง

9 โครงการงานขยายเขตระบบท่อจา่ยน ้าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน

งานขยายเขตระบบท่อจา่ย
น ้าประปาหมู่บ้าน เดินท่อ
เมนจา่ยน ้าขนาด 2.00 นิ ว
 ความยาว 140 เมตร

30,000 - - - - ร้อยละ 90
ประชาชนมี
น ้าประปา
สะอาดส้าหรับใช้

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ น

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ

แบบ  ผ.02

10 โครงการขยายเขตระบบท่อจา่ยน ้าประปาหมู่บ้าน
 หมู่ที1่2บ้านหมอ้

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ระบบ
ประปาหมู่บ้าน

1. ขยายเขตระบบท่อจา่ย
น ้าประปาหมู่บ้าน วางท่อ
เมนขนาด 2.00 นิ ว ยาว 
168 เมตร

30,000 - - - - ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
น ้าประปา
สะอาดส้าหรับใช้

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ น

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการปรับปรุงระบบประปา
1 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 

บ้าน สันหนองบง
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบประปาหมู่บ้าน

ปรับปรุง มาตรน ้าประปา
ให้ประชาชนในหมู่บ้าน

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
น ้าประปา
สะอาดส้าหรับใช้

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ น

กองชา่ง

2 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านสันหลวง

เพื่อให้มนี ้าประปาใชไ้ด้ 
อยา่งเพียงพอ

กอ่สร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่ ณ ลาน
อเนกประสงค์บ้านสันหลวง

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
น ้าประปา
สะอาดส้าหรับใช้

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ น

กองชา่ง

3 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 
บ้าน สันบุญเรือง

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบประปาหมู่บ้าน

ปรับปรุงระบบกรอง
น ้าประปา และระบบ
ประปา

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
น ้าประปา
สะอาดส้าหรับใช้

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ น

กองชา่ง

4 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 
บ้าน จา้

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบประปาหมู่บ้าน

เปล่ียนท่อส่งน ้า สะอาด
ในหมู่บ้าน

- - - 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
น ้าประปา
สะอาดส้าหรับใช้

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ น

กองชา่ง

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการฌาปนสถาน

1 โครงการกอ่สร้างศาลา พร้อมห้อง ฌาปนสถาน
หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับใชใ้น
การประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนา

สร้างศาลาป่าชา้ พร้อมห้อง
กวา้ง 10.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร

- - - 200,000 200,000 มศีาลา  ห้อง 
บริเวณฌาปน
สถาน

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปน
สถานหมู่ที่ 2  บ้านทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับใชใ้น
การประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนา

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวา้ง 40.00 เมตร ยาว 
65 เมตร

- - - 200,000 200,000 มลีานคอนกรีตใน
การประกอบ
พิธกีรรม

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

กองชา่ง

3 โครงการสร้างร้ัวด้วยอฐิบล็อคพร้อมตาขา่ย
ล้อมรอบป่าชา้ฌาปนสถานหมู่ที่ 2  บ้านทุ่งบ่อ
แป้น

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับใชใ้น
การประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนา

สร้างร้ัวด้วยอฐิบล็อค 
พร้อมตาขา่ยล้อมรอบป่าชา้

- - - 100,000 100,000 มร้ัีวรอบ
บริเวณฌาปน
สถาน

ฌาปนสถานมแีนว
เขตที่ชดัเจน

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างป้ายสุสาน ม.4 บ้านสันบุญเรือง  -เพื่อท าป้ายสุสานในหมู่บ้าน จดัท าป้ายสุสาน หมู่บ้าน 
บ้านสันบุญเรือง

- - - 50,000 50,000 มปี้ายชื่อสุสาน มปี้ายชื่อสุสาน
ประจ าหมู่บ้าน

กองชา่ง

5 โครงการปรับปรุงลานขึ้นเมรุ ฌาปนสถานหมู่ที่ 5
  บ้านต้นค่ามว่งชมุ

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับใชใ้น
การประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนา

ปรับปรุงลานขึ้นเมรุ ฌาปน
สถาน บ้าน มว่งชมุ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 6 เมตร

- - - 100,000 100,000 มลีานคอนกรีตใน
การประกอบ
พิธกีรรม

ฌาปนสถานมี
การปรับปรุง ให้ดี
ขึ้น

กองชา่ง

6 โครงการสร้างร้ัวคอนกรีตฌาปนสถานหมู่ที่ 5  
บ้านต้นค่ามว่งชมุ

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับใชใ้น
การประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนา

ร้ัวคอนกรีต ฌาปนสถาน 
บ้าน มว่งชมุ ความสูง 1.70
 เมตร ยาว 100 เมตร

- - - 100,000 100,000 มร้ัีวรอบ
บริเวณฌาปน
สถาน

ฌาปนสถานมแีนว
เขตที่ชดัเจน

กองชา่ง

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02

7 โครงการสร้างร้ัว และซุ้มป้ายฌาปนสถานหมู่ที่ 6 
    บ้านจ า

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับใชใ้น
การประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนา

สร้างร้ัวด้วยอฐิบล็อคความ
ยาวประมาณ 100 เมตร 
และ สร้างซุ้มและป้ายกวา้ง
 1.50 เมตร ยาว 2.50 
เมตร

- - - 100,000 100,000 มร้ัีวรอบ
บริเวณฌาปน
สถาน

ฌาปนสถานมแีนว
เขตที่ชดัเจน

กองชา่ง

8 โครงการสร้างร้ัวคอนกรีต ฌาปนสถานหมู่ที่ 7 
บ้านปงใต้

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับใชใ้น
การประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนา

สร้างร้ัวคอนกรีต  ฌาปน
สถาน  สูง 2.00 เมตร ยาว
 500 เมตร

- - - 100,000 100,000 มร้ัีวรอบ
บริเวณฌาปน
สถาน

ฌาปนสถานมแีนว
เขตที่ชดัเจน

กองชา่ง

9 โครงการสร้างร้ัวคอนกรีตวดัปงใต้ หมู่ที่ 7 บ้าน
ปงใต้

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับใชใ้น
การประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนา

สร้างร้ัวคอนกรีตวดัปงใต้ สูง
 2.50 เมตร ยาว 350 
เมตร

- - - 100,000 100,000 มร้ัีวรอบ
บริเวณฌาปน
สถาน

ฌาปนสถานมแีนว
เขตที่ชดัเจน

10 โครงการกอ่สร้างป้าย  ฌาปนสถานหมู่ที่ 10 
บ้านขว่ง

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับใชใ้น
การประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนา

ป้ายสุสานกวา้ง 50 
เซ็นติเมตร ยาว 1.50 เมตร
 จ านวน 1 ป้าย

- - - 50,000 50,000 ประชาชนม ีเมรุ
เพื่อใชป้ระโยชน์
ร่วมกนัในหมู่บ้าน

ฌาปนสถานมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองชา่ง

11 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนก พร้อมป้าย ฌาปน
สถานหมู่ที่  11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า

เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่ 
ส าหรับใชเ้พื่อให้ประชาชน มี
สถานที่ประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนา

สร้างศาลาอเนกประสงค์ 
จ านวน 1 หลัง  กวา้ง 
10.00 เมตร ยาว 20 
เมตร พร้อมป้ายฌาปน
สถาน กวา้ง 1.00 เมตร 
ยาว 2.00 เมตร

- - - 350,000 350,000 ประชาชนม ี
ศาลาอเนก 
ประสงค์ใช้
ประโยชน์

มศีาลาอเนก 
ประสงค์ส าหรับใช้
ในกจิกรรมของ
หมู่บ้าน

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02

12 โครงการกอ่สร้างห้องน้ า ฌาปนสถานหมู่ที่  11 
บ้านโฮ้ง-ทะล้า

เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่ 
ส าหรับใชเ้พื่อให้ประชาชน มี
สถานที่ประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนา

กอ่สร้างห้องน้ า ฌาปน
สถานบ้านโฮ้ง - ทะล้า

- - - 150,000 150,000 มกีารกอ่สร้าง
ห้องน้ าในฌาปน
สถานหมู่บ้าน

ประชาชนมี
ห้องน้ าใชใ้นฌา
ปนสถาน

กองชา่ง

13 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ บริเวณฌาปนสถาน  
หมู่ที่ 12 บ้าน หมอ้

เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่ 
ส าหรับใชเ้พื่อให้ประชาชน มี
สถานที่ประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนา

ปรับปรุงภูมทิัศน์ 
บริเวณฌาปนสถาน

- - - 150,000 150,000 มกีารด าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
การปรับปรุงตาม
โครงการ

กองชา่ง

14 โครงการกอ่สร้างร้ัวลวดหนาม ฌาปนสถาน หมู่ที่
 13 บ้านนางแล

เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่ 
ส าหรับใชเ้พื่อให้ประชาชน มี
สถานที่ประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนา

ร้ัวลวดหนามฌาปนสถาน 
ยาว 50 เมตร

- - -     20,000     20,000 มร้ัีวรอบ
บริเวณฌาปน
สถาน

ฌาปนสถานมแีนว
เขตที่ชดัเจน

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02

ลานอเนกประสงค์

1 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรึต ฌาปนสถาน หมู่ที่
 1 บ้านบ้านสันหนองบง

เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่ใช้
ประโยชน์

เทลานคอนกรีตบริเวณ 
ฌาปน สถาน บ้านสัน
หนองบง กวา้ง 2.00 เมตร 
 ยาว 90 เมตร หรือพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 180 ตาราง
เมตร

- 63,400 - - - ประชามลีาน 
คอนกรีต  ใช้
ประโยชน์

มสีถานที่ส าหรับ
ใชใ้นกจิกรรม
ของหมู่บ้าน

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรึต ฌาปนสถาน หมู่ที่
 4  บ้านสันบุญเรือง

เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่ใช้
ประโยชน์

เทลานคอนกรีตบริเวณ 
ฌาปน สถาน บ้านสันบุญ
เรือง กวา้ง 40 เมตร ยาว 
70 เมตร

- - - 100,000 100,000 ประชามลีาน 
คอนกรีต  ใช้
ประโยชน์

มสีถานที่ส าหรับ
ใชใ้นกจิกรรม
ของหมู่บ้าน

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรึต ฌาปนสถาน หมู่ที่
 5 บ้านต้นค่า

เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่ใช้
ประโยชน์

เทลานคอนกรีตบริเวณ 
ฌาปน สถาน บ้านต้นค่า
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร

- - - 100,000 100,000 ประชามลีาน 
คอนกรีต  ใช้
ประโยชน์

มสีถานที่ส าหรับ
ใชใ้นกจิกรรม
ของหมู่บ้าน

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรึต ฌาปนสถาน  หมู่ที่
 5 บ้านมว่งชมุ

เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่ใช้
ประโยชน์

เทลานคอนกรีตบริเวณ 
ฌาปนสถาน บ้านมว่งชมุ
กวา้ง 30.00 เมตร ยาว 
30 เมตร

- - - 100,000 100,000 ประชามลีาน 
คอนกรีต  ใช้
ประโยชน์

มสีถานที่ส าหรับ
ใชใ้นกจิกรรม
ของหมู่บ้าน

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02

5 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตฌาปนสถาน หมู่ที่
 6 บ้านจ า

เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่
ส าหรับใชป้ระกอบพิธกีรรม
ทางศาสนา

เทลานคอนกรีตฌาปน
สถานบ้านจ า

- - - 100,000 100,000 ประชามลีาน 
คอนกรีต  ใช้
ประโยชน์

มสีถานที่ส าหรับ
ใชใ้นกจิกรรม
ของหมู่บ้าน

กองชา่ง

6 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 
บ้านจ า

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ส าหรับ
ใช้ประกอบพิธกีรรมทางศาสนา

บริเวณสุสานบ้านจ า ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 460.00 
ตร.ม หนา 0.10 ม. หรือ
ตามประมาณการราคาค่า
ก่อสร้างและตามแบบแปลน
ของ ทต.ปงยางคก

200,000 - - - - ประชาชนมีลาน
คอนกรีตใช้
ประโยชน์

มีสถานที่ส าหรับใช้
ในกิจกรรมของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านปง
ยางคก  บริเวณแยกศาลปู่เจา้บ้านดอนแกว้

เพื่อให้ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์ บริเวณแยกศาลปู่เจา้บ้าน
ดอนแกว้  ลานคอนกรีต
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
135.00 ตารางเมตร

- - 55,100 - - ประชามลีาน 
คอนกรีต  ใช้
ประโยชน์

มสีถานที่ส าหรับ
ใชใ้นกจิกรรม
ของหมู่บ้าน

กองชา่ง

8 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีต ฌาปนสถาน หมู่ที่
 9 บ้านปงยางคก

เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่
ส าหรับใชป้ระกอบพิธกีรรม
ทางศาสนา

เทลานคอนกรีต บ้านปง
ยางคก -เทลานคอนกรีต
บริเวณฌาปนสถานบ้านปง
ยางคก

- - 100,000 100,000 ประชามลีาน 
คอนกรีต  ใช้
ประโยชน์

มสีถานที่ส าหรับ
ใชใ้นกจิกรรม
ของหมู่บ้าน

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02

 ลานกีฬา

1 โครงการกอ่สร้างลานออกก าลังกายบริเวณสนาม
โรงเรียนเกา่บ้านทุ่งบ่อแป้น  หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนม ีสถานที่
ออกก าลังกาย

กอ่สร้างลานออกก าลังกาย
บริเวณสนามโรงเรียนเกา่
บ้านทุ่งบ่อแป้น

- - - 200,000 200,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนม ี 
สุขภาพแขง็แรง

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างลานออกก าลังกายบริเวณสนาม
โรงเรียนเกา่หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า - มว่งชมุ

เพื่อให้ประชาชนม ีสถานที่
ออกก าลังกาย

กอ่สร้างลานออกก าลังกาย
บริเวณสนามโรงเรียนเกา่ 
พร้อมปรับปรุงห้องน้ า บ้าน
ต้นค่า - มว่งชมุ ขนาดพื้นที่
 180 ตารางเมตร

- - - 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนม ี 
สุขภาพแขง็แรง

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างลานออกก าลังกายบริเวณสนาม
โรงเรียนบ้าจ า หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนม ี  สถานที่
ออกก าลังกาย

กอ่สร้างลานออกก าลังกาย
โรงเรียน บ้านจ า กวา้ง 
20.00 เมตร ยาว 20 เมตร

- - - 200,000 200,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนม ี 
สุขภาพแขง็แรง

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างลานออกก าลังกายพร้อม
ปรับปรุงพื้นที่ บริเวณที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน
  หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนม ี  สถานที่
ออกก าลังกาย

ลานออกก าลังกาย พร้อม
ปรับปรุงพื้นที่ บริเวณที่
สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน 
 กวา้ง 20 เมตร ยาว 30 
เมตร

- - - 250,000 250,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนม ี 
สุขภาพแขง็แรง

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02

หอกระจายข่าว
1 โครงการปรับปรุงหอกระจายขา่ว หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

 บ้านสันหนองบง
เพื่อประชาสัมพันธข์า่วสาร
ต่างๆให้ประชาชนทราบ

ปรับปรุงหอกระจายขา่ว
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสัน
หนองบง

- - - 150,000 150,000 มกีารปรับปรุงหอ
กระจายขา่วใน
หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับ
ขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

2 โครงการปรับปรุงหอกระจายขา่ว หมู่ที่ 3 บ้าน
สันหลวง

เพื่อให้ประชาชนมหีอกระจาย
ขา่วในหมู่บ้าน

ปรับปรุงหอกระจายขา่ว 
บริเวณลานอเนกประสงค์
บ้านสันหลวง  1 จดุ ความ
สูง 15 เมตร ติดต้ังล าโพง
โดยรอบ ประมาณ 8 ตัว

- - - 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
ฟังขอ้มลูขา่วสาร
ได้อยา่งชดัเจน 
ทั่วถงึ

มหีอกระจายขา่ว
ในหมู่บ้านมี
เคร่ืองขยายเสียง
ที่มคุีณภาพที่ดี

กองชา่ง

3 โครงการปรับปรุงหอกระจายขา่ว หมู่ที่ 10 บ้าน
ขว่ง

เพื่อให้ประชาชนมหีอกระจาย
ขา่วในหมู่บ้าน

ปรับปรุงหอกระจายขา่ว
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10  บ้านขว่ง

- - - 150,000 150,000 ประชาชนได้รับ
ฟังขอ้มลูขา่วสาร
ได้อยา่งชดัเจน 
ทั่วถงึ

มหีอกระจายขา่ว
ในหมู่บ้านมี
เคร่ืองขยายเสียง
ที่มคุีณภาพที่ดี

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02

ปรบัปรงุศาลาอ่านหนังสอืพิมพ์ประจ าหมูบ่า้น

1 โครงการปรับปรุงศาลาอ่านหนังสือพมิพ ์
ม.1 บา้นสันหนองบง

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สาธารณสถานของหมู่บา้น
 ตลอดจนใช้ประโยชน์ใน
กิจการของหมู่บา้น

ปรับปรุงศาลาที่อ่าน
หนังสือพมิพ ์ ขนาด
พื้นที่ 36 ตร.ม. จ านวน
 1 หลัง

- - - 50,000 50,000 ประชาชนม ี
ศาลาอา่น
หนังสือพิมพ์ที่มี
สภาพทีดีขึ้น

มศีาลาอา่น
หนังสือพิมพ์
ส าหรับใชใ้น
หมู่บ้าน

กองช่าง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02

ซุ้มประตหูมู่บ้าน

1 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 บ้าน
สันหนองบง

เพื่อให้ประชาชนม ีซุ้มประตู
ประจ าหมู่บ้าน

สร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน
จ านวน 1 แห่ง

- - - 80,000 80,000 ประชาชนม ีซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน

มซุ้ีมประตู หมู่บ้าน กองชา่ง

2 โครงการงานกอ่สร้างป้ายหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านสัน
หนองบง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
สาธารณสถานของหมู่บ้าน

งานกอ่สร้างป้ายหมู่บ้าน 
บริเวณแยกทางเขา้หมู่บ้าน
สันหนองบง ขนาดกวา้ง 
8.00 เมตร สูง 5.70เมตร

- 170,000 - - - ประชาชนมปี้าย
ชื่อหมู่บ้าน

มปี้ายชื่อหมู่บ้าน กองชา่ง

3 โครงการงานกอ่สร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน หมู่ 2  
บ้านทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้ประชาสัมพันธท์างเขา้
หมู่บ้าน

กอ่สร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน 
บริเวณแยกปั๊มเบญจมาศ 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร สูง
 6.00 เมตร

- - 250,000 - - ประชาชนม ีซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน

มซุ้ีมประตู หมู่บ้าน กองชา่ง

4 โครงการงานกอ่สร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน หมู่ 2  
บ้านทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้ประชาสัมพันธท์างเขา้
หมู่บ้าน

กอ่สร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน 
บริเวณปากทางเจา้พระยา
หินออ่น

- - - - 250,000 ประชาชนม ีซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน

มซุ้ีมประตู หมู่บ้าน กองชา่ง

5 โครงการกอ่สร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน ม. 3 บ้านสัน
หลวง

เพื่อกอ่สร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน กอ่สร้างป้ายทางเขา้หมู่บ้าน
 สันหลวง ตัวอกัษรโลหะ

- - - 50,000 50,000 ประชาชนม ีป้าย
ประชาสัมพันธ์
ชื่อหมู่บ้าน

มปี้ายชื่อหมู่บ้าน กองชา่ง

6 โครงการกอ่สร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน ม. 3 บ้านสัน
หลวง

เพื่อกอ่สร้างป้ายซอยในหมู่บ้าน จดัท าป้ายซอยในหมู่บ้าน 
จ านวน 13 จดุ

- - - 50,000 50,000 ประชาชนม ีป้าย
ประชาสัมพันธ์
ชื่อหมู่บ้าน

มปี้ายชื่อหมู่บ้าน กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02

ปรับปรุงปา้ยชือ่หมู่บา้น
1 โครงการปรับปรุงป้ายชื่อหมู่บ้าน ม. 3 บ้านสัน

หลวง
 -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สาธารณสถานของหมู่บ้าน 
ตลอดจนใชป้ระโยชน์ในกจิการ
ในของหมู่บ้าน

ปรับปรุงป้ายทางเขา้หมู่บ้าน
 สันบุญเรือง

- - - 50,000 50,000 ประชาชนม ีป้าย
ชื่อหมู่บ้าน

มปี้ายชื่อหมู่บ้าน กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน ม.9 บ้านปง
ยางคก

 -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สาธารณสถานของหมู่บ้าน 
ตลอดจนใชป้ระโยชน์ในกจิการ
ในของหมู่บ้าน

กอ่สร้างป้ายประชาสัมพันธ์
ทางเขา้หมู่บ้าน บ้านดอน
แกว้  ขนาดกวา้ง 9.00 
เมตร สูง 6.00 เมตร

170,000 - - - - ประชาชนม ีป้าย
ชื่อหมู่บ้าน

มปี้ายชื่อหมู่บ้าน กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02

ห้องน้ าสาธารณะ

1 โครงการปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้าน
ต้นค่า - มว่งชมุ

เพื่อให้ประชาชนมหี้องน้ า
สาธารณะใชป้ระโยชน์

ปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะ 
1 หลัง ที่ศูนย ์สสมช. 
บริเวณที่อา่นหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน

- - - 50,000 50,000   ประชาชน ได้รับ
 ประโยชน์

หมู่บ้านมหี้องน้ า 
สาธารณะ สะอาด

กองชา่ง

2 โครงการ งานกอ่สร้างห้องน้ าสาธารณะประโยชน์
 หมู่ที่ 6 บ้านจ า

เพื่อให้ประชาชนมีห้องน้ า
สาธารณะใช้ประโยชน์

งานกอ่สร้างห้องน้ า
สาธารณะประโยชน์บริเวณ
สุสานบ้านจ า ขนาดกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 3.60 
เมตร สูง 2.45 เมตร

- 150,000 - - - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บ้านมหี้องน้ า
สาธารณะ สะอาด

กองชา่ง

3 โครงการปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะ หมู่บ้าน 6 
บ้านจ า

เพื่อให้ประชาชนมหี้องน้ า
สาธารณะใชป้ระโยชน์

ปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะ 
1 หลัง บริเวณ ฌาปนสถาน
 บ้านจ า จ านวน 5 ห้อง 
(ชาย 1 หญิง 4) พร้อมที่
ปัสสาวะ

- - - 50,000 50,000   ประชาชน ได้รับ
 ประโยชน์

หมู่บ้านมหี้องน้ า 
สาธารณะ สะอาด

กองชา่ง

4 โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคาร อสม. หมู่บ้าน 7
 บ้านปงใต้

เพื่อให้ประชาชนมหี้องน้ า
สาธารณะใชป้ระโยชน์

ห้องน้ าอาคาร อสม. - - - 50,000 50,000   ประชาชน ได้รับ
 ประโยชน์

หมู่บ้านมหี้องน้ า 
สาธารณะ สะอาด

กองชา่ง

5 โครงการปรับปรุงห้องน้ าวดัปงใต้ หมู่บ้าน 7 
บ้านปงใต้

เพื่อให้ประชาชนมหี้องน้ า
สาธารณะใชป้ระโยชน์

ห้องน้ าวดัปงใต้ - - - 50,000 50,000   ประชาชน ได้รับ
 ประโยชน์

หมู่บ้านมหี้องน้ า 
สาธารณะ สะอาด

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02

6 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 
บ้านปงยางคก

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการดูแลรักษา
สาธารณสถานของหมู่บ้าน 
ตลอดจนใชป้ระโยชน์ใน
กจิการของหมู่บ้าน

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์จ านวน 1 หลัง

- - - 250,000 250,000 ประชาชนม ี
ศาลา
อเนกประสงค์ที่มี
สภาพทีดีขึ้น

มศีาลา
อเนกประสงค์
ส าหรับใชใ้น
หมู่บ้าน

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02

ประเภท งานก่อสร้างรั้ว

1 โครงการงานกอ่สร้างร้ัวลวดหนาม ศพด.ทต.ปง
ยางคก

เพื่อป้องกนัอนัตรายจากสัตว์ บริเวณหลังศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.ปงยางคก  ยาว 
90.00 เมตร สูง 2.50 
เมตร ลวดหนามจ านวน 7 
เส้น หรือตามแบบแปลน 
ทต.ปงยางคก

- 50,000 - - - ศพด.ทต.ปง
ยางคก ได้รับ
ความปลอดภัย

มแีนวเขตที่ชดัเจน
  เป็นสัดส่วน

กองชา่ง

2 โครงการงานกอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศพด.ทต.ปงยางคก

เพื่อป้องกนัอนัตรายจากสัตว์ บริเวณหลังศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.ปงยางคก หรือ
รายละเอยีดตามแบบแปลน
 ทต.ปงยางคก

- - 300,000 300,000 - ศพด.ทต.ปง
ยางคก ได้รับ
ความปลอดภัย

มแีนวเขตที่ชดัเจน
  เป็นสัดส่วน

กองชา่ง

3 โครงการงานกอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสุสานบ้านสันบุญเรือง

เพื่อป้องกนัอนัตรายจากสัตว์ กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณสุสานบ้านสัน
บุญเรือง ยาว 300 เมตร 
สูง 2.50 เมตร

- - 300,000 300,000 - ศพด.ทต.ปง
ยางคก ได้รับ
ความปลอดภัย

มแีนวเขตที่ชดัเจน
 เป็นัสัดส่วน

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ  ผ.02

ประเภท ก่อสรา้งบอ่พักน้ า

1 โครงการกอ่สร้างบ่อพักน้ าเพือ่ใช้ส าหรับรถน้ า
เอนกประสงค์

เพือ่ใหม้ปีริมาณน้ าใช้ส าหรับงาน
บริการประชาชน

ก่อสร้างบอ่พกัน้ าเพื่อใช้ส าหรับ
รถน้ าเอนกประสงค์ บริเวณสระ
น้ าสาธารณะประโยชน์ หมูที่ 10
 บา้นข่วง (1) วางทอ่ซีเมนต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร สูง 0.40 เมตร จ านวน 6
 ทอ่น (2) ถมดินทางลงสระน้ า 
ขนาดกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร
 ยาว 20 เมตร ปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า 73.00 ลบ.ม (3) ถม
ดินคันสระ ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 35.00 เมตร สูง 
0.60 เมตร ปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า 81.00 ลูกบาศก์เมตร

- 100,000 - - - กอ่สร้างรางระบาย
น้ ามมีาตรฐาน

น้ าไมท่่วมขงัในฤดูฝน กองช่าง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการก่อสร้างอาคาร

1 โรงจอดรถ  เทศบาลต าบลปงยางคก เพื่อให้มสีถานที่จอดรถ
ส าหรับประชาชนและ
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจา้ง พนักงานจา้ง

โรงจอดรถยนต์กวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 16.50 
เมตร สูง 3.00 เมตร 
และ กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 11.00 เมตร สูง 
3.00 เมตร และ โรงจอด
รถจกัรยานยนต์ กวา้ง 5 
เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3 
เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การบริการ
ประชาชน

สถานที่
ราชการมทีี่
จอดรถเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

 กองชา่ง

2 โรงจอดรถกู้ชพี กู้ภัย เพื่อให้มสีถานที่จอดรถ โรงจอดรถ  จ านวน 1 
หลัง

      300,000       300,000       300,000       300,000         300,000 การบริการ
ประชาชน

สถานที่
ราชการมทีี่
จอดรถเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

 กองชา่ง

3 อาคารโรงเกบ็พัสดุของเทศบาลต าบลปงยางคก เพื่อมอีาคารส าหรับเกบ็
เอกสาร พัสดุอปุกรณ์ 
ครุภัณฑ์และทรัพยสิ์น
ของทางราชการ

อาคารโรเกบ็พัสดุ จ านวน
 1 หลัง

 -  -  -       500,000 มอีาคาร
ส าหรับเกบ็
พัสดุ

มสีถานที่เกบ็
เอกสาร พัสดุ
 ครุภัณฑ์ และ
 ทรัพยสิ์น
ของทาง
ราชการ

 กองชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

แบบ  ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

แบบ  ผ.02

4 อาคารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย มสีถานที่ส าหรับ
ปฏิบัติงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย ของ
เทศบาลต าบล

อาคารงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

 -  -  - 500,000 500,000 การบริการ
ประชาชน

การบริการ
ประชาชน 
สะดวกและ
รวดเร็ว 
สวยงาม

กองชา่ง

5 โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปงยางคก

เพื่อมอีาคารส าหรับใชใ้น
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปงยางคก

ปรับปรุงอาคารศูนยเ์ด็ก
เล็ก ทค.ปงยางคก กวา้ง 
8.50 เมตร ยาว 36 
เมตร

500,000  -  -  -  - เด็กสามารถ
ท ากจิกรรมใน
ที่ร่มได้

มอีาคาร
ส าหรับใชใ้น
กจิกรรมของ
ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กฯ

กองชา่ง

6 โครงการต่อเติมปรับปรุงห้องประชมุศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก

เพื่อมอีาคารส าหรับใชใ้น
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปงยางคก

ปรับปรุงห้องประชมุศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปงยางคก

      250,000  -  -       250,000         250,000 เด็กและ
ผู้ปกครอง
สามารถท า
ร่วมกนัได้
อยา่งสะดวก

มหี้องส าหรับ
ใชใ้นกจิกรรม
ของศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

กองชา่ง

7 โครงการงานต่อเติมเวทีหน้าห้องประชมุ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลปงยางคก

เพื่อมเีวทีส าหรับใชใ้น
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบล
ปงยางคก

งานต่อเติมเวทีห้อง
ประชมุ ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.ปงยางคก ขนาด
กวา้ง 3.00 เมตรยาว 
6.00 เมตร สูง 0.40 
เมตร

 - 60,000  -  -  - มกีาร
ด าเนินการตาม
โครงการ

ส าหรับใชใ้น
กจิกรรมของ
ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กฯ

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

แบบ  ผ.02

8 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อมอีาคารส าหรับเกบ็
เอกสาร พัสดุอปุกรณ์ 
ครุภัณฑ์และทรัพยสิ์น
ของทางราชการ

กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ทต.ปง
ยางคก กวา้ง 10.00  
เมตร ยาว 20 เมตร

      500,000  -  -  -  - การบริการ
ประชาชน

มอีาคาร
ส าหรับใชใ้น
กจิกรรมของ 
ทต.ปงยางคก

 กองชา่ง

9 โครงการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาล
ต าบลปงยางคก

เพื่อมอีาคารส าหรับเกบ็
เอกสาร พัสดุอปุกรณ์ 
ครุภัณฑ์และทรัพยสิ์น
ของทางราชการ

กอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์ คสล. 2 
ชั้น เทศบาลต าบลปง
ยางคก ขนาดกวา้ง 5.00
 เมตร ยาวราม 10.00 
เมตร

 - 500,000  -  -  - การบริการ
ประชาชน

มอีาคาร
ส าหรับใชใ้น
กจิกรรมของ 
ทต.ปงยางคก

กองชา่ง

10 โครงการงานก่อสร้างโรงเก็บวสัดุเทศบาลต าบลปง
ยางคก

เพื่อมีอาคารส าหรับเก็บ
อาคารพัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ
ทางราชการ

กอ่สร้างอาคารโรงเกบ็
วสัดุเทศบาลต าบลปง
ยางคก กวา้ง 8.00 เมตร
 ยาว 5.00 เมตร สูง 
2.50 เมตร

50,000  -  -  -  - มโีรงเกบ็พัสดุ มีสถานที่เก็บ
เอกสาร พัสดุ 
ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

กองชา่ง

11 โครงการงานก่อสร้างอาคารเก็บของ (สุสานบ้านม่วง
ชุม) หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า - ม่วงชุม

เพื่อมีอาคารส าหรับเก็บ
ของหมู่บ้าน

กอ่สร้างอาคารเกบ็ของ 
(สุสานบ้านมว่งชมุ) กวา้ง
 5.00 เมตร ยาว 60 
เมตร สูง 2.50 เมตร

 -  -       138,000  -  - มโีรงเกบ็พัสดุ มีสถานที่เก็บ
เอกสาร พัสดุ 
ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

แบบ  ผ.02

12 โครงการงานต่อเติมอาคารเก็บของ (สุสานบ้านต้นค่า)
 หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า - ม่วงชุม

เพื่อมีอาคารเพียงพอ
ส าหรับเก็บของหมู่บ้าน

ต่อเติมอาคารเกบ็ของ 
(สุสานบ้านต้นค่า) กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 11.70 
เมตร สูง 2.50 เมตร

 -  -       175,000  -  - มโีรงเกบ็พัสดุ มีสถานที่เก็บ
เอกสาร พัสดุ 
ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

กองชา่ง

13 โครงการงานปรับปรุงเสาธง เพื่อปรับปรุงเสาธงหน้า
เทศบาลต าบลปงยางคก

ปรับปรุงเสาธงหน้า ทต.
ปงยางคก กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 5.00 เมตร

        60,000  -         60,000         60,000           60,000 การบริการ
ประชาชน

มเีพื่อเสาธงมี
สภาพที่ดีขึ้น

 กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

งานก่อสร้างก าแพงปอ้งกันตลิ่ง
1 โครงการซ่อมแซมตล่ิงพังหมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง เพื่อป้องกนัน ้าเซาะ  ริม

ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

ซ่อมแซมตล่ิงพัง บ้าน
นายสิงห์แกว้  ไพรสนธ ์
สูง 150 เมตร ยาว 40 
เมตร

- - - 100,000 100,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิงพัง คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น  บริเวณกู่ต้นลาน

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะ  ริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

กอ่สร้างพนังกนัตล่ิงพัง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณกู่ต้นลาน

- - - 500,000 500,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิงพัง คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น  ล้าเหมอืงแมว่กั-ล้า
เหมอืงวงักอ๊ง

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะ  ริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

กอ่สร้างพนังกนัตล่ิงพัง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล้า
เหมอืงแมว่กั-ล้าเหมอืงวงั
กอ๊ง

- - - 100,000 100,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิงพัง คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น  ล้าเหมอืงขา้ง
สะพานต้นฝายถงึร้านรับซื อของเกา่นางทัศนีย ์ 
ใจกนัธยิะ

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะ  ริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

กอ่สร้างพนังกนัตล่ิงพัง 
ล้าเหมอืงขา้งสะพานต้น
ฝายถงึร้านรับซื อของเกา่
นางทัศนีย ์ ใจกนัธยิะ

- - - 100,000 100,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

5 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิงและกา้แพงดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าเหมอืงแมน่้อย สวนนาย
สุทัศน์  สันเทพหมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะ  ริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

กอ่สร้างพนังกนัตล่ิงและ
กา้แพงดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก ล้าเหมอืงแมน่้อย 
สวนนายสุทัศน์  สันเทพ 
สูง 1.50 เมตร ยาว 6 
เมตร

- 50,000 - - -  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

6 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิงและกา้แพงดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าเหมอืงกาศ  ถนนสายสัน
หลวง - ต้นค่า ที่นานายกอง  สรหงษ์ หมู่ที่ 3 
บ้านสันหลวง

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะ  ริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

กอ่สร้างพนังกนัตล่ิงและ
กา้แพงดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก ล้าเหมอืงกาศ  
ถนนสายสันหลวง - ต้นค่า
 ที่นานายกอง  สรหงษ์  
สูง 1.50 ม. ยาว 4 เมตร

- - - 50,000 50,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

7 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิงและกา้แพงดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าเหมอืงกาศ  ถนนสายสัน
หลวง - ต้นค่า ที่นานายกอง  สรหงษ์ หมู่ที่ 3 
บ้านสันหลวง

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะ  ริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

กอ่สร้างพนังกนัตล่ิงและ
กา้แพงดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก ล้าเหมอืงแมน่้อย 
ที่นา นายค้ามลู ราชา สูง
 1.50 ม. ยาว 5 เมตร

- - - 50,000 50,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

158



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

8 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิงและกา้แพงดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3  บ้านสันหลวง

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะ  ริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

กอ่สร้างกา้แพงกนัดิน 
คสล. บริเวณสะพาน หนา
 0.15 เมตร ยาวสูง 
2.50 เมตร ยาว 48.00 
เมตร       -ซ่อมแซม
ท้านบคอนกรีต กวา้ง 
3.50 เมตร ยาว 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมเรียงหินทิ งท้าย
ท้านบพร้อมเทไหล่ทาง
คอนกรีต กวา้ง 2.00 
เมตร ยาว 38.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พร้อม
ติดตั งราวกันตก

270,000 - - - -  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

9 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิงพัง คอนกรีตเสริม
เหล็ก ล้าเหมอืงแมว่กั  หมู่ที่ 4  บ้านสันบุญเรือง

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะ ริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

กอ่สร้างพนังกนัตล่ิงพัง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล้า
เหมอืงแมว่กั ยาว 150 
เมตร ยาว 2.50 เมตร

- - - 100,000 100,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

10 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิงพัง คอนกรีตเสริม
เหล็ก ล้าเหมอืงแมห่น้อย ถนนสาย ม.5 - ม. 3 
หมู่ที่ 5  บ้านต้นค่า - มว่งชมุ

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะ ริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

กอ่สร้างพนังกนัตล่ิงพัง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล้า
เหมอืงแมห่น้อย ถนนสาย
 ม.5 - ม. 3 2.00 เมตร
 ยาว 50.00 เมตร

- - - 100,000 100,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

11 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิง-ล้าน ้าแมต่าล  หมู่ 6
 บ้านจา้

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

กอ่สร้างพนังกนัตล่ิง-ล้า
น ้าแมต่าล

- - - 200,000 200,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

12 โครงการซ่อมแซม พนังกนัตล่ิงบริเวณขา้งวดับ้าน
จา้  หมู่ 6 บ้านจา้

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

ซ่อมแซม พนังกนัตล่ิง
บริเวณขา้งวดับ้านจา้ 
ระยะทาง 500 ม.

- - - 100,000 100,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

13 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิง จากบ้านนาย
เตือนใจแกว้ฟู  ถงึสะพานบ้านปงใต้ หมู่ 7 บ้าน
ปงใต้

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

จากบ้านนายเตือนใจแกว้
ฟู  ถงึสะพานบ้านปงใต้ 
ระยะทาง 200 เมตร

- - - 100,000 100,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

14 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิง ผนัง คสล. บ้านปง
ใต้ หมู่ 7 บ้านปงใต้

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

ผนัง คสล. บ้านปงใต้ 
ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว
 500 เมตร

- - - 100,000 100,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

15 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิง ผนัง คสล. หมู่ 10 
บ้านขว่ง  หน้าฝายสวนนาย บุญยนื  เป็งงามเมอืง
  ถงึบ้านนายชนะ  แลใจ

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

หน้าฝายสวนนาย บุญยนื 
 เป็งงามเมอืง  ถงึบ้าน
นายชนะ  แลใจ ยาว 
300 เมตร

- - - 100,000 100,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

16 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิง ผนัง คสล. หมู่ 10 
บ้านขว่ง  บ้านนายถาวร  สะพานแมต่าลเหนือ ถงึ
 บ้านนายวนิ

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

กอ่สร้างพนังกนัตล่ิง บ้าน
นายถาวร  สะพานแมต่าล
เหนือ ถงึ บ้านนายวนิ 
ยาว 400 เมตร

- - - 100,000 100,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

17 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิง ผนัง คสล. หมู่ 10 
บ้านขว่ง  บ้านนายต้อย ถงึ บ้านนายสวสัด์ิ

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

กส่อร้างพนังกนัตล่ิง บ้าน
นายต้อย ถงึ บ้านนาย
สวสัด์ิ ยาว 200 เมตร

- - - 100,000 100,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

18 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิง ผนัง คสล. หมู่ 10 
บ้านขว่ง  เรียบล้าเหมอืงแมต่าล

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

กอ่สร้างผนัง คสล.บ้าน
ขว่ง เรียบล้าเหมอืงแม่
ตาล ยาว 1,000 เมตร 
สูง 2.50 เมตร

- - - 250,000 250,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

19 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิง หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-
ทะล้า  จากฝายน ้าล้น-สะพานขา้ม ล้าน ้าแมต่าล 
 บ้านเลขที่ 64

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

กอ่สร้างพนังกนัตล่ิง จาก
ฝายน ้าล้น-สะพานขา้ม 
ล้าน ้าแมต่าล  บ้านเลขที่
 64 สูง 2.50 เมตร ยาว
 200 เมตร

- - - 100,000 100,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง

20 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิง หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-
ทะล้า  บริเวณล้าน ้าแมต่าล

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

กอ่สร้างพนังกนัตล่ิง 
บริเวณล้าน ้าแมต่าล  สูง 
2.50 เมตร ยาว 50 
เมตร

- - - 400,000 400,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

21 โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิงพัง หมู่ที่ 12 บ้าน
หมอ้

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

กอ่สร้างพนังกนัตล่ิงพัง
กวา้ง 15.00 เมตร ลึก 
5.00 เมตร

- - - 200,000 200,000  บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

ประเภท งานก่อสร้างอาคารปอ้งกันตลิ่งแบบเรียง
หนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก

1 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิงพังแบบเรียงหิน
กล่องลวดเหล็กพร้อมก่อสร้างถมคันดิน หมู่ที่ 3 
บ้านสันหลวง

เพื่อป้องกันน ้าเซาะริมตล่ิง
พังทลายจากน ้าในฤดูฝน

ก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิง
พังแบบเรียงหินกล่องลวด
เหล็กพร้อมก่อสร้างถมคัน
ดิน เลียบถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ล้าน ้าแม่น้อย 
หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง 
ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 
12.00 เมตร

100,000 - - - - บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกันตล่ิง
พังทลาย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิงพังแบบเรียงหิน
กล่องลวดเหล็กพร้อมก่อสร้างถมคันดิน หมู่ที่ 3 
บ้านสันหลวง

เพื่อป้องกันน ้าเซาะริมตล่ิง
พังทลายจากน ้าในฤดูฝน

ก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิง
พังแบบเรียงหินกล่องลวด
เหล็กพร้อมก่อสร้างถมคัน
ดิน (ท่อลอดเหล่ียมทางไป
บ้านต้นค่า) หมู่ที่ 3 บ้าน
สันหลวง ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 16.00 เมตร

100,000 - - - - บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกันตล่ิง
พังทลาย

กองช่าง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

3 โครงการงานงานก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิงแบบ
เรียงหินบรรจกุล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านจา้

เพื่อป้องกันน ้าเซาะริมตล่ิง
พังทลายจากน ้าในฤดูฝน

ก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิง
แบบเรียงหินบรรจกุล่อง
ลวดกล่องพร้อมก่อสร้างถม
คันดิน ฝายท่าข้าวมุ้น 
ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 
22.00 เมตร

100,000 - - - - บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกันตล่ิง
พังทลาย

กองช่าง

4 โครงการงานงานก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิงแบบ
เรียงหินบรรจกุล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านจา้

เพื่อป้องกันน ้าเซาะริมตล่ิง
พังทลายจากน ้าในฤดูฝน

ก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิง
แบบเรียงหินบรรจกุล่อง
ลวดกล่องพร้อมก่อสร้างถม
คันดิน ข้างวดับ้านจา้ สูง 
2.50 เมตร ยาว 5.00 
เมตร

100,000 - - - - บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกันตล่ิง
พังทลาย

กองช่าง

5 โครงการงานงานก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิงแบบ
เรียงหินบรรจกุล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านข่วง

เพื่อป้องกันน ้าเซาะริมตล่ิง
พังทลายจากน ้าในฤดูฝน

ก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิง
แบบเรียงหินบรรจกุล่อง
ลวดกล่องพร้อมก่อสร้างถม
คันดิน ทางไปบ้านนางแล 
ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 
8.00 เมตร

100,000 - - - - บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกันตล่ิง
พังทลาย

กองช่าง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

6 โครงการงานงานก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิงแบบ
เรียงหินบรรจกุล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านข่วง

เพื่อป้องกันน ้าเซาะริมตล่ิง
พังทลายจากน ้าในฤดูฝน

ก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิง
แบบเรียงหินบรรจกุล่อง
ลวดกล่องพร้อมก่อสร้างถม
คันดิน บริเวณสะพานบ้าน
แม่ตาลเหนือบ้านข่วง  
ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 
6.00 เมตร

100,000 - - - - บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกันตล่ิง
พังทลาย

กองช่าง

งานซ่อมแซมก าแพงป้องกันตลิ่ง

1 โครงการซ่อมแซมพนังกนัตล่ิง  หมู่ที่ 10 บ้าน
ขว่ง  บริเวณล้าน ้าแมต่าล

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะ  ริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

ซ่อมแซมพนังกนัตล่ิง  
บริเวณล้าน ้าแมต่าล สูง 
2.50 เมตร ยาว 50 
เมตร

120,000      - - 120,000      120,000       บ้านเรือน 
ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง 
พังทลาย

กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ประเภท งานก่อสร้างก าแพงกันดนิคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 โครงการก่อสร้างก้าแพงกันตล่ิงล้าน ้าแม่น้อย หมู่ที่ 1 
บ้านสันหนองบง

เพื่อป้องกันน ้าเซาะริมตล่ิง
พังทลายจากน ้าในฤดูฝน

ก่อสร้างก้าแพงกันตล่ิงล้า
น ้าแม่น้อย บริเวณบ้าน
นายสมชาย หมู่ที่ 1 บ้าน
สันหนองบง ขนาดสูง 
2.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 10.00 เมตร

80,000 - - - - บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกันตล่ิง
พังทลาย

กองช่าง

2 โครงการงานก่อสร้างก้าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ 1 บ้านสันหนองบง

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะ ริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

 บริเวณบ้านนายสมชาย 
ขนาดสูง 2.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
35.00 เมตร

- 200,000 - - - บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อกนัตล่ิง
พังทลาย

กองชา่ง

3 โครงการงานก่อสร้างก้าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ 7 บ้านปงใต้

เพื่อป้องกนัน ้าเซาะ ริม
ตล่ิงพังทลายจากน ้าในฤดู
ฝน

งานกอ่สร้างกา้แพงกนั
ตล่ิงล้าน ้าเลียบถนนทาง
ไปสุสานบ้านปงใต้ขนาด
สูง 2.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 35.00 
เมตร

- 180,000 - - - บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อกนัตล่ิง
พังทลาย

กองชา่ง

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

4 โครงการก่อสร้างก้าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 7 บ้านปงใต้

เพื่อป้องกันน ้าเซาะริมตล่ิง
พังทลายจากน ้าในฤดูฝน

ก่อสร้างก้าแพงกันดิน 
บริเวณตล่ิงล้าน ้าเลียบถนน
ทางไปสุสานบ้านปงใต้ 
ขนาดสูง 2.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ยาว 350.00
 เมตร

200,000 - - - - บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกันตล่ิง
พังทลาย

กองช่าง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02แบบ  ผ.02

ประเภท งานซ่อมแซมตลิ่งคันดนิ

1 โครงการงานซ่อมแซมตล่ิงคันดินล้าน ้าแม่ฮาว หมู่ที่ 13
 บ้านนางแล

เพื่อป้องกันน ้าเซาะริมตล่ิง
พังทลายจากน ้าในฤดูฝน

งานซ่อมแซมตล่ิงคันดินล้า
น ้าแม่ฮาว หมู่ที่ 13 บ้าน
นางแล คันกินขนาด 4.00 
เมตร ยาว 10.00 เมตร 
ลึก 2.00 เมตร พร้อมขุด
ลอกล้าเหมืองขนาดปากล้า
น ้ากวา้ง 1.50 เมตร ท้อง
ล้าน ้ากวา้ง 1.00 เมตร ลึก
 1.50 เมตร ยาว 100.00
 เมตร

100,000 - - - - บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกันตล่ิง
พังทลาย

กองช่าง

ประเภท งานซ่อมแซมตลิ่งคันดนิและงานวางทอ่
ระบายน้ า

1 โครงการงานซ่อมแซมตล่ิงคันดินล้าน ้าแม่ตาลพร้อม
วางท่อระบายน ้า หมู่ที่ 6 บ้านจา้

เพื่อป้องกันน ้าเซาะริมตล่ิง
พังทลายจากน ้าในฤดูฝน

งานซ่อมแซมตล่ิงคันดินล้า
น ้าแม่ตาลพร้อมวา่งท่อ
ระบายน ้า ม.6 บ้านจา้ ท่อ
 ค.ส.ล.ขนาด 0.40 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร

- 30,000 - - - บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกันตล่ิง
พังทลาย

กองช่าง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

 โครงการงานติดตัง้ระบบพลังงาน
ทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทติย์

1 โครงการงานติดต้ังระบบพลังงานทดแทนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 1  บ้านสันหนองบง

เพื่อลดการใชพ้ลังงาน
ไฟฟ้าและลดค่าใชจ้า่ย
จากกจิการประปา

งานติดต้ังระบบพลังงาน
ทดแทนด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์บริเวณบ่อ
บาดาลระบบประปาบ้าน
สันหนองบง โดยท าการ
ติดต้ังแผงโซ่ล่าเซลล์

- - 400,000 400,000 400,000 ประหยดัค่า
ไฟฟ้าร้อยละ 80

ค่าไฟฟ้าจาก
กจิการประปา
ลดลง

กองชา่ง

2 โครงการงานติดต้ังระบบพลังงานทดแทนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง

เพื่อลดการใชพ้ลังงาน
ไฟฟ้าและลดค่าใชจ้า่ย
จากกจิการประปา

งานติดต้ังระบบพลังงาน
ทดแทนด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์บริเวณบ่อ
บาดาลระบบประปา
โรงเรียนบ้านหมอ้  ขนาด
 3,600 วตัต์ โดยท าการ
ติดต้ังแผง  โซ่ล่าเซลล์
ขนาด 1 x 2 เมตร 300
 วตัต์ จ านวน 12 แผง

350,000 - 350,000 350,000 350,000 ประหยดัค่า
ไฟฟ้าร้อยละ 80

ค่าไฟฟ้าจาก
กจิการประปา
ลดลง

กองชา่ง

รวม 448  โครงการ - - 18,260,000 15,784,400 17,073,600 61,184,000 56,394,000 - - -

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02 
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

1 โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟา้ เพื่อลดการใช้พลังงาน
ไฟฟา้และลดค่าใช้จ่าย

ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์
การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประหยดัค่า
ไฟฟา้ร้อยละ20

ครัวเรือนและ
เทศบาลมีการ
ประหยดัไฟฟา้

ส านกัปลัด กอง
คลัง    กองช่าง

2 โครงการจัดกจิกรรมส่งเสริมความรู้และวิธีการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดเกบ็ขยะมูลฝอย
ในหมูบ่า้น

จัดกจิกรรมส่งเสริม
ความรู้และวิธีการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ปริมาณขยะ
ลดลง

ประชาชนเกดิ
ความรู้ความ
เข้าใจในวิธีการ
ก าจัดขยะมูลฝอย

ส านกัปลัด

3 โครงการธนาคารขยะ  หมูท่ี่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดเกบ็ขยะมูลฝอย
ในหมูบ่า้น

ส่งเสริมใหค้วามรู้แก่
ประชาชนในเร่ืองของ
การคัดแยก และการ
จัดเกบ็ขยะมูลฝอย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หมูบ่า้นมี มีการ
จัดเกบ็ขยะอยา่ง
เปน็ระบบ

สามารถจัดเกบ็
ขยะได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านกัปลัด

รวม  3 โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 - - -

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.02
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2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

1 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ และรณรงค์ลดหมอก
ควนัไฟป่าในเขตพืน้ทีต่ าบลปงยางคก

เพือ่ใหป้ระชาชนมี ส่วน
ร่วมในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จดักจิกรรม/โครงการ 
หรือสนับสนุนงบประมาณ
ในการจดัฝึกอบรมให้
ความรู้ และบริหาร
จดัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคนเข้ารับการ 
อบรม

ประชาชนมีจติส านึก
และเกดิ ความร่วมมือ
ในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักปลัด

รวม  1  โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ  ผ.02

171



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

1 โครงการปรับปรุงภมูิทศันล้์าน ้าหมูท่ี่ 3             
 บา้นสันหลวง

เพื่อปรับปรุงภมูิทศันใ์หดู้
สะอาด เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ล้าน ้าแม่นอ้ย 200,000   - - - - ประชาชนใช้
ประโยชนจ์าก
ล้าน ้าได้

ล้าน ้า
สาธารณะมี
ความสะอาด

กองช่าง

โครงการขดุลอกล าเหมอืงสาธารณะ
1 โครงการขุดลอกล้าเหมืองเพื่อการเกษตรต้าบล  

ปงยางคก
เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และ
ปอ้งกนัปญัหาน ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะ ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร ยาว 2,000
 เมตร

100,000   - - - - มีน ้าส้าหรับใช้
เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่มขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

2  โครงการขุดลอกล้าเหมืองหมูท่ี่ 1              
บา้นสันหนองบง  จากบา้นนางแลถีงกลางทุ่ง

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และ
ปอ้งกนัปญัหาน ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

จากบา้นนางแลถีงกลาง
ทุ่ง กว้าง 0.60 เมตร 
ยาว    2,000 เมตร

- 100,000 - - - ประชาชนใช้
ประโยชนจ์าก
ล้าน ้าได้

ล้าน ้า
สาธารณะมี
ความสะอาด

กองช่าง

3 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่1 สัน
หนองบง   บริเวณล้าเหมอืงฮ่องจี เหน

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณล้าเหมอืงฮ่องจี เหน 
 ขนาดปากล้าน ้ากว้าง 
2.00 เมตร ท้องล้าน ้ากว้าง
 1.20 เมตร ลึก 1.00 
เมตร. ยาว 580.00 เมตร
 ประมาณขดุดินไมน่้อยกว่า
 928.00 ลูกบาศกเ์มตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02
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2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

4 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่1 สัน
หนองบง  บริเวณล้าเหมอืงใหม ่ช่วงบ้านสันหนอง
บง-บ้านทุง่บ่อแป้น

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณล้าเหมอืงใหม ่ช่วง
บ้านสันหนองบง-บ้านทุง่
บ่อแป้น ช่วงที ่1 ขนาด
ปากล้าน ้ากว้าง 2.50 เมตร
 ท้องล้าน ้ากว้าง 1.50 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร
 ยาว 300.00 เมตร 
ปริมาตรไมน่้อยกว่า 240 
ลูกบาศกเ์มตร ช่วงที ่2 
ขนาดปากล้าน ้ากว้าง 1.50
 เมตร ท้องล้าน ้ากว้าง 
1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60
 เมตร ยาว 450 เมตร 
ปริมาตรไมน่้อยกว่า 338 
ลูกบาศกเ์มตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ  หมูท่ี่ 2    
บา้นทุ่งบอ่แปน้  จากบา้นนางกาบจันทร์ สุวรรณ
ญาณะ ถึงล้าเหมืองแม่วัก

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้ดี  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

จากบา้นนางกาบจันทร์ 
สุวรรณญาณะ ถึงล้า
เหมืองแม่วัก  ขนาดกว้าง
 1.50 เมตร  ยาว 400 
เมตร

- - - 150,000 150,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

6 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะหมูท่ี่ 2   
บา้นทุ่งบอ่แปน้  จากบา้นนายวัฒนา ธรรมธิ ถึง
ล้าเหมืองแม่วัก

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้ดี  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

จากบา้นนายวัฒนา 
ธรรมธิ ถึงล้าเหมืองแม่
วักขนาดกว้าง 1.50 
เมตร  ยาว 250 เมตร

- - - 100,000   100,000    มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะหมูท่ี่ 2  
บา้นทุ่งบอ่แปน้  จากนาบวกม่า ถึงล้าเหมือง ตะ
หล้า

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้ดี  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

จากนาบวกม่า ถึงล้า
เหมือง ตะหล้า พร้อม
วางทอ่ขนาด 0.50  
เมตร ยาว 80 เมตร 
พร้อมบอ่พกั

60,000     60,000     60,000      มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

8 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะหมูท่ี่ 2  
บา้นทุ่งบอ่แปน้ ล้าเหมืองแม่วัก - วังกอ้ง ตลอด
สายจนถึงถนนบา้นสันบญุเรือง

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้ดี  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

 ล้าเหมืองแม่วัก - วังกอ้ง
 ตลอดสายจนถึงถนน
บา้นสันบญุเรือง ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

- - 100,000   100,000   100,000    มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

9 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะหมูท่ี่ 2 บา้น
ทุ่งบอ่แปน้  จากบอ่ขยะ ถึงหอพกันอ้งแปน้

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้ดี  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

จากบอ่ขยะ ถึงหอพกั
นอ้งแปน้ ขนาดกว้าง 1 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

- - 100,000   100,000   100,000    มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

10 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะหมูท่ี่ 2 บา้น
ทุ่งบอ่แปน้  จากวังกอ้ง ถึง ทุ่งหอ้ง

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้ดี  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

จากวังกอ้ง ถึง ทุ่งหอ้ง 
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
2,000 ม.

- - 100,000   100,000   100,000    มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

11 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะหมูท่ี่ 2 บา้น
ทุ่งบอ่แปน้  (บริเวณหลังวัดทุ่งบอ่แปน้ - แยกล้า
น ้าแม่วัก)

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้ดี  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

(บริเวณหลังวัดทุ่งบอ่แปน้
 - แยกล้าน ้าแม่วัก) กว้าง
 1.5 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.30 - 0.55 เมตร ยาว
 800 เมตร

- 100,000 100,000   100,000   100,000    มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

12 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่2 
บ้านทุง่บ่อแป้น  บริเวณล้าเหมอืงขา้วมุน้

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณล้าเหมอืงขา้วมุน้ 
ขนาดความกว้างท้องล้า
เหมอืง 0.60 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.45-0.77 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร
ประมาณขดุดินไมน่้อยกว่า
 28000 ลูกบาศกเ์มตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

175



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

13 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่2 
บ้านทุง่บ่อแป้น  บริเวณขดุลอกล้าเหมอืงใหม่

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณขดุลอกล้าเหมอืง
ใหม ่เพือ่ระบายน ้าเขา้สู่
พื นทีเ่กษตร หรือซ่อมแซม
คันดินสระหลวง หมูท่ี ่2 
บ้านทุบ่่อแป้น ขนาดปาก
ล้าน ้ากว้าง 1.50 เมตร 
ท้องล้าน ้ากว้าง 1.00 เมตร
 ลึก 1.00 เมตร  ยาว 
580.00 เมตร ปริมาณขดุ
ดินไมน่้อยกว่า 312.00 
ลูกบาศกเ์มตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

14 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่2 
บ้านทุง่บ่อแป้น  บริเวณอูซ่่อมรถ-บริเวณบ้านนายทิด
 สุปินะ

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณอูซ่่อมรถ-บริเวณ
บ้านนายทิด สุปินะ กว้าง 
1.50 เมตร ท้องล้าน ้า
กว้าง1.50 เมตร  ลึก 
0.80 เมตร ยาว 220.00 
เมตร ปริมาณขดุดินไมน่้อย
กว่า 215.00 ลูกบาศก์
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

176



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

15 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี3่ 
บ้านสันหลวง   บริเวณหลัง รพ.สต.บ้านสันหลวง-
บ้านสันบุญเรือง

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณหลัง รพ.สต.บ้าน
สันหลวง-บ้านสันบุญเรือง 
ขนาดปากล้าน ้ากว้าง 1.50
 เมตร ท้องล้าน ้ากว้าง 
1.00 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 800.00 เมตร 
ปริมาณดินไมน่้อยกว่า 
500 ลูกบาศกเ์มตร

- 50,000 50,000 50,000 50,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

16 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่ 3 
บ้านสันหลวง   บริเวณป้ายหมูบ่้านสันหลวง-ล้า
เหมอืงสาธารณะประโยชน์บ้านดอนแกว้

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณป้ายหมูบ่้านสัน
หลวง-ล้าเหมอืงสาธารณะ
ประโยชน์บ้านดอนแกว้ 
ขนาดปากล้าน ้ากว้าง 1.50
 เมตร ท้องล้าน ้ากว้าง 
1.00 เมตร ลึก 0.80 
เมตร  ยาว 250 เมตร 
ประมาณขดุดินต้องไมก่ว่า 
250 ลูกบาศกเ์มตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

177



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

17 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่ 3 
บ้านสันหลวง บริเวณแยกล้าเหมอืงใหม่-ซุ้มประตู
บ้านสันหลวง

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

บริเวณแยกล้าเหมอืงใหม่-
ซุ้มประตูบ้านสันหลวง หมู่
ที ่3 บ้านสันหลวง ช่วงที ่1
 ขนาดปากล้าน ้ากว้าง 
1.50 เมตร ท้องล้าน ้ากว้าง
 1.00 เมตร ลึก 0.60 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ปริมาณดินขดุไมน่้อยกว่า 
225.00 ลูกบาศกเ์มตร 
(โดยใช้เคร่ืองจกัร)  ช่วงที ่
2 ขนาดปากล้าน ้ากว้าง
1.50 เมตร ท้องล้าน ้ากว้าง
 1.00 เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 200 เมตร 
ประมาณดินขดุไมน่้อยกว่า
 125.00 ลูกบาศกเ์มตร. 
(โดยใช้แรงงานคน)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

178



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

18 โครงการขุดลอกล้าเหมืองขุดลอกล้าเหมืองแม่
นอ้ยตลอดสายในเขตพื นที่หมูบ่า้น    หมูท่ี่ 3   
บา้นสันหลวง

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และ
ปอ้งกนัปญัหาน ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ขุดลอกล้าเหมืองแม่นอ้ย
ตลอดสายในเขตพื นที่
หมูบ่า้น กว้าง 1.50 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 - 
0.60 เมตร ยาว 1,200
 เมตร

- 80,000 80,000 80,000 80,000 มีน ้าส้าหรับใช้
เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่มขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

19 โครงการขุดลอกล้าเหมืองหลังบา้นนายสุวรรณ   
  สันบญุเปง็ หมูท่ี่ 3 บา้นสันหลวง

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และ
ปอ้งกนัปญัหาน ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ขุดลอกล้าเหมืองหลัง
บา้นนายสุวรรณ  สันบญุ
เปง็  กว้าง 1.00 ม. ยาว
 2,000 ม.

   170,000    170,000 - - -  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

20 โครงการขุดลอกล้าเหมืองหา้  หมูท่ี่ 3 บา้นสัน
หลวง

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และ
ปอ้งกนัปญัหาน ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ขุดลอกล้าเหมืองหา้ 
ขนาดปากล้าน ้ากว้าง 
1.50 เมตร ทอ้งล้าน ้า
กว้าง 1.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 1,000
 เมตร

     30,000 - - - -  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

179



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

21 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่4 
บ้านสันบุญเรือง  ล้าเหมอืงกาด

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกล้าเหมอืงกาด 
(1)ขนาดปากล้าน ้ากว้าง 
1.50 เมตร ท้องล้าน ้ากว้าง
 1.00 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 850.00 เมตร 
ปริมาณดินขดุไมน่้อยกว่า 
550 ลูกบาศกม์เตร

- 50,000 50,000 50,000 50,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

22 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ ล้าเหมอืง
กอง  หมูท่ี ่4 บ้านสันบุญเรือง

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกล้าเหมอืงกอง
เพือ่แกไ้ขปัญหาอทุกภยัใน
พื นทีบ่้านสันบุญเรือง ขดุ
ลอกเศษวัชพืชล้าเหมอืง
ขนาดปากล้าน ้ากว้าง 1.50
 เมตร ท้องล้าน ้ากว้าง 
1.00 เมตร ลึก 0.20 
เมตร ยาว 700.00 เมตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

180



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

23 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงกาดพร้อมวางท่อ
ระบายน ้า หมูท่ี ่4 บ้านสันบุญเรือง

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกล้าเหมอืงกาด
พร้อมวางท่อระบายน ้า (1)
 ขนาดปากล้าน ้ากว้าง 
2.00 เมตร ท้องล้าน ้ากว้าง
 1.50 เมตร ลึก0.60 
เมตร ยาว 240.00 เมตร 
ปริมาณดินขดุไมน่้อยกว่า 
990.00 ลูกบาศกเ์มตร 
(2) วางท่อระบายน ้า คสล.
 ขนาด 0.60 เมตร จ้านวน
 6 ท่อน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

24 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะหมูท่ี่ 4   
บา้นสันบญุเรือง

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะ

- - 100,000 100,000 100,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

25 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 4  
บา้นสันบญุเรือง   ถึง อ้าเภอเมือง

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

 บา้นสันบญุเรือง ถึง 
อ้าเภอเมือง กว้าง 2.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร

- 100,000 100,000 100,000 100,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

181



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

26 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 4  
บา้นสันบญุเรือง  ล้าเหมือง เกา้ดู่ บา้นสันบญุ
เรือง ถึง บา้นกาดโปง่

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ล้าเหมือง เกา้ดู่ บา้นสัน
บญุเรือง ถึง บา้นกาดโปง่
 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
4,000 เมตร

- - 100,000 100,000 100,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

27 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 4  
บา้นสันบญุเรือง  ล้าเหมือง กลาง บา้นสันหลวง 
ถึง บา้นสันบญุเรือง

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ล้าเหมือง กลาง บา้นสัน
หลวง ถึง บา้นสันบญุเรือง
 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

- - 100,000 100,000 100,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

28 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 4  
บา้นสันบญุเรือง  ล้าเหมือง แปน้ บา้นทุ่งบอ่แปน้
 ถึง บา้นสันบญุเรือง

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ล้าเหมือง แปน้ บา้นทุ่ง
บอ่แปน้ ถึง บา้นสันบญุ
เรือง กว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

- - 100,000 100,000 100,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

29 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 4  
บา้นสันบญุเรือง  ล้าเหมือง กอง บา้นสันหลวง ถึง
 ล้าน ้าแม่วัก

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

 ล้าเหมือง กอง บา้นสัน
หลวง ถึง ล้าน ้าแม่วัก 
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
5,000 เมตร

- - 100,000 100,000 100,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

182



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

30 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่5 
บ้านต้นค่า-มว่งชุม  งานขดุลอกล้าเหมอืงขาม 
(บริเวณแยกล้าเหมอืงแมน่้อย-สุสานบ้านมว่งชุม)

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกล้าเหมอืงขาม 
(บริเวณแยกล้าเหมอืงแม่
น้อย-สุสานบ้านมว่งชุม) 
ขนาดปากล้าน ้ากว้าง 1.50
 เมตร ท้องล้าน ้ากว้าง 
1.00 เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 1,650.00 
เมตร  ประมาณดินขดุไม่
น้อยกว่า 1,030.00 
ลูกบาศกเ์มตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

31 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ    หมูท่ี่ 5 
บา้นต้นค่า-ม่วงชุม

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ

ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะ

- - 200,000 200,000 200,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

32 โครงการขุดลอกเหมืองฮ่องโปร่ง    หมูท่ี่ 5 บา้น
ต้นค่า-ม่วงชุม

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ขุดลอกล้าเหมืองฮ่อง
โปร่ง กว้าง 2 เมตร ลึก 
0.50 เมตร  ยาว 
2,000 เมตร

- - 200,000 200,000 200,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

183



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

33 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ หมูท่ี่ 5 
บา้นต้นค่า-ม่วงชุม  ล้าเหมืองออง

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ขุดลอกล้าเหมืองออง 
กว้าง 1.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.40 - 0.60 
เมตร ยาว 500 เมตร

- 50,000 50,000 50,000 50,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

34 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่6 
บ้านจ้า  บริเวณล้าเหมอืงมา้

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกบริเวณล้า
เหมอืงมา้ ขนาดปากล้าน ้า
กว้าง 2.50 เมตร  ท้องล้า
น ้ากว้าง 1.50 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 450.00 
เมตร ปริมาณดินขดุไมน่้อย
กว่า 900 ลูกบาศกเ์มตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

35 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่6 
บ้านจ้า  ล้าเหมอืงท่าขา้วมุน่ (บริเวณประปาบ้านจ้า-
แยกทางไปบ้านมา้)

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกล้าเหมอืงท่า
ขา้วมุน่ (บริเวณประปา
บ้านจ้า-แยกทางไปบ้านมา้)
 ขนาดปากล้าน ้ากว้าง 
6.00 เมตร ท้องล้าน ้ากว้าง
 4.00 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 500.00 เมตร 
ประมาณดินขดุไมน่้อยกว่า
 1,250.00 ลูกบาศกเ์มตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

184



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

36 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่6 
บ้านจ้า  ล้าเหมอืงสายเลียบทางหลวง 1036

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกล้าเหมอืงสาย
เลียบทางหลวง 1036 
เพือ่ระบายน ้า หมูท่ี ่6 
ขนาดปากล้าน ้ากว้าง 2.00
 เมตร ท้องล้าน ้ากว้าง 
1.50 เมตร ลึก 1.80 
เมตร ยาว 250 เมตร ปริ
มานดินขดุไมน่้อยกว่า 350
 ลูกบาศกเ์มตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

37 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 6 
บา้นจ้า  หนา้บา้น อ.เนตร  ใจเที่ยงถึงฝายบา้นปง
เหนอื

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะถึง หนา้บา้น อ.
เนตร  ใจเที่ยงถึงฝาย
บา้นปงเหนอื กว้าง 1.00
 เมตร ยาว 200 เมตร

- - 100,000 100,000 100,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

185



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

38 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่6 
บ้านจ้า  ล้าน ้าแมต่าลบริเวณฝายป่าช้าบ้านจ้า

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกล้าน ้าแมต่าล
บริเวณฝายป่าช้าบ้านจ้า
พร้อมปรับคันดินล้าน ้าแม่
ตาล  ขนาดปากล้าน ้ากว้าง
 7.00 ม. ท้องล้าน ้ากว้าง 
5.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว
 100.00 ม. ปริมาณดิน
ขดุไมน่้อยกว่า 600 ลบ.ม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

186



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

39 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่7 
บ้านปงใต้  ล้าเหมอืงบ้านต่า - แยก 1034 บ้านปงใต้

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกล้าเหมอืง
บ้านต่า - แยก 1034 
บ้านปงใต้ (1) ช่วงที ่1 
ขนาดปากล้าน ้าหว้าง 1.80
 ม. ท้องล้าน ้ากว้าง 1.20 
ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 
600.00 ม. ปริมาณขดุดิน
ไมน่้อยกว่า 990.00 ลบ.ม
 (2)  ช่วงที ่2 ขนาดปาก
ล้าน ้ากว้าง 1.20 ม. ท้อง
ล้าน ้ากว้าง 0.60 ม. ลึก 
0.50 ม. ยาว 200.00 ม.
 ปริมาณขดุดินไมน่้อยกว่า 
960.00 ลบ.ม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

40 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ หมูท่ี่ 7 
บา้นปงใต้

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ

ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะ

- - 200,000 200,000 200,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ

เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

187



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

41 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ หมูท่ี่ 7 
บา้นปงใต้  บา้นนายปรีชา-ปงเหนอื

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

บา้นนายปรีชา-ปงเหนอื 
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

- - 100,000 100,000 100,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

42 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ หมูท่ี่ 7 
บา้นปงใต้   บา้นนายปรีชา-โรงเล่ือย นายแสงดาว

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

 บา้นนายปรีชา-โรงเล่ือย
 นายแสงดาว กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 800 
เมตร

- - 100,000   100,000   100,000    มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

43 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ หมูท่ี่ 7 
บา้นปงใต้  แยกล้าหว้ยแม่เถาวัลย์

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

แยกล้าหว้ยแม่เถาวัลย ์ 
กว้าง 1.00 เมตร  ยาว 
1,300 เมตร

- 100,000 100,000   100,000   100,000    มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

44 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ หมูท่ี่ 7 
บา้นปงใต้  ล้าน ้าแม่ตาล จากปงเหนอื ถึง 
โรงเล่ือยกว้าง

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ล้าน ้าแม่ตาล จากปง
เหนอื ถึง โรงเล่ือยกว้าง 
1.00 เมตร ยาว 2,300
 เมตร

- - 100,000   100,000   100,000    มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

188



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

45 โครงการปรับปรุงสระน ้าสาธารณประโยชน ์
พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน ์ปากทางเข้าหมูบ่า้น หมูท่ี่
 7 บา้นปงใต้

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้

สระน ้าสาธารณประโยชน์
 พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์
รอบคันสระ ปากทางเข้า
หมูบ่า้น กว้าง 50 เมตร 
ยาว 60 เมตร

- - 200,000   200,000   200,000    มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

46 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่8 
บ้านปงเหนือ

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกล้าเหมอืงเพือ่
ระบายน ้าเขา้สู่พื นที่
การเกษตร หมูท่ี ่8 บ้านปง
เหนือ ขนาดปากล้าน ้ากว้าง
 1.50 เมตร ท้องล้าน ้า
กว้าง 1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร ปริมาณดินขดุไมน่้อย
กว่า 250.00 ลูกบาศก์
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

47 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 8 
บา้นปงเหนอื  ล้าเหมืองบริเวณศาลปู่เจ้า

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะล้าเหมือง
บริเวณศาลปู่เจ้า กว้าง 
1.00 เมตร ยาว 350 
เมตร

- - 50,000 50,000 50,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

189



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

48 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 9 
บา้นปงยางคก  ล้าเหมือง หลังบา้นนายสงวน  
แกว้ปนิใจ ถึงนายต่วน  จันเปง็ผัด

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

 ขุดลอกล้าเหมือง หลัง
บา้นนายสงวน  แกว้ปนิ
ใจ ถึงนายต่วน  จันเปง็ผัด

- - 100,000 100,000 100,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

49 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่9 
บ้านปงยางคก ล้าเหมอืงบ้านดอนศาลา (แยกทาง
หลวง 1034 - หลังวัดปงยางคก)

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกล้าเหมอืงบ้าน
ดอนศาลา (แยกทางหลวง 
1034 - หลังวัดปงยางคก)
 ขนาดปากล้าน ้ากว้าง 
1.50 เมตร ท้องล้าน ้ากว้าง
 1.00 เมตร ลึก 0.60 
เมตร ยาว 500.00 เมตร 
ปริมาณขดุดินไมน่้อยกว่า 
380 ลูกบาศกเ์มตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

190



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

50 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่10 
บ้านขว่ง - หมูท่ี ่8 บ้านปงเหนือ  ล้าน ้าแมต่าล
สายใน (หนองยางมดื)

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกล้าน ้าแมต่าล
สายใน (หนองยางมดื)  หมู่
ที ่10 บ้านขว่ง - หมูท่ี ่8 
บ้านปงเหนือ  ช่วงที ่1  
ขนาดปากล้าน ้ากว้าง 5.00
 เมตร ท้องล้าน ้ากว้าง 
3.00 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 900.00 เมตร 
ปริมาณดินขดุไมน่้อยกว่า 
1,800.00 ลูกบาศกเ์มตร 
 ช่วงที ่2 ขนาดปากล้าน ้า
กว้าง 4.00 เมตร ท้องล้า
น ้ากว้าง 3.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 400.00 
เมตร ปริมาณดินขดุไมน่้อย
กว่า 700.00 ลูกบาศก์
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

51 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 10 
บา้นข่วง

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ

ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

 ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะ ล้าเหมืองออง 
(บริเวณฝายแม่ตาลเหนอื
 -คลองชลประทาน)

- 100,000 100,000 100,000 100,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ

เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน

ฤดูฝน

กองช่าง

191



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

52 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 10 
บา้นข่วง  ล้าเหมือง แม่ตาลเหนอื ถึงแม่ตาลใต้

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ

ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

 ล้าเหมือง แม่ตาลเหนอื 
ถึงแม่ตาลใต้ กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,000 เมตร

- - - 100,000 100,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ

เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน

ฤดูฝน

กองช่าง

53 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 10 
บา้นข่วง  ล้าเหมือง แม่ออง บา้นนางแอ  ถึง
บา้นคก

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ

ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

 ล้าเหมือง แม่ออง บา้น
นางแอ  ถึงบา้นคก กว้าง
 1.5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

- - - 100,000 100,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ

เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน

ฤดูฝน

กองช่าง

54 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 10 
บา้นข่วง ล้าเหมือง ข้างปั๊ม PT ถนนข้างปั๊ม PT -
 แม่ตาลใต้  ถึงบา้นคก

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ

ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ล้าเหมือง ข้างปั๊ม PT 
ถนนข้างปั๊ม PT - แม่ตาล
ใต้  ถึงบา้นคก กว้าง 
1.00 เมตร ยาว 1,500
 เมตร

- - - 100,000 100,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ

เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน

ฤดูฝน

กองช่าง

55 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 10 
บา้นข่วง  ล้าเหมือง ข้าออ้ย บา้นนายจันทร์ค้า 
ถึงหลังวัด

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ

ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ล้าเหมือง ข้าออ้ย บา้น
นายจันทร์ค้า ถึงหลังวัด 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
700 เมตร

- - - 100,000 100,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ

เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน

ฤดูฝน

กองช่าง

192



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

56 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 10 
บา้นข่วง  ล้าเหมืองแม่ตาลใต้ จากฝายแม่ตาล
ใต้-ปั๊ม PT

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

 ล้าเหมืองแม่ตาลใต้ จาก
ฝายแม่ตาลใต้-ปั๊ม PT 
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 
400 เมตร

- - - 80,000     80,000      มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

57 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 10 
บา้นข่วง  บา้นนายแล-เหมืองแม่ออง

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

บา้นนายแล-เหมืองแม่
ออง กว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

- - - 100,000   100,000    มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

58 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่10 
บ้านขว่ง - หมูท่ี ่9 บ้านปงยางคก  ล้าเหมอืงคก 
ช่วงบ้านขว่ง(แมต่าลใต้) - บ้านปงยางคก

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกล้าเหมอืงคก 
ช่วงบ้านขว่ง(แมต่าลใต้) - 
บ้านปงยางคก ขนาดปาก
ล้าน ้ากว้าง 2.50 เมตร 
ท้องล้าน ้ากว้าง 1.50 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ยาว
 350 เมตรปริมาตรไม่
น้อยกว่า 420.00 
ลูกบาศกเ์มตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

193



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

59 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่11 
บ้านโฮ้ง-ทะล้า  ล้าเหมอืงต้นมุน่

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกล้าเหมอืงต้นมุน่
 หมูท่ี ่11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า 
ขนาดปากล้าน ้ากว้าง 2.00
 เมตร ท้องล้าน ้ากว้าง 
1.25 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 1,700.00 
เมตร ปริมาณดินขดุไมน่้อย
กว่า 1,350.00 ลูกบาศก์
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

60 โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะ   หมูท่ี่  11 
บา้นโฮ้ง-ทะล้า

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ
 หมูบ่า้น  ความลึก 5 
เมตร

- - 100,000 100,000 100,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

61 โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะ   หมูท่ี่  11 
บา้นโฮ้ง-ทะล้า  จากเหมืองสระหลวง - เชือ่ม
บา้นสันทราย

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ขุดลอกเหมืองสาธารณะ 
จากเหมืองสระหลวง - 
เชือ่มบา้นสันทราย

- 100,000 100,000 100,000 100,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

194



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

62 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ หมูท่ี่ 12 
บา้นหม้อ  ล้าเหมืองบา่บา้ เทรูปตัว U หมูท่ี่ 12 
บา้นหม้อ

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะล้าเหมืองบา่บา้
 เทรูปตัว U ยาว 1,500 
เมตร

- - 150,000 150,000 150,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

63 โครงการขุดดลอกล้าเหมืองฮ่องบา่บา้ พร้อมถม
ดินท้าถนนลูกรัง

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ขุดดลอกล้าเหมืองฮ่อง
บา่บา้ พร้อมถมดินท้า
ถนนลูกรัง บริเวณที่นา
นางบญุเพญ็  ตุ้ยวงศ์ ถึง
ที่นานายสวาท  หม้อใจ
วงศ์

- - 200,000 200,000 200,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

64 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 13 
บา้นนางแล  ฝายเหมืองใหม่

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

 ฝายเหมืองใหม่ ความ
ยาว 500 เมตร

- - -      80,000      80,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

65 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 13 
บา้นนางแล  ฝายเหมืองใหม่

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ข้างสวนนายอา้ย  ปาระมี
 ความยาว 800 เมตร

- - -      80,000      80,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

195



2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

66 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 13 
บา้นนางแล  ข้างบา้นนายสวาท สุวรรณศร

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ข้างบา้นนายสวาท 
สุวรรณศร ความยาว 
300 เมตร

- - -      80,000      80,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

67 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 13 
บา้นนางแล  หนา้ฝายหลวงมาถึงติดคลอง
ชลประทาน

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

หนา้ฝายหลวงมาถึงติด
คลองชลประทาน ยาว 
600 เมตร กว้าง 1.50 
เมตร

- -      80,000      80,000      80,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

68 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 13 
บา้นนางแล  ล้าเหมืองฝายหลวงแยกสายกลาง

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ล้าเหมืองฝายหลวงแยก
สายกลาง  ความยาว 
800 เมตร กว้าง 1.00 
เมตร

- -      80,000      80,000      80,000  มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

69 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 13 
บา้นนางแล  ข้างวัดบา้นใหม่ลมเยน็ ไปถึงข้าง
บา้นนายเรือน  ดวงดี

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ข้างวัดบา้นใหม่ลมเยน็ 
ไปถึงข้างบา้นนายเรือน  
ดวงดี ยาว 1,000 เมตร
 กว้าง 0.15 เมตร 
(เหมืองใหม่)

- - 100,000   100,000   100,000    มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

70 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ   หมูท่ี่ 13 
บา้นนางแล  หล่มฝายติดนายวิเชียร  ธิปทา ถึง
บา้น สท.ทวีป  กน้ธิสา ล้าน ้าฮองขี เหน็

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

หล่มฝายติดนายวิเชียร  
ธิปทา ถึงบา้น สท.ทวีป  
กน้ธิสา ล้าน ้าฮองขี เหน็ 
ยาว 1,000 เมตร

- - 100,000   100,000   100,000    มีน ้าส้าหรับ 
ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร
และปอ้งกนั
น ้าทว่ม ขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

71 โครงการงานขดุลอกล้าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่13 
บ้านนางแล  งานขดุลอกล้าเหมอืงใหม่

เพือ่รักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้และป้องกนั
ปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกล้าเหมอืงใหม ่
เพือ่ระบายน ้าเขาสู่พื นที่
การเกษตรพร้อมซ่อมแซม
คันดินฝายคอนกรีตเดิม 
ขนาดปากล้าน ้ากว้าง 1.50
 เมตร ท้องล้าน ้ากว้าง 
1.00 เมตร ลึก 0.60 
เมตร ยาว 340.00 เมตร 
ปริมาณดินขดุไมน่้อยกว่า 
255.00 ลูกบาศกเ์มตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มนี ้าส้าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน ้าเพือ่
การเกษตรและ
ป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กองช่าง

72 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน ้าในต้าบล          
ปงยางคก

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี 
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

โครงการกอ่สร้างฝาย
ชะลอน ้า                    
  - ล้าน ้าแม่ตาล           
 - ล้าน ้าแม่นอ้ย           
 - ล้าน ้าแม่วัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  บา้นเรือน 
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยั

เพื่อปอ้งกนั
ตล่ิงพงัทลาย

กองช่าง
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2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

73 โครงการกอ่สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่  
11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี 
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ล้าน ้าแม่ตาล หมูท่ี่  11 
บา้นโฮ้ง-ทะล้า   กว้าง 
15.00 เมตร ยาว 6.00
 เมตร   สูง 2.00 เมตร

- 100,000 100,000 100,000 100,000  บา้นเรือน 
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยั

เพื่อปอ้งกนั
ตล่ิงพงัทลาย

กองช่าง

โครงการซ่อมแซมฝายและท านบ
1 โครงการซ่อมแซมฝายหมูท่ี่ 3  บา้นสันหลวง เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี

สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ซ่อมแซมฝายล้าน ้าแม่
นอ้ย กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 10 เมตร

- -    300,000    300,000    300,000  บา้นเรือน 
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยั

เพื่อปอ้งกนั
ตล่ิงพงัทลาย

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมฝายและท้านบ หมูท่ี่ 5      
บา้นต้นค่า-ม่วงชุม

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

ล้าเหมือง ออง หนา้วัด
ม่วงชุม ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 5.00 เมตร

- -    200,000    200,000    200,000  บา้นเรือน 
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยั

เพื่อปอ้งกนั
ตล่ิงพงัทลาย

กองช่าง

3 โครงการซ่อมแซมฝายและท้านบ   หมูท่ี่ 11   
บา้นโฮ้ง - ทะล้า

เพื่อรักษาแหล่งน ้าใหม้ี
สภาพใช้การได้  และ
ปอ้งกนัปญัหา น ้าทว่มขัง
ในฤดูฝน

บา้นเลขที่ 60 ฝาย คสล.
 ขนาดสันฝาย ยาว 20 
เมตร  สูง   2 เมตร

- - 100,000   100,000   100,000    บา้นเรือน 
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยั

เพื่อปอ้งกนั
ตล่ิงพงัทลาย

กองช่าง
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2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ  ผ.02

ประเภท งานซ่อมแซมฝายคอนกรีตแบบเรียงหิน
บรรจกุลอ่งลวดเหลก็

1 โครงการงานซ่อมแซมฝายคอนกรีตโดยการเรียงหนิ
บรรจกุล่องลวดเหล็ก หมูท่ี ่3 บ้านสันหลวง

เพือ่ป้องกนัน ้าเซาะริมตล่ิง
พังทลายจากน ้าในฤดูฝน

งานซ่อมแซมฝายคอนกรีต
โดยการเรียงหนิบรรจกุล่อง
ลวดเหล็ก เลียบล้าน ้าแม่
น้อย (ทางไปบ้านต้นค่า)  
ขนาดสูง 1.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร พร้อมถมคัน
ดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 6.00 เมตร  ลึก 
1.00 เมตร และขดุลอก
เปิดทางน ้า กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 20.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร

100,000 - - - - บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่ป้องกนัตล่ิง
พังทลาย

กองช่าง

รวม             78  โครงการ - - 2,550,000 3,050,000 6,400,000 7,470,000 7,470,000 - - -
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2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

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

1 โครงการส่งเสริมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพือ่ใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน/
หมูบ่้าน

จดักจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบั
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เช่น ประกวด
หมูบ่้านการพฒันา 
หมูบ่้าน การปลูกต้นไม้ 
การสร้างส่ิงแวดล้อมใน
หมูบ่้าน การปลูกหญา้
แฝก เป็นต้น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนต้นไม้เพิม่ขึ้น 
ป้องกนัตล่ิงพงั

ประชาชนมีจติส านึก
และมีความร่วมมือใน
การจดัการทรัพยากร
ธรรมาติ

ส านักปลัด

2 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื  อนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

เพือ่สนองพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี  เพือ่อนุรักษ ์
ปลูกฝังใหป้ระชาชน เด็ก
และเยาวชนมีจติส านึกใน
การอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื
และทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
ภมูิใจ และเหน็คุณค่าของ
ภมูิปัญาท้องถิ่นและพนัธุ์
พชืในชุมชน พร้อม
ช่วยกนัอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

- - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
พนักงาน ประชาชนทัว่ไป

เป็นการสนองแนว
พระราชด าริ 
ประชาชนมีจติส านึก
และเกดิ ความร่วมมือ
ในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักปลัด

รวม  2  โครงการ - - 50,000 50,000 70,000 70,000 70,000 - - -

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.4  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.02
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

1 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลฯ

เพื่อเปน็การลด
อบุติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลฯ

ประชาสัมพนัธ์ ให้
ความรู้แกป่ระชาชนที่
ใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลฯ ในการขับ
รถด้วยความปลอดภยั

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ลดอบุติัเหตุ
ทางถนน

ประชาชน
ได้รับ ความ
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
ช่วงเทศกาลฯ

ส านกัปลัด

รวม   1 โครงการ - - 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ  ผ.02
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

1 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อาย ุ3 - 5 ป)ี ในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเพิม่ศักยภาพ
การบริหารจดัการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปงยางคก

1) ค่าหนังสือเรียน 
อตัราคนละ 200 บาท 
 2) ค่าอปุกรณ์การ
เรียน อตัราคนละ 200
 บาท 3) ค่าแบบหนัง
เรียน อตัราคนละ 300
 บาท  4) ค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน อตัราคน
ละ 430 บาท

- 50,000 70,000 70,000 70,000 มีการ
พฒันาการ
เรียนการสอน
ที่ดีขึน้

เด็กปฐมวัย 
(อาย ุ3 - 5 
ป)ี ในศูนย์
พฒันาเด็ก
เล็กมีการ
พฒันา
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึน้

ฝ่ายการศึกษา

2 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าสนบัสนนุค่าจัดส่ือการเรียนการสอนและวัสดุ
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก )

เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเพิ่ม
ศักยภาพการบริหาร
จัดการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล   
ปงยางคก

จัดหาส่ือการเรียน
การสอนหรือวัสดุ
การศึกษา

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีการ
พฒันาการ
เรียนการสอน
ทดีีขึน้

เด็กเล็กใน
ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กมีการ
พฒันา
คุณภาพชีวิต
ที่ดีและสถาน
 ที่มีความเปน็
ระเบยีบ
เรียบร้อยนา่
อยูแ่ละ
ปลอดภยั

ฝ่ายการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ  ผ.02
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ  ผ.02

3 โครงการส่งเสริมกจิกรรมการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลปงยางคก

เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเพิ่ม
ศักยภาพการบริหาร
จัดการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล   
ปงยางคก

จัดกจิกรรมการศึกษา
 ดูงาน หรือกจิกรรม
อืน่ ๆ เพื่อพฒันา
ความรู้ใหก้บับคุลากร
ทางการศึกษา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
กจิกรรมเกดิ
ความรู้ ความ
เข้าใจร่วมกนั

เด็กเล็กและ
ผู้ปกครองได้
ท ากจิกรรม
ร่วมกนั

ฝ่ายการศึกษา

4 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปงยางคก

เพื่อใหเ้ด็กเล็กในศูนย์
อาหารเสริม (นม)

จัดใหม้ีอาหารเสริม 
(นม) ในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปงยางคก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กเล็กใน
ศูนยฯ์ได้รับ
อาหารเสริม
นมครบทกุคน

เด็กเล็กมี
พฒันาการที่ดี
สมบรูณ์
แข็งแรง

ฝ่ายการศึกษา

5 โครงการอาหารกลางวันศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อใหเ้ด็กเล็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กได้รับ
อาหารกลางวันครบ
ทกุคน

จัดใหม้ีอาหารกลางวัน
 ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล      
ปงยางคก

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 เด็กเล็กใน
ศูนยฯ์ได้รับ
อาหาร
กลางวันครบ
ทกุคน

เด็กเล็กมี
พฒันาการที่ดี
สมบรูณ์ 
แข็งแรง

ฝ่ายการศึกษา
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ  ผ.02

6 โครงการสงเคราะหเ์ด็กนกัเรียนผู้ด้อยโอกาสศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก

เพื่อสงเคราะหเ์ด็ก
นกัเรียนผู้ด้อยโอกาส 
ใหส้ามารถเดินทางไป
เรียนที่ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก

ใหบ้ริการรถยนต์ รับ-
ส่งใหแ้กเ่ด็กนกัเรียน
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล
ปงยางคก จ านวน 2 
คัน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กนกัเรียน
ผู้ด้อยโอกาส
ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ได้รับ
การ
สงเคราะห์
ครบทกุคน

เด็กนกัเรียน
ผู้ด้อยโอกาส
เดินทางไป
โรงเรียนด้วย
ความปลอดภยั

ฝ่ายการศึกษา

7 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ใหก้บัผู้สูงอายุ

จัดกจิกรรมการเรียน
การสอนใหก้บัผู้สูงอายุ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ70
ของผู้สูงอายทุี่
เข้าร่วม
โครงการ
ได้รับ
การศึกษาที่
สูงขึน้

ผู้สูงอายไุด้รับ
การศึกษาที่
สูงขึน้

ฝ่ายการศึกษา

8 โครงการจัดซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าหมูบ่า้น เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข่าวสารจากการ
อา่นหนงัสือพมิพ์
ประจ าหมูบ่า้น

จัดซ้ือหนงัสือพมิพ์
ใหก้บัหมูบ่า้นทั้ง 13 
หมูบ่า้น

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน
ร้อยละ 70 
ได้อา่น
หนงัสือพมิพ์
หมูบ่า้น

ประชาชนได้รู้
ข่าวสารจาก
การอา่น
หนงัสือพมิพ์

ฝ่ายการศึกษา

รวม   8 โครงการ - - 1,110,000 1,160,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 - - -
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

1 โครงการปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมการ
ปอ้งกนัและควบคุม
โรคต่าง ๆ ที่เกดิขึน้

สนบัสนนุงบประมาณ 
เปน็ค่าวัสดุ ครุภณัฑ์ 
ค่าแรงงานฯลฯ ใน
การด าเนนิโครงการ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถ
ควบคุม
โรคติดต่อได้

ประชาชนมี 
ความรู้ และมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกจิกรรม

ส านกัปลัด

2 โครงการปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ เพื่อส่งเสริมการ
ปอ้งกนัและควบคุม
โรคต่าง ๆ ที่เกดิขึน้

สนบัสนนุงบประมาณ 
เปน็ค่าวัสดุ ครุภณัฑ์ 
ค่าแรงงานฯลฯ ใน
การด าเนนิโครงการ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สามารถ
ควบคุม
โรคติดต่อได้

ประชาชนมี 
ความรู้ และมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกจิกรรม

ส านกัปลัด

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานในระบบ
บริหารการแพทย์
ฉุกเฉิน

จัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้ใน
ชุดปฏบิติัการ
การแพทยฉ์ุกเฉินของ
เทศบาลต าบลปง
ยางคก

      30,000       30,000       30,000       30,000       30,000 ประชาชน
ได้รับการ
บริการที่ดีใน
ระบบบริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน

การปฎฺบิติังาน
ในการใหบ้ริการ
ในระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้

ส านกัปลัด

4 โครงการกจิกรรมการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพือ่ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านสุขภาพของ
ประชาชน

จดัโครงการ/กจิกรรม 
ของประชาชนต าบลปง
ยางคก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ได้รับการ
พัฒนาด้าน
สุขภาพทีดี่ขึน้

ประชาชนมกีาร
พัฒนาด้าน
สุขภาพดีขึน้

ส านักปลัด

        1.3 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(KPI)

งบประมาณ

แบบ  ผ.02
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

        1.3 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(KPI)

งบประมาณ

แบบ  ผ.02

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากพษิสุนขับา้
 ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟา้จุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี

เพือ่ส่งเสริมการป้องกนั
และควบคุมโรคต่างๆ ที่
เกดิขึน้

สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าวัสดุ ครุภณัฑ์ 
ค่าแรงงาน ฯลฯ ในการ
ด าเนินโครงการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สามารถ
ควบคุม

โรคติดต่อได้

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากโรคติดต่อได้

ส านกัปลัด

6 โครงการกจิกรรมใหค้วามรู้และปอ้งกนัโรคติต่อทาง
เพศสัมพนัธ์

เพือ่ส่งเสริมการป้องกนั
และควบคุมโรคต่างๆ ที่
เกดิขึน้

สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าวัสดุ ครุภณัฑ์ 
ค่าแรงงาน ฯลฯ ในการ
ด าเนินโครงการ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สามารถ
ควบคุม

โรคติดต่อได้

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากโรคติดต่อได้

ส านกัปลัด

7 โครงการใหค้วามรู้แกป่ระชาชนเกีย่วกบัก าจัดยงุ เพือ่ส่งเสริมการป้องกนั
และควบคุมโรคต่างๆ ที่
เกดิขึน้จากยงุ

สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าวัสดุ ครุภณัฑ์ 
ค่าแรงงาน ฯลฯ ในการ
ด าเนินโครงการ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สามารถ
ควบคุมและ

ปอ้งกนั
โรคติดต่อได้

ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
ปลอดภยัจาก
โรคติดต่อได้

ส านกัปลัด

8 โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO 
BE NUMBER ONE

เพือ่สืบสานพระ
ปณิธานของ
ทูลกระหมอ่มหญิงอบุล
รัตนราชกญัญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี ทีท่รง
มคีวามหว่งใยต่อ
ประชาชน

สนับสนุนในการจดัท า
โครงการ /กจิกรรม

- - 20,000 20,000 20,000 ร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

เยาวชน 
ประชาชนได้รับ
ความรู้ รับทราบ
ถงึปัญหาและพิษ
ภยัของยาเสพติด

ส านักปลัด

รวม 8 โครงการ - - 430,000 430,000 450,000 450,000 450,000 - - -
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

1 โครงการสงเคราะหผู้์ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พกิาร เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
พกิาร

สนบัสนนุงบประมาณ
หรือสวัสดิการ
สงเคราะหใ์หก้บัผู้
พกิารตามอ านาจ
หนา้ที่

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้พกิาร 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

 ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส  
   ผู้พกิารมี
การพฒันา
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึน้

ส านกัปลัด

2 โครงการจัดกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/
คนพกิาร/ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตใหก้บัคนพกิาร/
ผู้ด้อยโอกาส

จัดกจิกรรมฝึกอบรม/
การส่งเสริมอาชีพ     
 ใหค้วามรู้แก่
ผู้สูงอายุ/คนพกิาร/
ผู้ด้อยโอกาส

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุ/คน
พกิาร/
ผู้ด้อยโอกาส
สามารถเข้าใจ
ถึงสิทธิและ
สวัสดิการของ
ตนเอง

ผู้สูงอายุ/คน
พกิาร/
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับความรู้
ในสิทธิและ
สวัสดิการของ
ตนเอง

ส านกัปลัด

3 โครงการบา้นทอ้งถิน่ประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือและ
พฒันาคุณภาพชีวิต
ใหก้บัผู้สูงอาย ุผู้พกิาร
 ผู้ด้อยโอกาส

จัดหาวัสดุเพื่อ
กอ่สร้างปรับปรุง 
ซ่อมแซมบา้นหรือที่
อยูอ่าศัยใหก้บั
ประชาชน

50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ผู้สูงอายุ/ผู้
พกิาร/
ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

 ผู้สูงอายุ/ผู้
พกิาร/
ผู้ด้อยโอกาสมี
การพฒันา
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึน้

ส านกัปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ  ผ.02
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ  ผ.02

4 โครงการส่งเสริมกจิกรรมและพฒันาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

จัดโครงการ/กจิกรรม
ของกลุ่มผู้สูงอายุ
ต าบลปงยางคก

      60,000       60,000       60,000       60,000       60,000 ร้อยละ 70 
ของผู้สูงอายุ
เข้าร่วม
กจิกรรม

ผู้สูงอายมุีการ
 พฒันา
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

ส านกัปลัด

รวม  4  โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - -
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

โครงการส่งเสริมกจิกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชนต าบล
ปงยางคก

1 โครงการอบรมเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ใหก้บัเด็ก เยาวชน และประชาชนต าบล  
ปงยางคก

เพื่อส่งเสริม พฒันา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน

จัดโครงการ/กจิกรรม
การฝึกอบรมให้
ความรู้ การศึกษาดูงาน

      30,000       30,000       30,000       30,000       30,000  จ านวนเด็ก
เยาวชนเข้า 
ร่วมกจิกรรม

เด็กและ
เยาวชนมีการ
พฒันา 
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

ฝ่ายการศึกษา

2 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพื้นที่
ต าบลปงยางคก

เพื่อส่งเสริมให้
หมูบ่า้นความเข้มแข็ง
 ปลอดยาเสพติด

จัดกจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมใหเ้ยาวชน
และประชาชน มีการ 
วางแผนในการ
ปอ้งกนัและ แกไ้ข
ปญัหายาเสพ เช่น 
การฝึกอบรมความรู้ 
การแข่งขัน กฬีา ฯลฯ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ทกุหมูบ่า้น
ปลอดยาเสพ
ติด

หมูบ่า้นมี
ความเข้มแข็ง
 และ
ประชาชนมี
ส่วน ร่วม
เกีย่วกบัการ
ปอ้งกนัยาเสพ
ติด

ส านกัปลัด

รวม   2  โครงการ - - 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 - - -

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ  ผ.02
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

1 โครงการจัดงานส่งเสริมศาสนา วันส าคัญทางพระ
พทุธ ศาสนา เช่น วัน  วิสาขบชูา วันเข้าพรรษา ฯลฯ
 วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถิน่และ
นนัทนาการ

เพื่อสืบสานพทุธศาสนา
ใหสื้บทอดคงอยู่
ตลอดไป

จัดกจิกรรมสืบสาน
พระพทุธศาสนาในวัน
ส าคัญทาง
พระพทุธศาสนา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนร้อยละ
 70 ของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กจิกรรม

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การสืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี
ทอ้งถิน่

ฝ่ายการศึกษา

2 โครงการท านบุ ารุงพระพทุธศาสนาสวดมนต์แผ่เมตตา เพื่อเปน็การอนรัุกษ์
และสืบทอดการสวด
มนต์แบบพื้นเมืองให้
คงอยูสื่บไป

จัดกจิกรรมแข่งขันการ
สวดมนต์ที่ถูกต้องจาก
ผู้สูงอายุ

62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 จ านนร้อยละ 
70 ของ
ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมมี
ส่วนร่วมใน
กจิกรรม

ท าใหม้ีการสืบ
สานการสวด
มนต์แบบ
พื้นเมืองใหค้ง
อยูก่บัทอ้งถิน่
ต่อไป

ฝ่ายการศึกษา

3 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริม พฒันา 
คุณภาพชีวิตเด็กและ 
เยาวชน

จัดกจิกรรมวันเด็ก
แหง่ชาติประจ าปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
จ านวนเด็ก 
เยาวชนเข้า 
ร่วมกจิกรรม

เด็กและ
เยาวชน มี
การพฒันา
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

ส านกัปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

4 โครงการประเพณีแหไ่ม้ค้ าศรีต าบลปงยางคก เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีและภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่

 ประชาชนในหมูบ่า้น
เข้าร่วมกจิกรรม

    150,000     150,000     150,000     150,000     150,000 ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ในหมูบ่า้นมี
ส่วนร่วมใน
กจิกรรม

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
ส่วนร่วมใน
การสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณี
ทอ้งถิน่

ส านกัปลัด  
ฝ่ายการศึกษา

5 โครงการประเพณีสลากภตัต าบลปงยางคก เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีและภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่

 ประชาชนในหมูบ่า้น
เข้าร่วมกจิกรรม

    120,000     120,000     120,000     120,000     120,000 ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ในหมูบ่า้นมี
ส่วนร่วมใน
กจิกรรม

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
ส่วนร่วมใน
การสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณี
ทอ้งถิน่

ส านกัปลัด  
ฝ่ายการศึกษา

6 โครงการส่งเสริมกจิกรรม ออกก าลังกาย เต้นแอโรบกิ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกก าลังกาย

จัดจ้างครูสอนเต้นแอ
โรบกิเปน็ผู้น าออก
ก าลังกาย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
กจิกรรมออก
ก าลังกาย

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง

ฝ่ายการศึกษา
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

7 โครงการจัดการแข่งขันกฬีาประชาชนต าบลปงยางคก เพื่อเสริมสร้างความรัก
สามัคคีปรองดองใน
การแข่งขันกฬีา

จัดการแข่งขันกฬีา
สากลและกฬีาพื้นบา้น
 ประชาชนมีส่วนร่วม
ทกุหมูบ่า้น

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 70
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กจิกรรม

เกดิความ
สามัคคีใน
หมูบ่า้นและมี
ส่วนร่วม

ส านกัปลัด

8 โครงการวัสดุกฬีาหมูบ่า้น เพื่อส่งเสริมการเล่น
กฬีาและออกก าลังกาย

จัดหาอปุกรณ์กฬีา
ใหก้บัหมูบ่า้นหมูท่ี่ 
1-13 ตามความ
ต้องการของประชาชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ทกุหมูบ่า้นมี
อปุกรณ์กฬีา

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

 ส านกัปลัด

9 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย เพื่อส่งเสริมการเล่น
กฬีาและออกก าลังกาย

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง
กายใหก้บัหมูบ่า้น

500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    ทกุหมูบ่า้นมี
เคร่ืองออก
ก าลังกาย

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง  ส านกัปลัด

10 โครงการออกก าลังกาย เพื่อส่งเสริมการเล่น
กฬีาและออกก าลังกาย

จัดหาเคร่ืองออกก าลัง
กายหมุบ่า้น หมูท่ี่  
1-13 ตามความ
ต้องการของประชาชน

500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    ทกุหมูบ่า้นมี
เคร่ืองออก
ก าลังกาย

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง

ส านกัปลัด

11 โครงการจดังานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิ
ปัญญาท้องถิน่และนันทนาการ

เพือ่ส่งเสริมพุทธศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิ
ปัญญาท้องถิน่และ
นันทนาการ ใหสื้บทอด
คงอยูต่่อไป

จดักจิกรรมสืบสานพระ
พุทธศานาในวันส าคัญ
ทางศาสนา

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนร้อยละ
 70 ของ

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กจิกรรม

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณี
ทอ้งถิน่

ฝ่ายการศึกษา
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

12 โครงการงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดสันหลวง หมู ่3
 บ้านสันหลวง

เพือ่อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีภมูิ
ปัญญาท้องถิน่

ประชาชนในหมูบ่้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

12,000 12,000 - - - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ในหมูบ่้านมี
ส่วนร่วมใน
กจิกรรม

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
สืบสาน 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
ท้องถิน่

ฝ่ายการศึกษา

รวม  12  โครงการ - - 1,684,000 1,734,000 1,722,000 1,722,000 1,722,000 - - -
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิตความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน

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

1 โครงการเบี้ยยงัชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อช่วยเหลือและ
พฒันาคุณภาพชีวิต

สนบัสนนุงบประมาณ
หรือสวัสดิการ
สงเคราะหใ์หก้บัผู้ปว่ย
เอดส์

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000  ผู้ปว่ยเอดส์
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

 ผู้ปว่ยเอดส์มี
การพฒันา
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึน้

ส านกัปลัด

2 โครงการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ สนบัสนนุงบประมาณ
หรือสวัสดิการ
สงเคราะหใ์หก้บั
ผู้สูงอายุ

16,200,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000  ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

 ผู้สูงอายมุี
การพฒันา
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึน้

ส านกัปลัด

3 โครงการเบี้ยยงัชีพผู้พกิาร เพื่อช่วยเหลือผู้พกิาร สนบัสนนุงบประมาณ
หรือสวัสดิการ
สงเคราะหใ์หก้บัผู้
พกิาร

6,100,000 6,150,000 6,200,000 6,250,000 6,250,000  ผู้พกิารได้รับ
การช่วยเหลือ

 ผู้พกิารมีการ
พฒันา
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึน้

ส านกัปลัด

4 สมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพชุมชน
ต าบลปงยางคก

เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
โครงการกองทนุ
หลักประกนัสุขภาพ
ชุมชนต าบลปงยางคก

สนบัสนนุงบเพื่อ
บริหารจัดการ
ประมาณสมทบ
กองทนุใหม้ีศักยภาพ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
โครงการ/
กจิกรรม

ประชาชนมี 
ความรู้ และมี
ส่วนร่วมใน
การจัดกจิกรรม

กองทนุ
หลักประกนั

สุขภาพชุมชน
ต าบลปงยางคก

5 สมทบกองทนุสวัสดิการชุมชนต าบลปงยางคก เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
กองทนุสวัสดิการ
ชุมชนต าบลปงยางคก

สนบัสนนุงบเพื่อ
บริหารจัดการกองทนุ
สวัสดิการชุมชน
ต าบลปงยางคก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
โครงการ/
กจิกรรม

ประชานมี
ความเข้มแข็ง

กองทนุ
สวัสดิการชุมชน
ต าบลปงยางคก

รวม   5 โครงการ - - 22,820,000 26,670,000 26,720,000 26,770,000 26,770,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.7 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

214



2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียแ์ละแปรรูปเกษตร

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

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

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
กลุ่มอาชีพและประชาชนต าบลปงยางคก

โครงการถ่ายทอดภมูิปญัญาการนวดแผน
ไทยเพื่อสร้างอาชีพแกชุ่มชน

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
นวดแผนไทยใหก้บั
ประชาชนในพื้นที่

จัดกจิกรรมสอนการ
นวดแผนไทยใหก้บั
ผู้เข้าร่วมการอบรม

     30,000      30,000      30,000      30,000      30,000 ประชาชน
สามารถน า
ความรู้จาก
การเรียนนวด
แผนไทยไป
ประกอบ
อาชีพได้

ประชาชนได้
เรียนรู้การ
นวดแผนไทย

ฝ่ายการศึกษา

รวม  1  โครงการ - - 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    - - -

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

1

        1.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบผ.02
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

        1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

1 โครงการบวงสรวงพระยาสุลวะลือไชยสงคราม
(หนานทพิยช์้าง)

เพื่อสักการะบชูาใน
พระยาสุลวะลือไชย
สงคราม(หนานทพิย์
ช้าง) ผู้กอบกูเ้อกราช
เมืองล าปาง

จัดกจิกรรม
สักการะบชูาพระยาสุ
ลวะลือไชยสงคราม
(หนานทพิยช์้าง) ผู้
กอบกูเ้อกราชเมือง
ล าปาง

      40,000       40,000       40,000       40,000       40,000 จ านวนร้อยละ 
70 ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรม

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
สักการะบชูา
พระยาสุลวะลือ
ไชยสงคราม
(หนานทพิยช์้าง)

ฝ่ายการศึกษา

2 ปรับปรุงภมูิทศันว์ัดปงยางคก เพื่อประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยวทาง  
วัฒนธรรมของต าบล

สนบัสนนุงบประมาณ
เพื่อบรูณะ ปรับปรุง 
ซ่อมแซมหรือ จัด
กจิกรรมส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  จ านวน 
นกัทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี 
ส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยว

ฝ่ายการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบผ.02
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

        1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบผ.02

3 บรูณะโบราณสถาน เพื่อรักษารูปแบบ
สถาปตัยกรรมและ
งานศิลปกรรม

บรูณะโบราณสถาน       10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 โบราณสถาน
ได้รับการบรูณะ โบราณสถาน

ได้รับการบรูณะ
 มีนกัทอ่งเที่ยว
เข้ามาศึกษาและ

เยีย่มชม

ฝ่ายการศึกษา

4 ปรับปรุงภมูิทศันถ์นนสายหา้งฉัตร – เกาะคา เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
และส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

ด าเนนิการปรับปรุง
ภมูิทศัน์

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ปรับปรุงภมูิ
ทศันถ์นนตาม

เส้นทาง

มีการปรับปรุง
ภมูิทศันใ์ห้
สวยงาม

ฝ่ายการศึกษา

5 โครงการแผนที่บอกเส้นทางการทอ่งเที่ยวใน
ต าบลปงยางคก และในต าบลข้างเคียง

เพื่อประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยวทาง  
วัฒนธรรมของต าบล

สนบัสนนุงบประมาณ
เพื่อบรูณะ ปรับปรุง 
ซ่อมแซมหรือ จัด
กจิกรรมส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

20,000      20,000      20,000      20,000      20,000       จ านวน 
นกัทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี 
ส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยว

ฝ่ายการศึกษา
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

        1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบผ.02

6  โครงการทอ่งเที่ยววิถีชุมชนและวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยวทาง  
วัฒนธรรมของต าบล

สนบัสนนุงบประมาณ
เพื่อบรูณะ ปรับปรุง 
ซ่อมแซมหรือ จัด
กจิกรรมส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

20,000      20,000      20,000      20,000      20,000       จ านวน 
นกัทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี 
ส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยว

ฝ่ายการศึกษา

7 โครงการทศันศึกษาดูงานแหล่งทอ่งเที่ยว
ต้นแบบ

เพื่อประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยวทาง  
วัฒนธรรมของต าบล

สนบัสนนุงบประมาณ
เพื่อบรูณะ ปรับปรุง 
ซ่อมแซมหรือ จัด
กจิกรรมส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

30,000      30,000      30,000      30,000      30,000       จ านวน 
นกัทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี 
ส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยว

ฝ่ายการศึกษา

รวม  7 โครงการ - - 140,000   140,000   140,000   140,000   140,000   - - -
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียแ์ละแปรรูปเกษตร

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชมุชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

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

1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะ
เหด็

เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
กลุ่มอาชีพเพาะเหด็ 
ใหม้ีอาชีพที่มัน่คง

สนบัสนนุงบประมาณ
ใหก้บักลุ่มอาชีพเพาะ
เหด็บา้นทุ่งบอ่แปน้
ด าเนนิกจิกรรม

20,000     -  -  - - ประชาชนมี
รายได้ที่
เพยีงพอต่อการ
ด ารงชีพ

กลุ่มอาชีพเพาะ
เหด็สามารถ
เพาะเหด็ขาย
เปน็อาชีพ

ส านกั
ปลัดเทศบาล

2 โครงการวัสดุการเกษตร เพื่อใหเ้กษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึน้และ
ชุมชนเกดิความ
เข้มแข็งและเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ

สนบัสนนุงบประมาณ
ในการจัดหาวัสดุ 
อปุกรณ์และพนัธุพ์ชื
พนัธุสั์ตว์ ในการ
ประกอบอาชีพใหก้บั
เกษตรกร

    80,000     80,000     80,000     80,000     80,000  กลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง

เกษตรกรได้ผล
ผลิตทาง
การเกษตรอยา่ง
มีคุณภาพ

ส านกัปลัด

3 โครงการจัดกจิกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชนต าบลปงยางคก เกีย่วกบัการส่งเสริม
อาชีพเกษตรกร

เพื่อส่งเสริมและ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ

ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 
การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนต าบล  ปง
ยางคก ฯลฯ

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 กลุ่มมีความ
เข้มแข็ง

กลุ่มมีศักยภาพ 
ด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม
เข้มแข็ง ยัง่ยนื

ส านกัปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.3 แผนงานการเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบผ.02
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียแ์ละแปรรูปเกษตร

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชมุชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.3 แผนงานการเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบผ.02

4 โครงการฝึกอบรมกลุ่มเล้ียงไส้เดือนบา้นสันบญุ
เรือง  หมู ่4

เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
กลุ่มอาชีพเล้ียง
ไส้เดือน

 อดุหนนุงบประมาณ
ใหก้บักลุ่มเล้ียง
ไส้เดือนบา้นสันบญุ
เรือง หมูท่ี่ 4ด าเนนิ
ตามโครงการ/กจิกรรม

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 กลุ่มอาชีพมี
ความเข้มแข็ง

กลุ่มมีศักยภาพ
ด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม
เข้มแข็ง ยัง่ยนื

ส านกัปลัด

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพษิ
(เศรษฐกจิพอเพยีง) บา้นสันบญุเรือง หมู ่4

เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
กลุ่มปลูกผักปลอด
สารพษิ

อดุหนนุงบประมาณ
ใหก้บั กลุ่มปลูกผัก
ปลอดสารพษิบา้นสัน
บญุเรือง หมูท่ี่ 4 
ด าเนนิตามโครงการ/
กจิกรรม

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 กลุ่มอาชีพมี
ความเข้มแข็ง

กลุ่มมีศักยภาพ
ด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม
เข้มแข็ง ยัง่ยนื

ส านกัปลัด
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียแ์ละแปรรูปเกษตร

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชมุชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.3 แผนงานการเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบผ.02

1 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถิน่ ผลิตภณัฑ์
กะลามะพร้าว บา้นทุ่งบอ่แปน้ หมูท่ี่ 2

เพื่อส่งเสริมและ
พฒันา กระบวนการ
ผลิตสินค้า ผลิตภณัฑ์
ชุมชนและทอ้งถิน่

สนบัสนนุงบประมาณ
เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและความเข้มแข็ง
 ยัง่ยนืของกลุ่ม

    15,000     15,000     15,000     15,000     15,000  กลุ่มอาชีพ
อาชีพ มีความ
เข้มแข็ง

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมีคุณภาพ 
เปน็ที่ต้องการ
ของตลาด

ฝ่ายการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถิน่ ผลิตภณัฑ์แคบหมู
 หม้อเงินบา้นหม้อ หมูท่ี่ 12

เพื่อส่งเสริมและ
พฒันา กระบวนการ
ผลิตสินค้า ผลิตภณัฑ์
ชุมชนและทอ้งถิน่

สนบัสนนุงบประมาณ
เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและความเข้มแข็ง
 ยัง่ยนืของกลุ่ม

    15,000     15,000     15,000     15,000     15,000  กลุ่มอาชีพ
อาชีพ มีความ
เข้มแข็ง

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมีคุณภาพ 
เปน็ที่ต้องการ
ของตลาด

ฝ่ายการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถิน่ กลุ่มผักปลอด
สารพษิ

เพื่อส่งเสริมและ
พฒันา กระบวนการ
ผลิตสินค้า ผลิตภณัฑ์
ชุมชนและทอ้งถิน่

สนบัสนนุงบประมาณ
เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและความเข้มแข็ง
 ยัง่ยนืของกลุ่ม

    15,000     15,000     15,000     15,000     15,000  กลุ่มอาชีพ
อาชีพ มีความ
เข้มแข็ง

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมีคุณภาพ 
เปน็ที่ต้องการ
ของตลาด

ฝ่ายการศึกษา

โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียแ์ละแปรรูปเกษตร

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชมุชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.3 แผนงานการเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบผ.02

4 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถิน่ กลุ่มอาฃีพเพาะ
เหด็ บา้นทุ่งบอ่แปน้ หมูท่ี่ 2

เพื่อส่งเสริมและ
พฒันา กระบวนการ
ผลิตสินค้า ผลิตภณัฑ์
ชุมชนและทอ้งถิน่

สนบัสนนุงบประมาณ
เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและความเข้มแข็ง
 ยัง่ยนืของกลุ่ม

    15,000     15,000     15,000     15,000     15,000  กลุ่มอาชีพ
อาชีพ มีความ
เข้มแข็ง

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมีคุณภาพ 
เปน็ที่ต้องการ
ของตลาด

ฝ่ายการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถิน่ ผลิตภณัฑ์ตะเกยีง
โบราณ  บา้นต้นค่า-ม่วงชุม  หมูท่ี่ 5

เพื่อส่งเสริมและ
พฒันา กระบวนการ
ผลิตสินค้า ผลิตภณัฑ์
ชุมชนและทอ้งถิน่

สนบัสนนุงบประมาณ
เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและความเข้มแข็ง
 ยัง่ยนืของกลุ่ม

    15,000     15,000     15,000     15,000     15,000  กลุ่มอาชีพ
อาชีพ มีความ
เข้มแข็ง

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมีคุณภาพ 
เปน็ที่ต้องการ
ของตลาด

ฝ่ายการศึกษา

6 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถิน่ กลุ่มปลูกข้าว
ปลอดสารพษิ

เพื่อส่งเสริมและ
พฒันา กระบวนการ
ผลิตสินค้า ผลิตภณัฑ์
ชุมชนและทอ้งถิน่

สนบัสนนุงบประมาณ
เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและความเข้มแข็ง
 ยัง่ยนืของกลุ่ม

    15,000     15,000     15,000     15,000     15,000  กลุ่มอาชีพ
อาชีพ มีความ
เข้มแข็ง

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมีคุณภาพ 
เปน็ที่ต้องการ
ของตลาด

ฝ่ายการศึกษา
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียแ์ละแปรรูปเกษตร

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชมุชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.3 แผนงานการเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบผ.02

7 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถิน่ กลุ่มเกษตรกร

เพื่อส่งเสริมและ
พฒันา กระบวนการ
ผลิตสินค้า ผลิตภณัฑ์
ชุมชนและทอ้งถิน่

สนบัสนนุงบประมาณ
เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและความเข้มแข็ง
 ยัง่ยนืของกลุ่ม

    15,000     15,000     15,000     15,000     15,000  กลุ่มอาชีพ
อาชีพ มีความ
เข้มแข็ง

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมีคุณภาพ 
เปน็ที่ต้องการ
ของตลาด

ฝ่ายการศึกษา

8 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถิน่ กลุ่มจักรสาน
ชมรมผู้สูงอาย ุบา้นข่วง

เพื่อส่งเสริมและ
พฒันา กระบวนการ
ผลิตสินค้า ผลิตภณัฑ์
ชุมชนและทอ้งถิน่

สนบัสนนุงบประมาณ
เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและความเข้มแข็ง
 ยัง่ยนืของกลุ่ม

    15,000     15,000     15,000     15,000     15,000  กลุ่มอาชีพ
อาชีพ มีความ
เข้มแข็ง

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมีคุณภาพ 
เปน็ที่ต้องการ
ของตลาด

ฝ่ายการศึกษา

รวม   13  โครงการ - - 310,000 290,000 290,000 290,000 290,000 - - -
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

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

1 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในกจิการ
ของทอ้งถิน่

จัดท าวารสาร
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการบริหาร
ของเทศบาลต าบลปง
ยางคกใหแ้ก่
หนว่ยงานราชการ
และประชาชน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจการ
บริหารของ 
อปท.

ประชาชนได้
รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล

ส านกัปลัด

2 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ การจัดท า
แผนชุมชน และการสนบัสนนุการจัด
ประชุมประชาคมระดับหมูบ่า้นและต าบล

เพื่อส่งเสริมให ้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการกจิการของ
ทอ้งถิน่

จัดกจิกรรมรับฟงั
ความคิดเหน็ จาก
ประชาชนในทอ้งถิน่ 
เช่น การจัด
ประชาคมต าบลการ
ส ารวจความคิดเหน็
การสนบัสนนุการ
จัดท าวิจัย ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

การบริหาร
ของเทศบาล
ต าบลปง
ยางคก ผ่าน
การประเมิน

ส านกัปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบผ.02
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบผ.02

3 โครงการจัดกจิกรรมส่งเสริมและ
สนบัสนนุการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันทข์องคนชาติ

เพื่อเสริมสร้างความ
สมัครสมานสามัคคี
ของประชาชน

จัดกจิกรรม/ฝึกอบรม
 /ประชุม ในการ
พทิกัษรั์กษาไว้ซ่ึงชาติ
 ศาสนา 
พระมหากษตัริยแ์ละ
กจิกรรมอืน่ ๆ ที่
เกีย่วข้อง

        80,000         80,000         80,000         80,000         80,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
เข้าร่วม
กจิกรรม

ประชาชนมี
จิตส านกึที่ดี
ในการอยู่
ร่วมกนัอยา่ง
สมานฉันท์

ส านกัปลัด

4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง (การเลือกต้ังทอ้งถิน่)

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการเลือกต้ัง

จัดกจิกรรมการ
เลือกต้ัง

      800,000       800,000       800,000       800,000       800,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ใช้สิทธิเลือกต้ัง

ประชาชนไป
ใช้สิทธิเลือกต้ัง

ส านกัปลัด

5 โครงการออกหนว่ยบริการเคล่ือนที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การจัดเกบ็รายได้

ออกหนว่ยใหบ้ริการ
ประชาชนในการ
ช าระภาษี

10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        การจัดเกบ็
ภาษมีี
ประสิทธิภาพ
มากขึน้

มีรายได้จาก
การจัดเกบ็
ภาษเีพิ่มขึน้

กองคลัง

6 โครงการจัดซ้ือที่ดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การอ านวยสะดวก
ใหก้บัประชาชน

จัดซ้ือที่ดินจ านวน 1 
แปลง

2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความพงึ
พอใจ

มีสถานที่เพื่อ
รองรับการ
ใหบ้ริการ
ประชาชน
เพิ่มขึน้

ส านกัปลัด
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบผ.02

โครงการพฒันาศักยภาพการปฏบิติังาน
ของบคุลากร เทศบาลต าบลปงยางคก

1 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างและพนกังาน
จ้างของเทศบาลต าบลปงยางคก

เพื่อส่งเสริมให้
บคุลากรมีความรู้ 
ทกัษะและ ความ
ช านาญในการ
ปฏบิติังาน

 จัดโครงการ/
กจิกรรมฝึกอบรมเช่น
 การพฒันา
บคุลิกภาพ
ประสิทธิภาพการ
บริการระเบยีบ 
กฎหมายในการ
ปฏบิติังาน ฯลฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บคุลากรมี 
ความรู้ความ 
สามารถใน
การปฏบิติังาน
เพิ่มขึน้

การ
ปฏบิติังาน
ถูกต้องตาม
ระเบยีบ
กฎหมาย

ส านกัปลัด

2 โครงการศึกษาดูงานผู้บริหารสมาชิกสภา
ทอ้งถิน่ เจ้าหนา้ที่เทศบาลและผู้น าชุมชน

เพื่อส่งเสริมและ
เพิ่มพนูความรู้และ
ประสบการณ์
เกีย่วกบัการ
บริหารงาน

จัดโครงการ/กจิกรรม
การศึกษาดูงานนอก
สถานที่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บคุลากรมี 
ความรู้ความ 
สามารถใน
การปฏบิติังาน
เพิ่มขึน้

การ
ปฏบิติังาน
ถูกต้องตาม
ระเบยีบ
กฎหมาย

ส านกัปลัด
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบผ.02

3 โครงการติดต้ัง วางระบบโทรศัพท ์
อนิเตอร์เนต็ และกล้องวงจรปดิ ส านกังาน
เทศบาลต าบลปงยางคก

เพื่อพฒันาระบบ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ขององค์กร

จัดท าและปรับปรุง
ระบบข้อมูล
สารสนเทศของ
เทศบาลต าบลปง
ยางคกและการ
ปอ้งกนัความ
ปลอดภยัในส านกังาน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบ
สารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิความ
ปลอดภยั

ระบบข้อมูล
สารสนเทศ
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ

ส านกัปลัด

4 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ

เพื่อพฒันาระบบ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ขององค์กร

จัดท าและปรับปรุง
ระบบข้อมูลข่าวสาร
และสารสนเทศของ
เทศบาลต าบลปง
ยางคก เช่น เว็บไซต์ 
แผนที่ภาษ ีเปน็ต้น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระบบข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาลเปน็
ปจัจุบนั

ระบบข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ

ส านกัปลัด

5 โครงการปรับปรุงภมูิทศันเ์ทศบาลต าบล
ปงยางคก

เพื่อความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงาน

ปรับปรุงบริเวณ
ส านกังานเทศบาล
ต าบลปงยางคกให้
สวยงาม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านกังานมี
ความเปน็
ระเบยีบ
เรียบร้อย

ส านกังานมี
ความเปน็
ระเบยีบ
เรียบร้อย

ส านกัปลัด
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบผ.02

6 โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อพฒันางานจัดเกบ็
รายได้

เพื่อใหม้ีการจัดเกบ็มี
ประสิทธิภาพมากขึน้

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจการ
บริหารของ 
อปท.

ประชาชนได้
รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล

กองคลัง

รวม 12  โครงการ - - 3,890,000 3,890,000 3,890,000 3,890,000 3,890,000 - - -
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

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

1 โครงการฝึกทบทวนและซ้อมแผนป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ต าบลปงยางคก

เพื่อส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน

จัดโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือ
ทางราชการ

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัด

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

        1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบผ.02
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2 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

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

1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

เพื่อพัฒนาการบริการ
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จัดโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความเข้าใจ
ในกิจการ 
ของเทศบาล

ข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาล

ส านักปลัด

รวม   1  โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

        1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

1 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
8, หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง และความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
เพื่อการเกษตรและที่อยู่
อาศัย

100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มไีฟฟ้าส่อง
สวา่งตามถนน
และการเกษตร

มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
ในต าบลได้
อยา่งทั่วถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร

2 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
1 บ้านสันหนองบง

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง และความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
เพื่อการเกษตรและที่อยู่
อาศัย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มไีฟฟ้าส่อง
สวา่งตามถนน
และการเกษตร

มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
ในต าบลได้
อยา่งทั่วถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร

3 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
2 บ้านทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง และความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
เพื่อการเกษตรและที่อยู่
อาศัย

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มไีฟฟ้าส่อง
สวา่งตามถนน
และการเกษตร

มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
ในต าบลได้
อยา่งทั่วถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร

4 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
3 บ้านสันหลวง

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง และความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
เพื่อการเกษตรและที่อยู่
อาศัย

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มไีฟฟ้าส่อง
สวา่งตามถนน
และการเกษตร

มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
ในต าบลได้
อยา่งทั่วถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร

5 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
4 บ้านสันบุญเรือง

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง และความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
เพื่อการเกษตรและที่อยู่
อาศัย

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มไีฟฟ้าส่อง
สวา่งตามถนน
และการเกษตร

มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
ในต าบลได้
อยา่งทั่วถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร

6 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
5 ต้นค่า-มว่งชมุ

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง และความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
เพื่อการเกษตรและที่อยู่
อาศัย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มไีฟฟ้าส่อง
สวา่งตามถนน
และการเกษตร

มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
ในต าบลได้
อยา่งทั่วถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02

7 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
6 บ้านจ า

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง และความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
เพื่อการเกษตรและที่อยู่
อาศัย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มไีฟฟ้าส่อง
สวา่งตามถนน
และการเกษตร

มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
ในต าบลได้
อยา่งทั่วถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร

8 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
7 บ้านปงใต้

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง และความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
เพื่อการเกษตรและที่อยู่
อาศัย

100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มไีฟฟ้าส่อง
สวา่งตามถนน
และการเกษตร

มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
ในต าบลได้
อยา่งทั่วถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร

9 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
8 บ้านปงเหนือ

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง และความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
เพื่อการเกษตรและที่อยู่
อาศัย

30,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มไีฟฟ้าส่อง
สวา่งตามถนน
และการเกษตร

มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
ในต าบลได้
อยา่งทั่วถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร

10 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
9 บ้านปงยางคก

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง และความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
เพื่อการเกษตรและที่อยู่
อาศัย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มไีฟฟ้าส่อง
สวา่งตามถนน
และการเกษตร

มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
ในต าบลได้
อยา่งทั่วถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร

11 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
10 บ้านขว่ง

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง และความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
เพื่อการเกษตรและที่อยู่
อาศัย

100,000 250,000 100,000 100,000 100,000 มไีฟฟ้าส่อง
สวา่งตามถนน
และการเกษตร

มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
ในต าบลได้
อยา่งทั่วถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร

12 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
10 บ้านขว่ง  หลังวดัพระงามบ้านขว่ง - บ้าน
นายสุริยนัต์

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง และความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
 หลังวดัพระงามบ้านขว่ง
 - บ้านนายสุริยนัต์

- - 100,000 100,000 100,000 มไีฟฟ้าส่อง
สวา่งตามถนน
และการเกษตร

มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
ในต าบลได้
อยา่งทั่วถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02

13 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง และความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
เพื่อการเกษตรและที่อยู่
อาศัย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มไีฟฟ้าส่อง
สวา่งตามถนน
และการเกษตร

มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
ในต าบลได้
อยา่งทั่วถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร

14 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
12 บ้านหมอ้

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง และความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
เพื่อการเกษตรและที่อยู่
อาศัย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มไีฟฟ้าส่อง
สวา่งตามถนน
และการเกษตร

มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
ในต าบลได้
อยา่งทั่วถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร

15 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
13 บ้านนางแล

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง และความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
เพื่อการเกษตรและที่อยู่
อาศัย

50,000 100,000 150,000 100,000 100,000 มไีฟฟ้าส่อง
สวา่งตามถนน
และการเกษตร

มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
ในต าบลได้
อยา่งทั่วถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร

16 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดต้ังไฟกร่ิง หมู่ที่ 13 บ้านนางแล

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง และความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
 พร้อมติดต้ังไฟกร่ิง 
ทางเขา้หมู่บ้าน - หน้า
สวนป่านางแล

- - 200,000 200,000 200,000 มไีฟฟ้าส่อง
สวา่งตามถนน
และการเกษตร

มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
ในต าบลได้
อยา่งทั่วถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร

17 อดุหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าส านักงาน
เทศบาลต าบลปงยางคก

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสง
สวา่ง เพียงพอ และมี
ความปลอดภัย

ขยายเขตไฟฟ้าส านักงาน
เทศบาลต าบลปงยางคก

- 500,000 - - - มไีฟฟ้าเพียงพอ
ในการ
ปฏิบัติงาน
เทศบาล

มไีฟฟ้าเพียงพอ
ต่อความ
ต้องการอยา่งถั่ง
ถงึ

การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอ าเภอ
ห้างฉตัร
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโครงการบริหารจดัการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัล าปาง

1.เพื่อบริหารจดัการขยะ
มลูฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จงัหวดัล าปางถกูต้องตาม
หลัดสุขาภิบาล และ
อนามยัส่ิงแวดล้อม       
 2. เพื่อให้ประชาชน
จงัหวดัล าปางมคุีณภาพ
ชวีติที่                       
 3. เพื่อให้จงัหวดัล าปาง
เป็นจงัหวดัสะอาด 
จงัหวดัน่าอยู่ และนคร
แห่งความสุข

เพื่อการบริหารจดัการ
ขยะมลูฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการอยา่งถกูวธิี
ตามหลักสุขาภิบาลและ
อนามยัส่ิงแวดล้อม

- 189,000 270,000 270,000 270,000 มกีารด าเนินการ
จดัเกบ็ขยะมลู
ฝอยครบทุก
หมู่บ้านในพื้นที่

มกีารบริหาร
จดัการขยะมลู
ฝอยอยา่ง
ถกูต้องตามหลัก
สุขาภิบาล และ
อนามยั
ส่ิงแวดล้อม ได้
ให้บริการ
สาธารณะต่อ
ประชาชน

องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั
ล าปาง

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 2 ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

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

1 อุดหนุนโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชื  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อสนองพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี  เพื่อ
อนุรักษ ์ปลูกฝังใหป้ระชาชน 
เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษพ์นัธุกรรมพชืและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
ภมูิใจ และเหน็คุณค่าของภมูิ
ปญัาทอ้งถิ่นและพนัธุพ์ชืใน
ชุมชน พร้อมช่วยกันอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
พนักงาน 
ประชาชนทั่วไป

เปน็การสนองแนว
พระราชด าริ 
ประชาชนมี
จิตส านึกและเกิด 
ความร่วมมือในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ชมรมแมว่กั

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

    1.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ

แบบ ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

1 อดุหนุนโครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุ ทาง
ถนนในชว่งเทศกาลฯ

เพื่อเป็นการลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในชว่งเทศกาลฯ

อดุหนุนงบประมาณ
ให้กบัที่ท าการปกครอง
อ าเภอห้างฉตัร 
ด าเนินการตามโครงการ/
กจิกรรม

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ลดอบุัติเหตุทาง
ถนน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ในการเดินทาง
ชว่งเทศกาลฯ

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ห้างฉตัร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

    1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2   เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียแ์ละเกษตรแปรรูป

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

1 อดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพยช์า้งอนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านสัน

เพื่อส่งเสริมสถานศึกษา
และพัฒนาคุณภาพของ
เด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าอาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  เด็กนักเรียน 
ได้รับอาหาร
เสริมนมครบทุก
คน

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชวีติที่ดี
สุขภาพสมบูรณ์
แขง็แรง

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ชา้งอนุสรณ์)

2 อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนปง
ยางคก(ทิพยช์า้งอนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านสัน

เพื่อส่งเสริมสถานศึกษา
และพัฒนาคุณภาพของ
เด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าอาหารกลางวนั 
โรงเรียนจ านวน 2 แห่ง

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

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชวีติที่ดี
สุขภาพสมบูรณ์
แขง็แรง

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ชา้งอนุสรณ์)

3 อดุหนุนโครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน
บ้านสัน

เพื่อส่งเสริมสถานศึกษา
และพัฒนาคุณภาพของ
เด็กนักเรียน

 สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการตาม
โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรม

เด็กนักเรียน
ได้รับความรู้
ประสบการณ์

โรงเรียนบ้านสัน

4 อดุหนุนโครงการสร้างอาชพีเสริมรายได้ รักษา
ภูมปิัญญาท้องถิ่นโรงเรียนบ้านสัน

เพื่อส่งเสริมสถานศึกษา
และพัฒนาคุณภาพของ
เด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการตาม
โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรม

เด็กนักเรียน
ได้รับความรู้
ประสบการณ์

โรงเรียนบ้านสัน

5 อดุหนุนโครงการค่ายวชิาการ (โรงเรียนบ้านสัน) เพื่อส่งเสริมสถานศึกษา
และพัฒนาคุณภาพของ
เด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการตาม
โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนก

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชวีติที่ดี

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ชา้งอนุสรณ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

    1.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

โครงการ วตัถุประสงค์
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ

แบบ ผ.02

237



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2   เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียแ์ละเกษตรแปรรูป

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

    1.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

โครงการ วตัถุประสงค์
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ

แบบ ผ.02

6 อดุหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะดนตรี
พื้นเมอืง โรงเรียนปงยางคก (ทิพยช์า้งอนุสรณ์)

เพื่อส่งเสริมสถานศึกษา
และพัฒนาคุณภาพของ
เด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการตาม
โครงการ

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

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชวีติที่ดี

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ชา้งอนุสรณ์)

7 อดุหนุนโครงการเฝ้าระวงั-แกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน โรงเรียนปงยางคก(ทิพยช์า้งอนุสรณ์)

เพื่อส่งเสริมสถานศึกษา
และพัฒนาคุณภาพของ
เด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการตาม
โครงการ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  จ านวนเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชวีติที่ดี

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ชา้งอนุสรณ์)

8 อดุหนุนโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพิ่มมลูค่าฯ 
โรงเรียนปงยางคก(ทิพยช์า้งอนุสรณ์)

เพื่อส่งเสริมสถานศึกษา
และพัฒนาคุณภาพของ
เด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการตาม
โครงการ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  จ านวนเด็ก 
นักเรียน

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชวีติที่ดี

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ชา้งอนุสรณ์)

9 อดุหนุนโครงการเปิดบ้านวชิาการ โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพยช์า้ง อนุสรณ์)

เพื่อส่งเสริมสถานศึกษา
และพัฒนาคุณภาพของ
เด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการตาม
โครงการ

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

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชวีติที่ดี

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ชา้งอนุสรณ์)

10 อดุหนุนโครงการพัฒนาภูมปิัญญาท้องถิ่นสู่
สถานศึกษา

เพื่อส่งเสริมสถานศึกษา
และพัฒนาคุณภาพของ
เด็กนักเรียน

สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการตาม
โครงการ

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

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชวีติที่ดี

โรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์
ชา้งอนุสรณ์)

11 อดุหนุนอดุหนุนโครงการพัฒนา กศน.อ าเภอห้าง
ฉตัร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชวีติ

พัฒนาและส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชวีติ

สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการตาม
โครงการ

20,000 - - - - จ านวนเด็ก
นักเรียน

นักศึกษามี
ความรู้ เพิ่มขึ้น

กศน.อ.ห้างฉตัร
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2   เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียแ์ละเกษตรแปรรูป

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

    1.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

โครงการ วตัถุประสงค์
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ

แบบ ผ.02

12 อดุหนุนโครงการเยาวชนพันธุ์ใหม ่ ห่างไกลยา
เสพติด

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เร่ืองยาเสพติด

สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการตาม
โครงการ

- 20,000 - - - จ านวนเด็ก
นักเรียน

นักศึกษามี
ความรู้ เพิ่มขึ้น

กศน.อ.ห้างฉตัร
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

1 อดุหนุนโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.
 ต าบลปงยางคก

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพงานด้านการ
สาธารณสุขของกลุ่ม อส
ม.ต าบลปงยางคก

อดุหนุนงบประมาณ
ให้กบักลุ่ม อสม.ต าบลปง
ยางคกด าเนินการตาม
โครงการ/กจิกรรม

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000  กลุ่ม อสม.
ต าบลปงยางคก 
ร้อยละ ๘๐เขา้
ร่วมกจิกรรม

ประชาชนมี
ความรู้ และมี
ส่วนร่วมในการ
จดักจิกรรม

ชมรม อสม.
ต าบลปงยางคก

2 อดุหนุนโครงการจดังานวนั อสม.แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพงานด้านการ
สาธารณสุขของกลุ่ม อส
ม.ต าบลปงยางคก

อดุหนุนงบประมาณ
ให้กบักลุ่ม อสม.ต าบลปง
ยางคกด าเนินการตาม
โครงการ/กจิกรรม

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000  กลุ่ม อสม.
ต าบลปงยางคก 
ร้อยละ ๘๐เขา้
ร่วมกจิกรรม

ประชาชนมี
ความรู้ และมี
ส่วนร่วมในการ
จดักจิกรรม

ชมรม อสม.
ต าบลปงยางคก

3 อดุหนุนโครงการรับบริจาคโลหิต งานอ านวยการ
งานกจิกรรมเกี่ยวกบักิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉตัร

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ กิ่ง
กาชาดอ าเภออ าเภอห้าง
ฉตัร

อดุหนุนงบประมาณ
ให้กบักิ่งกาชาดอ าเภอ
ห้างฉตัรด าเนินการตาม
โครงการ/กจิกรรม

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนมส่ีวน
ร่วมใน
โครงการ/
กจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการจดั 
กจิกรรม
ประชาชนมี
สุขภาพแขง็แรง

กิ่งกาชาด
อ าเภอห้างฉตัร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

     1.1 แผนงานสาธารณสขุ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

แบบ ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

     1.1 แผนงานสาธารณสขุ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

แบบ ผ.02

4 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง (จ านวน 3 โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชวีติ
ที่ดี

อดุหนุน งปม.ให้แกก่ลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
อสม.  หมู่ที่ 1 ด าเนินการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมคีวามรู้
ด้านสาธารณสุข
 และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้
ถกูต้อง

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. 
หมู่ที่ 1

5 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น (จ านวน 3 โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชวีติ
ที่ดี

อดุหนุน งปม.ให้แกก่ลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
อสม.  หมู่ที่ 2 ด าเนินการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมคีวามรู้
ด้านสาธารณสุข
 และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้
ถกูต้อง

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. 
หมู่ที่ 2

6 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง (จ านวน 3 โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชวีติ
ที่ดี

อดุหนุน งปม.ให้แกก่ลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
อสม.  หมู่ที่ 3 ด าเนินการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมคีวามรู้
ด้านสาธารณสุข
 และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้
ถกูต้อง

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. 
หมู่ที่ 3
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

     1.1 แผนงานสาธารณสขุ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

แบบ ผ.02

7 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง (จ านวน 3 โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชวีติ
ที่ดี

อดุหนุน งปม.ให้แกก่ลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
อสม.  หมู่ที่ 4 ด าเนินการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมคีวามรู้
ด้านสาธารณสุข
 และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้
ถกูต้อง

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. 
หมู่ที่ 4

8 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า - มว่งชมุ (จ านวน 3 โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชวีติ
ที่ดี

อดุหนุน งปม.ให้แกก่ลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
อสม.  หมู่ที่ 5 ด าเนินการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมคีวามรู้
ด้านสาธารณสุข
 และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้
ถกูต้อง

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. 
หมู่ที่ 5

9 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 6  บ้านจ า (จ านวน 3 โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชวีติ
ที่ดี

อดุหนุน งปม.ให้แกก่ลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
อสม.  หมู่ที่ 6 ด าเนินการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมคีวามรู้
ด้านสาธารณสุข
 และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้
ถกูต้อง

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. 
หมู่ที่ 6
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

     1.1 แผนงานสาธารณสขุ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

แบบ ผ.02

10 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ (จ านวน 3 โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชวีติ
ที่ดี

อดุหนุน งปม.ให้แกก่ลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
อสม. หมู่ที่ 7 ด าเนินการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมคีวามรู้
ด้านสาธารณสุข
 และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้
ถกูต้อง

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. 
หมู่ที่ 7

11 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ (จ านวน 3 โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชวีติ
ที่ดี

อดุหนุน งปม.ให้แกก่ลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
อสม.  หมู่ที่ 8 ด าเนินการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมคีวามรู้
ด้านสาธารณสุข
 และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้
ถกูต้อง

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. 
หมู่ที่ 8

12 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก (จ านวน 3 โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชวีติ
ที่ดี

อดุหนุน งปม.ให้แกก่ลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
อสม.  หมู่ที่ 9 ด าเนินการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมคีวามรู้
ด้านสาธารณสุข
 และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้
ถกูต้อง

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. 
หมู่ที่ 9
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

     1.1 แผนงานสาธารณสขุ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

แบบ ผ.02

13 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที1่0 บ้านขว่ง (จ านวน 3 โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชวีติ
ที่ดี

อดุหนุน งปม.ให้แกก่ลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
อสม.  หมู่ที่ 10 
ด าเนินการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมคีวามรู้
ด้านสาธารณสุข
 และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้
ถกูต้อง

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. 
หมู่ที่ 10

14 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า (จ านวน 3 โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชวีติ
ที่ดี

อดุหนุน งปม.ให้แกก่ลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
อสม. หมู่ที่ 11 ด าเนินการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมคีวามรู้
ด้านสาธารณสุข
 และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้
ถกูต้อง

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. 
หมู่ที่ 11

15 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 12 บ้านหมอ้ (จ านวน 3 โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชวีติ
ที่ดี

อดุหนุน งปม.ให้แกก่ลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
อสม. หมู่ที่ 12 ด าเนินการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมคีวามรู้
ด้านสาธารณสุข
 และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้
ถกูต้อง

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. 
หมู่ที่ 12
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

     1.1 แผนงานสาธารณสขุ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

แบบ ผ.02

16 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 13 บ้านนางแล (จ านวน 3 โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชวีติ
ที่ดี

อดุหนุน งปม.ให้แกก่ลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
อสม. หมู่ที่ 13 ด าเนินการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมคีวามรู้
ด้านสาธารณสุข
 และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้
ถกูต้อง

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. 
หมู่ที่ 13
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

     1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตวัชี้วดั

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

1 อดุหนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธภิาพศูนยป์ฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดอ าเภอห้างฉตัร

เพื่อสนับสนุนการด าเนิน
โครงการ/กจิกรรมของ
ศูนย ์ ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดิน

อดุหนุนงบประมาณ
ให้กบัที่ท าการปกครอง
อ าเภอห้างฉตัร 
ด าเนินการตามโครงการ/
กจิกรรม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้รับ
การบ าบัดและ
อบรมอาชพี

หมู่บ้าน/ชมุชน
ปลอดยาเสพติด

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ห้างฉตัร

2 อดุหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชวีติของสตรี

สนับสนุนงบประมาณใน
การจดักจิกรรมของกลุ่ม
สตรี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70
จ านวนสตรีเขา้
ร่วมกจิกรรม

เกดิความรัก 
สามคัคีและการ
มส่ีวนร่วมใน
การร่วมกจิกรรม

กลุ่มพัฒนาสตรี
ต าบลปงยางคก

3 อดุหนุนโครงการงานวนัสตรีสากล เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชวีติของสตรี

สนับสนุนงบประมาณใน
การจดักจิกรรมของกลุ่ม
สตรี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70
จ านวนสตรีเขา้
ร่วม กจิกรรม

เกดิความรัก 
สามคัคีและการ
 มส่ีวนร่วมใน
การร่วมกจิกรรม

กลุ่มพัฒนาสตรี
ต าบลปงยางคก

4 อดุหนุนโครงการพัฒนาครอบครัวในชมุชน  ต าบลปง
ยางคก

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชวีติของสตรี

สนับสนุนงบประมาณใน
การจดักจิกรรมของกลุ่ม
สตรี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70
จ านวนสตรีเขา้
ร่วม กจิกรรม

เกดิความรัก
สามคัคีและการ
การร่วม
กจิกรรมต่าง ๆ

กลุ่มพัฒนาสตรี
ต าบลปงยางคก

(KPI)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

    1.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตวัชี้วดั

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

โครงการส่งเสริมประเพณที้องถ่ิน

1 อดุหนุนโครงการประเพณีสรงน ้าพระ
ธาตุ   วดัสันหนองบง

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
วดั บ้านสัน
หนองบง

2 อดุหนุนโครงการประเพณีสักการะพ่อปู่
เจา้บ้าน บ้านสันหนองบง

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน     
บ้านสันหนองบง

3 อดุหนุนโครงการงานประเพณีสักการะ
พ่อปู่เจา้บ้าน บ้านทุ่งบ่อแป้น

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน     
บ้านทุ่งบ่อแป้น

4 อดุหนุนโครงการประเพณีสรงน ้าพระ
ธาตุ   วดัทุ่งบ่อแป้น

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
วดั  บ้านทุ่งบ่อ
แป้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

    1.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตวัชี้วดั

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

5 อดุหนุนโครงการส่งเสริมกจิกรรมเนื่อง
ในวนัวสิาขบูชา  วดัทุ่งบ่อแป้น

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้แกเ่ด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กบัคณะกรรมการวดั
ทุ่งบ่อแป้น

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จา้นวนคนเขา้
อบรมการปฏิบัติ
ถกูต้อง

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม

คณะกรรมการ
วดัทุ่งบ่อแป้น

6 อดุหนุนโครงการสรงน ้าพระธาตุวดัสัน
หลวง

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
วดั    บ้านสัน
หลวง

7 อดุหนุนโครงการประเพณีสรงน ้าพระ
ธาตุ  วดัสันบุญเรือง

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
วดั บ้านสันบุญ
เรือง

8 อดุหนุนโครงการงานประเพณีสืบชะตา
หมู่บ้าน บ้านสันบุญเรือง

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน     
บ้านสันบุญเรือง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

    1.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตวัชี้วดั

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

9 อดุหนุนโครงการประเพณีสรงน ้าพระ
ธาตุ  วดัต้นค่า

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณี

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
วดั     บ้านต้น
ค่า-มว่งชมุ

10 อดุหนุนโครงการประเพณีสรงน ้าพระ
ธาตุ   วดัมว่งชมุ

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
วดั     บ้านต้น
ค่า-มว่งชมุ

11 อดุหนุนโครงการจดังานประเพณีวนั
ลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง)   บ้านต้น
ค่า - มว่งชมุ

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน     
บ้านต้นค่า-มว่ง
ชมุ

12 อดุหนุนโครงการประเพณีสรงน ้าพระ
เจา้ทองทิพย ์    วดัจา้ทรายมลู

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
วดั บ้านจา้
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

    1.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตวัชี้วดั

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

13 อดุหนุนโครงการจดังานประเพณี
ตานกว๋ยสลากภัตบ้านจา้

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
วดั บ้านจา้

14 อดุหนุนโครงการจดังานประเพณีสรง
น ้าพระธาตุ วดัปงใต้

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
วดั     บ้านปงใต้

15 อดุหนุนโครงการจดังานประเพณี
ตานกว๋ยสลากภัต บ้านปงใต้

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
วดั    บ้านปงใต้

16 อดุหนุนโครงการจดังานประเพณี
ตานกว๋ยสลากภัต  บ้านปงเหนือ

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
วดั     บ้านเหนือ
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

    1.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตวัชี้วดั

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

17 อดุหนุนโครงการจดังานประเพณีสรง
น ้าพระธาตุ  วดัปงยางคก

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
วดั     บ้านปง
ยางคก

18 อดุหนุนโครงการจดังานประเพณีสืบ
ชะตาหมู่บ้าน บ้านปงยางคก

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน     
บ้านปงยางคก

19 อดุหนุนโครงการจดังานประเพณี
ตานกว๋ยสลากภัต วดัพระงามบ้านขว่ง

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
วดั     บ้านขว่ง

20 อดุหนุนโครงการจดังานบวงสรวงหอกู่ปู่
เจา้ขว่งจา้งงาม บ้านขว่ง

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน     
บ้านขว่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

    1.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตวัชี้วดั

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

21 อดุหนุนโครงการจดังานประเพณีสรง
น ้าพระธาตุ   วดัโฮ้ง - ทะล้า

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
วดั  บ้านโฮ้ง-
ทะล้า

22 อดุหนุนโครงการงจดังานประเพณีสืบ
ชะตาหมู่บ้าน บ้านหมอ้

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 - - - ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน     
บ้านหมอ้

23 อดุหนุนโครงการบรรพชาอปุสมบท
พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระ
เกยีรติฯสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บรม
ราชกมุารี

เพื่อถวายเป็นพระราช
กศุลแด่ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กบัคณะกรรมการวดั
บ้านหมอ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จา้นวนคนเขา้
อบรมการปฏิบัติ
ถกูต้อง

เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม

คณะกรรมการ
วดับ้านหมอ้

24 อดุหนุนโครงการจดังานประเพณี
ตานกว๋ยสลากภัต บ้านนางแล

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
วดัน     บ้าน
นางแล

252



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

    1.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตวัชี้วดั

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

25 อดุหนุน โครงการจดังานประเพณีกอ่
เจดียท์ราย  วดันางแล

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 - - - ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน     
บ้านนางแล

26 อดุหนุน โครงการประเพณีสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีปี๋ใหมเ่มอืง

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

 ประชาชนในหมู่บ้านเขา้
ร่วมกจิกรรม

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน     
บ้านนางแล

27 อดุหนุนโครงการบรรพชาอปุสมบท
พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระ
เกยีรติฯสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บรม
ราชกมุารี

เพื่อถวายเป็นพระราช
กศุลแด่ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กบัคณะกรรมการวดั
นางแล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จา้นวนคนเขา้
อบรมการปฏิบัติ
ถกูต้อง

เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม

คณะกรรมการ
วดันางแล

28 อดุหนุนโครงการสนับสนุนการจดังานร่ืน
เริงฤดูหนาวและของดีนครล้าปาง

เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธข์อ้มลู
ขา่วสารทางวชิาการและ
สินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์

อดุหนุนงบประมาณ
ให้กบัที่ท้าการปกครอง
อา้เภอห้างฉตัร 
ด้าเนินการตามโครงการ/
กจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมส่ีวน
ร่วมกจิกรรม

ประชาชนเขา้ร่วม
กจิกรรม

ที่ท้าการ
ปกครองอา้เภอ
ห้างฉตัร
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

    1.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตวัชี้วดั

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

29 อดุหนุนโครงการสนับสนุนการจดังานร่ืน
เริงฤดูหนาวและของดีอา้เภอห้างฉตัร

เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธข์อ้มลู
ขา่วสารทางวชิาการและ
สินค้าโครงการหนึ่งต้าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอา้เภอ

อดุหนุนงบประมาณ
ให้กบัที่ท้าการปกครอง
อา้เภอห้างฉตัร 
ด้าเนินการตามโครงการ/
กจิกรรม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมส่ีวน
ร่วมกจิกรรม

ประชาชนเขา้ร่วม
กจิกรรม

ที่ท้าการ
ปกครองอา้เภอ
ห้างฉตัร

30 อดุหนุนโครงการจดัอบรมเยาวชนคนตี  
  กอ๋งปู่จาฯ

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีและ
ภูมปิัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กบัสภาวฒันธรรม
อา้เภอห้างฉตัร 
ด้าเนินการกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จา้นวนคนเขา้
อบรมการปฏิบัติ
ถกูต้อง

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

สภาวฒันธรรม
อา้เภอห้างฉตัร

31 อดุหนุนโครงการอบรมศาสนพิธแีละ
งานรัฐพิธี

เพื่อสนับสนุนงานศาสน
พิธแีละรัฐพธเีนื่องในวนั
ส้าคัญต่างๆ

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กบัสภาวฒันธรรม
อา้เภอห้างฉตัร 
ด้าเนินการกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จา้นวนคนเขา้
อบรมการปฏิบัติ
ถกูต้อง

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

สภาวฒันธรรม
อา้เภอห้างฉตัร

32 อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนนักศึกษา (หลักธรรมทางศาสนา)

เพื่อส่งเสริมสถานศึกษา
และพัฒนาคุณภาพของ
เด็กนักเรียน นักศึกษา

สนับสนุนงบประมาณใน
การด้าเนินการตาม
โครงการ

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จา้นวนเด็ก
นักเรียน นักศึกษา
เขา้ร่วมกจิกรรม

เด็กนักเรียน 
นักศึกษา ได้รับ
ความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

สภาวฒันธรรม 
อ้าเภอห้างฉัตร
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

    1.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตวัชี้วดั

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

33 อุดหนุนโครงการฝึกอบรมมารยาทไทย 
นักเรียนนักศึกษา

เพื่อส่งเสริมสถานศึกษา
และพัฒนาคุณภาพของ
เด็กนักเรียน นักศึกษา

สนับสนุนงบประมาณใน
การด้าเนินการตาม
โครงการ

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จา้นวนเด็ก
นักเรียน นักศึกษา
เขา้ร่วมกจิกรรม

เด็กนักเรียน 
นักศึกษา ได้รับ
ความรู้ด้าน
มารยาทไทย

สภาวฒันธรรม 
อ้าเภอห้างฉัตร
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ ที่ 5  ดา้นการบริหารและพัฒนาองค์กร

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ดา้นการบริหารและพัฒนาองค์กร

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

1 อดุหนุนโครงการขอรับเงินอดุหนุนศูนยป์ฏิบัติ
ราชการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)  
อ าเภอห้างฉตัร

เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ
ศูนยบ์ริการร่วมในการ
ให้บริการประชาชน

อดุหนุนให้กบัท้องถิ่นที่
เป็นเจา้ภาพในการ
ด าเนินงาน

25,000    25,000    25,000    25,000    25,000    การจดัซ้ือจดัจา้ง
โปร่งใส
ตรวจสอบได้

ประชาชนได้รับ
ขอ้มลูขา่วสาร
อยา่งโปร่งใส

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่อ าเภอห้าง
ฉตัรที่เป็น
เจา้ภาพในการ
ด าเนินงาน

2 อดุหนุนโครงการสสนับสนุนกจิกรรมงานรัฐพิธี
และงานวฒันธรรมประเพณี ประจ าปี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และทุกภาคส่วนได้
ร่วมกนัถวายความ
จงรักภักดี  เทิดทูนสถาน
บันชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตรย์

อดุหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอห้างฉตัร

15,000    15,000    15,000    15,000    15,000    ผู้บริหาร/สท 
ขา้ราชการ  
ลูกจา้ง 
ประชาชน เขา้
ร่วมงาน

การมส่ีวนร่วม
ของส่วนราชการ
 องค์กรเอกชน
และประชาชน

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ห้างฉตัร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แบบ ผ.02
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังไฟสาธารณะ 
บริเวณทางเขา้ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ถงึ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ระยะทาง 2,500  เมตร

เพื่ออ านวยความสะดวก 
และป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ
ของผู้สัญจร

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ัง
ไฟสาธารณะ บริเวณทางเขา้
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค
 5 - 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
ระยะทาง 2,500 เมตร

- 3,500,000  3,500,000  3,500,000  3,500,000  มกีารด าเนินงาน
ตามโครงการ ประชาชนมี

ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

อบจ.กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านสันบุญเรือง  ถนนบริเวณหลังวดัสันบุญเรือง ถงึ 
เขต อ.เมอืง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนบริเวณหลังวดัสันบุญ
เรือง ถงึ เขต อ.เมอืง  กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 800.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

- - 2,000,000  2,000,000  2,000,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

อบจ.กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปง
เหนือ ม.8 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉตัร เชื่อมบ้านผ้ึง ต.
ใหมพ่ัฒนา อ.เกาะคา รหัสสายทาง ลป.ถ.16-006

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,880 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E539277N2021040
พิกดัส้ินสุด  E536975N2020445

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

งบประมาณ

โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02/1
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

งบประมาณ

โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02/1

โครงการซ่อมแซมถนน
1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านนางแล 

ถนนสายขา้งศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ต.ปง
ยางคก เชื่อมต่อถนนสายไปโรงพยาบาลห้างฉตัร  ต.
ห้างฉตัร อ.ห้างฉตัร จ.ล าปาง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
กวา้ง 6.00 ม. ยาว 2,200 
ม.หนา 0.05 ม. พร้อมตีเส้น
จราจร

4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

อบจ.กองชา่ง

2 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay สายเชื่อมบ้านสันหนอง
บง ม.1 - บ้านสันหลวง ม.3 -  บ้านสันบุญเรือง ม. 4
 ต.ปงยางคก   อ.ห้างฉตัร จ.ล าปาง เชื่อมทางหลวง
หมายเลข 11 ต.ปงแสนทอง อ.เมอืง จ.ล าปาง และ
เชื่อมต่อ เทศบาลเมอืงเขลางค์ อ.เมอืง จ.ล าปาง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,420 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E541361N2024448
พิกดัส้ินสุด  E543010N2020746

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

งบประมาณ

โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02/1

3 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay สายเชื่อมบ้านทุ่งบ่อแป้น
 ม.2  - บ้านสันหลวง ม.3 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉตัร จ.
ล าปาง เชื่อมต่อ ถนนสายเอเชยี ล าปาง - เชยีงใหม ่
หมายเลข 11 เชื่อมต่อเทศบาลเมอืง          เขลางค์ 
อ.เมอืง จ.ล าปาง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

4,036,600  4,036,600  4,036,600  4,036,600  4,036,600  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน ประชาชนมี

ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E542602N2021259
พิกดัส้ินสุด  E543769N2023059

4 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay สายเชื่อมบ้านโฮ้ง-ทะล้า
 ม.11 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉตัร จ.ล าปาง เชื่อมต่อ 
บ้านสันทราย ม. 1 ต.เวยีงตาล อ.ห้างฉตัร จ.ล าปาง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,400 
หนา 0.05 ม.เมตร พร้อมตี
เส้น

8,019,000  8,019,000  8,019,000  8,019,000  8,019,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E539771N2022467
พิกดัส้ินสุด  E537738N2024338

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

งบประมาณ

โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02/1

5 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay สายเชื่อมบ้านสันบุญ
เรือง ม. 4 บ้านต้นค่า ม.5 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉตัร จ.
ล าปาง เชื่อมต่อ ทต.ล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จ.
ล าปาง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

2,025,000  2,025,000  2,025,000  2,025,000  2,025,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E542516N2021309
พิกดัส้ินสุด  E542016N2020438

6 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay สาย ม.1 บ้านสันหนอง
บง ไปหมู่ที่ 13 บ้านนางแล ต.ปงยางคก อ.ห้างฉตัร 
จ.ล าปาง เชื่อมต่อถนนสายเอเชยีล าปาง - เชยีงใหม ่
หมายเลข 11  เชื่อมต่อเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล
 อ.ห้างฉตัร จ.ล าปาง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

4,050,000  4,050,000  4,050,000  4,050,000  4,050,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E541064N2023175
พิกดัส้ินสุด  E539416N2023208

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

งบประมาณ

โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02/1

7 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนสันหนองบง - ถนน
สันบุญเรือง รหัสสายทาง ลป.ถ16-001

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 4,750 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

- 9,000,000  9,000,000  9,000,000  9,000,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E541360N2024443

พิกดัส้ินสุด  E543009N2020742

8 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนทุ่งบ่อแป้น - ถนน
สันบุญเรือง รหัสสายทาง ลป.ถ16-002

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,200 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

- 4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E543764N2023052
พิกดัส้ินสุด  E542602N2021257

9 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนปงยางคก - ถนน
สันหลวง รหัสสายทาง ลป.ถ16-003

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,250 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

- 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E541447N2021914

พิกดัส้ินสุด  E540436N2021142

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
จากการใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

งบประมาณ

โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02/1

10 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนทุ่งบ่อแป้น - ถนน
สันหลวง รหัสสายทาง ลป.ถ16-004

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,600 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

- 3,800,000  3,800,000  3,800,000  3,800,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E542116N2024003
พิกดัส้ินสุด  E541485N2021883

11 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนนางแล(ในหมู่บ้าน) 
 รหัสสายทาง ลป.ถ16-005

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,880 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

- 7,000,000  7,000,000  7,000,000  7,000,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E539411N2023209
พิกดัส้ินสุด  E540833N2024744

12 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนค่า - มว่งชมุ รหัส
สายทาง ลป.ถ16-007

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,580 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

- 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E540968N2021469
พิกดัส้ินสุด  E542831N2019514

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

งบประมาณ

โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02/1

13 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนปงเหนือ  รหัสสาย
ทาง ลป.ถ16-008

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

- 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E540428N2021135
พิกดัส้ินสุด  E539280N2021042

14 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนบ้านขว่ง - ทาง
หลวง ลป2020  รหัสสายทาง ลป.ถ16-009

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,270 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

- 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E540011N2021971
พิกดัส้ินสุด  E538939N2021621

15 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนบ้านปงใต้ - ทาง
หลวง ลป2020  รหัสสายทาง ลป.ถ16-010

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,600 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

- 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E540792N2020363
พิกดัส้ินสุด  E539252N2020127

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

งบประมาณ

โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02/1

16 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนบ้านจ า - บ้านมา้
เหนือ รหัสสายทาง ลป.ถ16-011

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

- 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E541171N2019544
พิกดัส้ินสุด  E541689N2018997

17 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนบ้านสันหลวง - 
บ้านนางแล  รหัสสายทาง ลป.ถ16-012

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 5,990 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

- 9,000,000  9,000,000  9,000,000  9,000,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E541285N2021719
พิกดัส้ินสุด  E539933N2022967

18 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนบ้านสันบุญเรือง - 
บ้านต้นค่า(สายขา้งวดัต้นค่า)  รหัสสายทาง ลป.ถ
16-013

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,110 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

- 1,600,000  1,600,000  1,600,000  1,600,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E542517N2021312
พิกดัส้ินสุด  E542550N2020700

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

264



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

งบประมาณ

โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02/1

19 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนบ้านทุ่งบ่อแป้น
(สายหน้าวดัทุ่งบ่อแป้น)  รหัสสายทาง ลป.ถ16-014

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,950 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

- 4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E543667N2022860
พิกดัส้ินสุด  E543870N2022854

20 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนสายบ้านจ า(สาย
เครดิตยเูนี่ยน) - บ้านปงใต้ รหัสสายทาง ลป.ถ
16-015

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,420 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

- 2,100,000  2,100,000  2,100,000  2,100,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E541080N2019462
พิกดัส้ินสุด  E539960N2020073

21 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay ถนนสายบ้านจ า - บ้าน
ปงยางคก รหัสสายทาง ลป.ถ16-016

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,140 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

- 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E541137N2019676
พิกดัส้ินสุด  E540626N2021271

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

265



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

งบประมาณ

โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02/1

22 โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง สายเลียบล าเหมอืงแม่
เถาวลัย ์บ้านปงใต้ หมู่ที่ 7 - บ้านปงเหนือ  หมู่ที่ 8  
ต าบลปงยางคก อ.ห้างฉตัร จ.ล าปาง

600,000     600,000     600,000     600,000     600,000     กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น  E537445 N2020445
พิกดัส้ินสุด   E538543 N2019270

23 โครงการถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ ถนน นิคมสหกรณ์ ห้างฉต้ร

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย

กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  กอ่สร้างถนนได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

อบจ./กองชา่ง

24 โครงการถนนลูกรัง
หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ ถนน นิคมสหกรณ์ ห้างฉต้ร

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย

กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  กอ่สร้างถนนได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

อบจ./กองชา่ง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 - ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 0.30 ม.

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

266



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

งบประมาณ

โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02/1

25 โครงการถนนลูกรัง
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง ถนน นิคมสหกรณ์ ห้างฉต้ร

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย

กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  กอ่สร้างถนนได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา

กองชา่ง/อบจ.

26 โครงการถนนลูกรัง
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง เชื่อมต าบลเวยีงตาล อ าเภอห้าง
ฉตัร และต าบลไหล่หิน อ.เกาะคา

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย

กวา้ง 5.00 ม. ยาว 2,200 
ม. หนา 0.40 ม.

1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  กอ่สร้างถนนได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง/อบจ.

27 โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง สายบ้านนางแล หมู่ที่ 
13 - หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง ต าบลปงยางคก อ.
ห้างฉตัร จ.ล าปาง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 - ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 0.30 ม.

600,000     600,000     600,000     600,000     600,000     กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E540399 N2023043
พิกดัส้ินสุด  E540970 N202576

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การสัญจรไปมา
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

งบประมาณ

โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02/1

28 โครงการถนนหินคลุกบดอดัแน่น
หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ ถนน นิคมสหกรณ์ ห้างฉต้ร

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย

กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  กอ่สร้างถนนได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง/อบจ.

พิกดัเร่ิมต้น E539246 N 2019934
พิกดัส้ินสุด  E537506 N2020508

29 โครงการถนนหินคลุกบดอดัแน่น
หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ ถนน นิคมสหกรณ์       ห้างฉต้ร

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย

กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  กอ่สร้างถนนได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

กองชา่ง/อบจ.

พิกดัเร่ิมต้น E538625 N 2020973
พิกดัส้ินสุด  E536545 N 2022194

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

งบประมาณ

โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02/1

30 โครงการถนนหินคลุกบดอดัแน่น
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง ถนนนิคมสหกรณ์ห้างฉต้ร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  กองชา่ง/อบจ.

พิกดัเร่ิมต้น E538037 N 2022511
พิกดัส้ินสุด  E536567 N2022688

31 โครงการถนนหินคลุกบดอดัแน่น
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง เชื่อมต าบลเวยีงตาล อ าเภอห้าง
ฉตัร และต าบลไหล่หิน อ.เกาะคา

กวา้ง 5.00 ม. ยาว 2,200 
ม. หนา 0.40 ม.

1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  

พิกดัเร่ิมต้น E537344 N 2023390
พิกดัส้ินสุด  E537056 N 2018663

32 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น สายบ้าน
นางแล หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง ต าบลปง
ยางคก อ.ห้างฉตัร จ.ล าปาง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

 - ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 0.30 ม.

600,000     600,000     600,000     600,000     600,000     อบจ. กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E540399   N2023043
พิกดัส้ินสุด  E540970  N202576

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย

กองชา่ง/อบจ.
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กอ่สร้างถนนได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

วตัถุประสงค์

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

งบประมาณ

โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02/1

33 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนสายเชื่อมบ้านสันหนองบง หมู่ที่ 1
 – บ้านสันหลวง  หมู่ที่ 3 – บ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ 4 
เชื่อมต่อ ถนนสายเอเชยี ล าปาง - เชยีงใหม ่หมายเลข
 11 เชื่อมต่อเทศบาลเมอืงเขลางค์ อ.เมอืง จ.ล าปาง

เพื่อให้มรีางระบายน้ าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กวา้ง 0.20 ม. ลึก 0.30 ม. 
 ยาว 1,400 ม.

3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  การกอ่สร้าง
รางระบายน้ า
มมีาตรฐาน

น้ าไมท่่วมขงั
ในฤดูฝน

อบจ.
กองชา่ง

พิกดัเร่ิมต้น E542602N2021259
พิกดัส้ินสุด  E543769N2023059

34 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณแยกหน้าวดัต้นค่า

เพื่อให้มรีางระบายน้ าท่วม
ขงัในฤดูฝน

กอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กวา้ง 0.20 ม. ลึก 0.30 ม. 
 ยาว 400 ม.

1,050,000  1,050,000  1,050,000  1,050,000  1,050,000  การกอ่สร้าง
รางระบายน้ า
มมีาตรฐาน

น้ าไมท่่วมขงั
ในฤดูฝน

อบจ.
กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 โครงการซ่อมแซมถนน ม.2 สายทางเขา้สถานีวทิยุ

เพื่อการศึกษา เชื่อมต่อ ถนนสายเอเชยี ล าปาง - 
เชยีงใหม ่หมายเลข 11 เชื่อมต่อเทศบาลเมอืง        
เขลางค์ อ.เมอืง จ.ล าปาง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต กวา้ง 4 เมตร ยาว
 660 เมตร

1,122,000     1,122,000     1,122,000     1,122,000     1,122,000     กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การคมนาคม
สัญจร

กรมส่งเสริมฯ

36 โครงการซ่อมแซมถนน ม.5 สายบ้านต้นค่า - มว่งชมุ เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

ลาดยางแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

1,700,000     1,700,000     1,700,000     1,700,000     1,700,000     กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การคมนาคม
สัญจร

กรมส่งเสริมฯ

37 โครงการซ่อมแซมถนน ม.5 สายบ้านต้นค่า - อโุบสถ
บ้านจ า

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต กวา้ง 4 เมตร ยาว
 635 เมตร

1,097,500     1,097,500     1,097,500     1,097,500     1,097,500     กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การคมนาคม
สัญจร

กรมส่งเสริมฯ

(KPI)
วตัถุประสงค์

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02/1
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(KPI)

วตัถุประสงค์

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02/1

38 โครงการซ่อมแซมถนน ม.6 สายบ้านจ า - บ้านมา้
เหนือ ต.ล าปางหลวง ถงึ สนามกฬีา

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต กวา้ง 4 เมตร ยาว
 645 เมตร

5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การคมนาคม
สัญจร

กรมส่งเสริมฯ

39 โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านปงใต้ ม.7 แยกศาลา
บ้านปงใต้ - แยกทางเขา้บ้านจู๊ดทุ่ง - ต.ล าปางหลวง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต โดยวธิ ีOver lay 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การคมนาคม
สัญจร

กรมส่งเสริมฯ

40 โครงการปรับปรุงถนน  ม.8 บ้านปงเหนือ เขต อบต.
ใหมพ่ัฒนา

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต กวา้ง 6 เมตร ยาว
 2,200 เมตร

5,296,000     5,296,000     5,296,000     5,296,000     5,296,000     กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การคมนาคม
สัญจร

กรมส่งเสริมฯ
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(KPI)

วตัถุประสงค์

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02/1

41 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ถนนนิคมสหกรณ์ห้างฉตัร
 ต.ปงยางคก หมู่ที่ 7  เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 10 
และหมู่ที่ 11

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนน คสล. ถนน
นิคมสหกรณ์ห้างฉตัร ต.
ปงยางคก หมู่ที่ 7 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 
10 และหมู่ที่ 11 ขนาด
กวา้ง 5.00 - 6.00 ยาว
 6,000.00 เมตร

- 20,000,000   20,000,000   20,000,000   20,000,000   กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การคมนาคม
สัญจร

กรมส่งเสริมฯ

42 โครงการกอ่สร้างถนนบดอดัลูกรังลงหินคลุก พื้นที่
นิคมสหกรณ์ห้างฉตัร ต.ปงยางคก หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนบดอดัลูกรัง
ลงหินคลุก พื้นที่นิคม
สหกรณ์ห้างฉตัร ต.ปง
ยางคก หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ
 หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 10 และ
หมู่ที่ 11 ขนาดกวา้ง 
5.00 - 6.00 เมตร ยาว
 8,000.00 เมตร

- 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
การใชถ้นนใน
การคมนาคม
สัญจร

กรมส่งเสริมฯ

273



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(KPI)

วตัถุประสงค์

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02/1

43 เพื่อรักษาแหล่งน้ าให้ม ี
สภาพใชก้ารได้  และ
ป้องกนัปัญหา น้ าท่วมขงั
ในฤดูฝน

 - ขนาดฝายคอนกรีต 
ความกวา้ง 15 เมตร ยาว
 6,000 เมตร สูง 2 เมตร

5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     

 - ขนาดอาคารป้องกนั
ตล่ิงแบบเรียงหินบรรจุ
กล่องลวดเหล็ก ความยาว
 500 เมตร สูง 2.50 
เมตร

 - ระบบคลองส่งน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ
ตัว U ความยาวรวม 
1200 เมตร

44 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ าคอนกรีต ล าเหมอืงฮ่อง
บ่าบ้า แบบตัว U  บริเวณปากเหมอืงบ้านสันทราย - 
บ้านหมอ้  หมู่ที่ 12

เพื่อรักษาแหล่งน้ าให้ม ี
สภาพใชก้ารได้  และ
ป้องกนัปัญหา น้ าท่วมขงั
ในฤดูฝน

ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

- - 1,500,000     1,500,000     1,500,000     กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

เพื่อประชาชน
ได้มนี้ าใชไ้ด้
อยา่งสะดวก

กรมส่งเสริม

กอ่สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอาคารป้องกนั
ตล่ิงแบบเรียงหินบรรจกุล่องลวดเหล็ก(Gabian) และ
ระบบคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัว U  
บริเวณ หมู่ 11 บ้านโฮ้ง - ทะล้า ต.ปงยางคก อ.ห้าง
ฉตัร จ.ล าปาง เชื่อมต่อ อบต.เวยีงตาล อ.ห้างฉตัร จ.
ล าปาง     พิกดัเร่ิมต้น E538514N2022904      
     พิกดัส้ินสุด  E539416N2023208

บ้านเรือน 
 ประชาชน
 ได้รับความ
ปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง
พังทลาย

กองชา่ง/
สนง.ทรัพยากร
น้ า ภาค 1
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(KPI)

วตัถุประสงค์

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02/1

45 กอ่สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 13 บ้านนางแล
 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉตัร จ.ล าปาง เชื่อมต่อ พิกดั 
E540506N2023158

เพื่อรักษาแหล่งน้ าให้ม ี
สภาพใชก้ารได้  และ
ป้องกนัปัญหา น้ าท่วมขงั
ในฤดูฝน

 - ขนาดฝายคอนกรีต 
ความกวา้ง 12 เมตร ยาว
 6,000 เมตร สูง 2 เมตร

1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     บ้านเรือน 
 ประชาชน
 ได้รับความ
ปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง
พังทลาย

กองชา่ง/
สนง.ทรัพยากร
น้ า ภาค 1

46 โครงการกอ่สร้างดาดล าเหมอืง คสล. เพื่อส่งน้ าเขา้
พื้นที่นิคมสหกรณ์ห้างฉตัร ต.ปงยางคก หมู่ที่ 7 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 8, หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้น
การคมนาคมสัญจร 
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างดาดล าเหมอืง 
คสล. เพื่อส่งน้ าเขา้พื้นที่
นิคมสหกรณ์ห้างฉตัร ต.
ปงยางคก หมู่ที่ 7 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 8, หมู่ที่ 
10 และหมู่ที่ 11 ขนาด
กน้กวา้ง 0.60 - 1.00 
เมตร ขนาดปากกวา้ง 
1.00 - 2.00 เมตร สูง 
1.00 - 2.00 เมตร ยาว
 2,000 เมตร

- 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     กอ่สร้างถนนได้
ตามมาตรฐาน

เพื่อส่งน้ าเขา้ไป
ในพื้นที่ท า
การเกษตร
รักษาแหล่งน้ า
ให้ม ีสภาพใช้
การได้ และ
ป้องกนัปัญหา
น้ าท่วมขงัในฤดู
ฝน

กรมส่งเสริม/
กองชา่ง/สนง.
ทรัพยากรน้ า 
ภาค 1

275



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(KPI)

วตัถุประสงค์

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02/1

47 ระบบประปาหมู่บ้าน สันหนองบง (สระน้ าสาธารณะ
ประโยชน)์

 เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประปาของ
หมู่บ้าน 

กอ่สร้างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดใหญ่

3,000,000     - - - - ร้อยละ 90
ครัวเรือน
ในหมู่บ้าน 
มนี้ าประปาใช้

ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมนี้ า
 ประปาใชอ้ยา่ง
 เพียงพอ

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

48 ระบบประปาหมู่บ้าน ทุ่งบ่อแป้น (สุสานทุ่งบ่อแป้น)  เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประปาของ
หมู่บ้าน 

กอ่สร้างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดใหญ่

3,500,000     3,500,000     3,500,000     3,500,000     3,500,000     ร้อยละ 90
ครัวเรือน
ในหมู่บ้าน 
มนี้ าประปาใช้

ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมนี้ า
 ประปาใชอ้ยา่ง
 เพียงพอ

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

49 ระบบประปาหมู่บ้าน สันบุญเรือง (โรงเรียน)  เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประปาของ
หมู่บ้าน 

กอ่สร้างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดใหญ่

2,300,000     2,300,000     2,300,000     2,300,000     2,300,000     ร้อยละ 90
ครัวเรือน
ในหมู่บ้าน 
มนี้ าประปาใช้

ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมนี้ า
 ประปาใชอ้ยา่ง
 เพียงพอ

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

50 โครงการกอ่สร้างระบบประปา  แบบบาดาลขนาดใหญ่
 หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า

 เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประปาของ
หมู่บ้าน 

กอ่สร้างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดใหญ่

2,700,000     2,700,000     2,700,000     2,700,000     2,700,000     ร้อยละ 90
ครัวเรือน
ในหมู่บ้าน 
มนี้ าประปาใช้

ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมนี้ า
 ประปาใชอ้ยา่ง
 เพียงพอ

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(KPI)

วตัถุประสงค์

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02/1

51 โครงการกอ่สร้างระบบประปา  แบบบาดาลขนาดใหญ่
 หมู่ที่ 11  
บ้านโฮ้ง-ทะล้า

 เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประปาของ
หมู่บ้าน 

กอ่สร้างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดใหญ่

2,700,000     2,700,000     2,700,000     2,700,000     2,700,000     ร้อยละ 90
ครัวเรือน
ในหมู่บ้าน 
มนี้ าประปาใช้

ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมนี้ า
 ประปาใชอ้ยา่ง
 เพียงพอ

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

52 โครงการกอ่สร้างระบบประปา  แบบบาดาลขนาดใหญ่
 หมู่ที่ 6 บ้านจ า

 เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประปาของ
หมู่บ้าน 

กอ่สร้าง หอถงัสูงพร้อม
ระบบกรองน้ า

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 90
ครัวเรือน
ในหมู่บ้าน 
มนี้ าประปาใช้

ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมนี้ า
 ประปาใชอ้ยา่ง
 เพียงพอ

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

53 โครงการกอ่สร้างระบบประปา  แบบบาดาลขนาดใหญ่
 หมู่ที่ 13 บ้านนางแล

 เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประปาของ
หมู่บ้าน 

กอ่สร้าง หอถงัสูงพร้อม
ระบบกรองน้ า

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 90
ครัวเรือน
ในหมู่บ้าน 
มนี้ าประปาใช้

ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมนี้ า
 ประปาใชอ้ยา่ง
 เพียงพอ

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

54 โครงการกอ่สร้างระบบประปา  แบบบาดาลขนาดใหญ่
 หมู่ที่ 7  บ้านปงใต้

 เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประปาของ
หมู่บ้าน 

กอ่สร้างระบบประปา 
บริเวณสระน้ า
สาธารธณประโยชน์ ติด
กบัสุสานหมู่บ้าน

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 90
ครัวเรือน
ในหมู่บ้าน 
มนี้ าประปาใช้

ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมนี้ า
 ประปาใชอ้ยา่ง
 เพียงพอ

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(KPI)

วตัถุประสงค์

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02/1

พลังงานแสงอาทิตย์
55 โครงการกอ่สร้างแหล่งพลังงานทดแทน พลังงาน

แสงอาทิตยใ์นเขตพื้นที่ต าบลปงยางคก
เพื่อให้พลังงานทดแทน 
พลังงานแสงอาทิตยใ์ชใ้น
ต าบลปงยางคก

เขตพื้นที่ต าบลปงยางคก 5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     มพีลังงาน
ทดแทนใชใ้น
ต าบล

มพีลังงานไฟฟ้า
ทดแทน และ
แสงสวา่ง

ส านักงาน
พลังงานจงัหวดั
ล าปาง

รวม 58  โครงการ - - 103,396,100    188,396,100    195,396,100    195,396,100    195,396,100    - - -
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาโต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต 20,000             20,000           20,000           20,000          - ส านักปลัดเทศบาล
2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาโต๊ะพับเอนกประสงค์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัดเทศบาล
3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาโต๊ะหมู่บูชา 20,000             20,000           20,000           20,000          20,000          ส านักปลัดเทศบาล
4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาเกา้อี้ส านักงาน 20,000             20,000           20,000           20,000          - ส านักปลัดเทศบาล
5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาเกา้อี้กลมขาเหล็ก - 5,000             5,000             5,000            5,000            ส านักปลัดเทศบาล
6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาเกา้อี้เบาะนวม - 50,000           50,000           50,000          50,000          ส านักปลัดเทศบาล
7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือน ขนาด

 4 ฟุต
20,000             20,000           20,000           20,000          - ส านักปลัดเทศบาล

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือน ขนาด
 3  ฟุต

5,000               5,000             5,000             5,000            - ส านักปลัดเทศบาล

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาพัดลมไอน้ า 20,000             20,000           20,000           20,000          20,000          ส านักปลัดเทศบาล
10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาพัดลมต้ังพื้น จ านวน 5 ตัว - 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัดเทศบาล
11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาเคร่ืองปรับอากาศ 100,000           100,000         100,000         100,000        - ส านักปลัดเทศบาล
12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาเคร่ืองถา่ยเอกสาร 350,000           350,000         350,000         350,000        350,000        ส านักปลัดเทศบาล
13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาตู้สาขาโทรศัพท์ 100,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล
14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาแคร่ืองโทรสาร - 30,000           30,000           30,000          30,000          ส านักปลัดเทศบาล
15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาโพเดียม 10,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล
16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 40,000             80,000           40,000           40,000          - ส านักปลัดเทศบาล
17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึ

พร้อมติดต้ังถงัหมกึพิมพ์
5,000               5,000             5,000             5,000            - ส านักปลัดเทศบาล

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 15,000             15,000           15,000           15,000          - ส านักปลัดเทศบาล
19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาเคร่ืองพิมพ์ชนิดขาว/ด า 20,000             20,000           20,000           20,000          - ส านักปลัดเทศบาล

หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ แผนงาน ประเภท
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ แผนงาน ประเภท

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 15,000             10,000           10,000           10,000          - ส านักปลัดเทศบาล
21 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาเคร่ืองพิมพ์ Multifuntion 

แบบฉดีหมกึ
- 16,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาเคร่ืองพิมพ์สี พร้อมสแกน - 20,000           - - - ส านักปลัดเทศบาล
23 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 20,000             - - - - ส านักปลัดเทศบาล
24 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาอปุกรณ์อา่นบัตรแบบ  

(Smart Card Reader)  2 เคร่ือง
- 1,500             1,500             1,500            1,500            ส านักปลัดเทศบาล

25 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจดัหากล้องถา่ยรูป 20,000             20,000           20,000           20,000          20,000          ส านักปลัดเทศบาล

26 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจดัหากล่องรับสัญญาณและจาน
ดาวเทียม

50,000             50,000           50,000           50,000          - ส านักปลัดเทศบาล

27 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจดัหาโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ - 50,000           50,000           50,000          50,000          ส านักปลัดเทศบาล

28 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจดัหาระบบไมโครโฟน - 70,000           - - - ส านักปลัดเทศบาล

29 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เคร่ืองขยายเสียงพร้อมอปุกรณ์ 10,000             10,000           10,000           10,000          10,000          ส านักปลัดเทศบาล
30 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพื่อจดัหาตู้ล าโพงเคล่ือนที่ 15,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล
31 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจดัหาเคร่ืองซักผ้า จ านวน 1 เคร่ือง 20,000             - - - - ส านักปลัดเทศบาล
32 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจดัหาเคร่ืองต้มน้ าร้อน 15,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล
33 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เพื่อจดัหาเคร่ืองออกก าลังกาย - 300,000         300,000        300,000        ส านักปลัดเทศบาล
34 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง
เพื่อจดัหาต่อเติมรถพ่วง 12,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ แผนงาน ประเภท

35 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อจดัหารถบรรทุกขยะ - - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ส านักปลัดเทศบาล

36 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพื่อจดัหารถเขน็ชนิดนอน - 20,000           - - - ส านักปลัดเทศบาล

37 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อจดัหารถบรรทุก (ดีเซล) 4 ล้อ 
รถดับเพลิงขนาดคันเล็ก 4 ล้อ

1,200,000        1,200,000      1,200,000      1,200,000     1,200,000     ส านักปลัดเทศบาล

38 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาถงัดับเพลิง 30,000             30,000           30,000           30,000          30,000          ส านักปลัดเทศบาล
39 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาถงัออกซิเจนแบบพกพา 50,000             50,000           50,000           50,000          50,000          ส านักปลัดเทศบาล
40 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพื่อจดัหาเคร่ืองรับส่งวทิยแุบบติดต้ัง 35,000             35,000           35,000           35,000          35,000          ส านักปลัดเทศบาล
41 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจดัหาเคร่ืองพ่นหมอกควนั 2 เคร่ือง 120,000           120,000         120,000         120,000        120,000        ส านักปลัดเทศบาล
42 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือน ขนาด

 4 ฟุต
10,000             10,000           10,000           10,000          - ฝ่ายการศึกษา

43 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาตู้เหล็ก 10,000             10,000           10,000           10,000          - ฝ่ายการศึกษา
44 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาโต๊ะพับอเนกประสงค์ - 30,000           - - - ฝ่ายการศึกษา
45 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาเกา้อี้พลาสติก - 30,000           30,000           30,000          30,000          ฝ่ายการศึกษา
46 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาเคร่ืองพิมพ์ชนิดขาว/ด า 5,000               5,000             5,000             5,000            - ฝ่ายการศึกษา
47 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 20,000             20,000           20,000           20,000          - ฝ่ายการศึกษา
48 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจดัหากล้องถา่ยรูป 20,000             20,000           20,000           20,000          20,000          ฝ่ายการศึกษา
49 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจดัหาผ้ามา่น - 30,000           - - - ฝ่ายการศึกษา
50 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจดัหาป้ายบอกทาง 20,000 - - - - ฝ่ายการศึกษา
51 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาตู้เหล็ก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 

1 ใบ
10,000             10,000           10,000           10,000          - กองคลัง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ แผนงาน ประเภท

52 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาตู้เหล็ก จ านวน 1 ตู้ 10,000             10,000           10,000           10,000          - กองคลัง
53 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาโต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต 10,000             10,000           10,000           10,000          - กองคลัง
54 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาเกา้อี้ส านักงาน 20,000             20,000           20,000           20,000          - กองคลัง
55 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาเกา้อี้กลมขาเหล็ก - 5,000             - - - กองคลัง
56 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 20,000             20,000           20,000           20,000          - กองคลัง
57 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิด

ขาว/ด า
5,000               5,000             5,000             5,000            - กองคลัง

58 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,000               5,000             5,000             5,000            - กองคลัง
59 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาอปุกรณ์อา่นบัตรแบบ  

(Smart Card Reader)  2 เคร่ือง
- - 1,500             1,500            1,500            กองคลัง

60 แผนงานเคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาโต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต 10,000             10,000           10,000           10,000          - กองชา่ง
61 แผนงานเคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาเกา้อี้ส านักงาน 5,000               5,000             5,000             5,000            - กองชา่ง
62 แผนงานเคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 20,000             20,000           20,000           20,000          - กองชา่ง
63 แผนงานเคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาเคร่ืองพิมพ์ชนิดขาว/ด า A3 10,000             10,000           10,000           10,000          - กองชา่ง
64 แผนงานเคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาเคร่ืองพิมพ์ชนิดสี 30,000 30,000 30,000 30,000 - กองชา่ง
65 แผนงานเคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาอปุกรณ์อา่นบัตรแบบ  

(Smart Card Reader)  2 เคร่ือง
- 1,400             1,400             1,400            - กองชา่ง

66 แผนงานเคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง เพื่อจดัหาเคร่ืองตัดคอนกรีต 10,000 10,000 10,000 10,000 - กองชา่ง
67 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง เพื่อจดัหาเคร่ืองเชื่อมโลหะ 20,000 - - - - กองชา่ง
68 แผนงานเคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อจดัหาไมส้ต๊าฟอลูมเินียมแบบชกั 

ขนาด 4 เมตร
5,000 5,000 5,000 5,000 - กองชา่ง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวดัล าปาง

ที่ แผนงาน ประเภท

69 แผนงานเคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อจดัหารถบรรทุกขยะแบบอดัท้าย 2,400,000 2,400,000 2,400,000 - - กองชา่ง

70 แผนงานเคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจดัหากล้องถา่ยรูป - 15,000 - - - กองชา่ง

5,052,000        5,258,900      7,704,400      5,304,400     4,783,000     รวม 
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ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 การติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ 
และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรือ
อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  
2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
            การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง 
และความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ 
และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
            
 4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

4.3.1  การด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  -  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมท าให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทางไปท า
การเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
  -  การด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ในต าบล เพ่ือประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้ประโชยน์ 
  -  การก่อสร้างรางระบายน้ า  วางท่อระบายน้ า  เพ่ือประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการสัญจรไปมา  

4.3.2  การด าเนินการดา้นแหล่งน้ า 
            -  มีการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค 
การขุดลอกคลอง สระน้ า และ รางระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าตื้นเขิน เพื่อให้จัดเก็บน้ าให้ได้มากข้ึนมีน้ าส าหรับ
ท าการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกคลอง ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และน้ า
ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 

4.3.3  การด าเนินการดา้นเศรษฐกิจ 
 -  จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน  เพื่อเป็นการส่งเสริม

รายได้แก่ประชาชนในพื้นที่  แก้ไขปัญหาการว่างงาน 
 -  การสนับสนุนในเรื่องกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมให้กองทุนมีความเข้มแข็ง 
 -  การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
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4.3.4  การด าเนินการดา้นสังคม 
 -   มีการประสานงาน  สนับสนุนในการจัดกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเยาวชน  

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคคลทั่วไป 
 -  การจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
 -  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  พัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสในต าบล 
 -  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ 
 -  การจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และตามประเพณี 
4.3.5  การด าเนินการดา้นการเมืองและการบริหาร 
 -  โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม  ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ

ข้าราชการ 
 -  จัดอบรมให้ความรู้ เพ่ิมทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาล 
 -  จัดส่งข้าราชการ พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามต าแหน่งหน้าที่ 
 -   การบริหารให้เป็นไปตามนโยบาลของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดและผู้บริหาร ในด้าน

ต่างๆ 
4.3.6  การด าเนินการดา้นสาธารณสุข 
 -  การสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มียุง

เป็นพาหะ  มีการฉีดพ่นยา  และแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนรวมถึงการป้องกันโรคระบาดอ่ืนๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

 -  จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 -  การด าเนินการส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
4.3.7  การด าเนินการดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 -  สนับสนุนการศึกษานอกระบบและในระบบ 
 -  สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
 -  การด าเนินการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบล 
 -  สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางศาสนา และ

วัฒนธรรม 
 -  สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ของเด็กและเยาวชน 
 -  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน เพิ่มทักษะให้เด็กเล็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบล 
 -  จัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในต าบล เช่นประเพณีตานก๋วยสลากภัต 

ประเพณีแห่ไม้ค้ าศรี  ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  ประเพณีอื่นๆ ในเขตพ้ืนที่ต าบลปงยางคก 
4.3.8  การด าเนินการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  สนับสนุนส่งเสริมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 -  จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
 -  การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอย และด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
 -  ด าเนินการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะไม่ให้ตื้นเขิน 
 -  สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกป่า ของชมรมแม่วัก 
 -  ด าเนินโครงการกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก/ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 -  มีโครงการที่จะพัฒนาเป็นจ านวนมาก  ท าให้ไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้   
 -  ประชาชนยังไม่ขาดความรู้และไม่ได้ให้ความส าคัญของกระบวนการจัดท าแผน  
 -  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง
เรื่องไม่สามารถท าได้ 
 -  การให้ความส าคัญกับโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้านอ่ืนๆ  ท าให้การพัฒนาในด้านอื่น
ไม้ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร 

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา 

 1.  โครงการ/กิจกรรม  ทีมีอยู่ในแผนควรน ามาด าเนินการให้ได้มากที่สุด 
 2. จ านวนโครงการที่เสนอมามีมากกว่างบประมาณที่จัดสรรให้  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้หมด 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดในหลายอย่างๆ  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นๆ   

4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ  
 

*************************** 
 

   
 


