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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง   วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปงยางคก  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปงยางคก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) ขึ้น  เพ่ือรายงาน
และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลปงยางคกทราบ  คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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บทน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไป
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
      การติดตามและการประเมินผล เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่
กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล มาประสานใช้
ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ของเทศบาลต าบลปงยางคก  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญดังนี้ 
  1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนก โครงการเพ่ือการพัฒนาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่
ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2.ผลการด าเนินการ ได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาล ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรือ
อุปสรรค ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล บุคลกร ของเทศบาล สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชน ในเขตเทศบาล 
  ในการวางแผนพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและ
เมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอมในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็น



 ๒  
 

จุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอ
โอกาสที่จะด าเนินการและตั้งม่ัน พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดปัญหาลงให้ได้ 
และด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือรอโอกาส และเมื่อมีโอกาสจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน 
โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ให้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร
ด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปงยางคก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลปงยางคก 
2.เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
3.เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลปงยางคก และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
4.เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดให้ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเป็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

3.1กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
(๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
(๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  



 ๓  
 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ 
คัดเลือกอีกก็ได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก  
 
3.2กำรรำยงำนผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการ
ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์  รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่
ได้ก าหนดขึ้น  
  4.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
   - ก าหนดกรอบเวลา  
   - ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้อง 
  - ความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ 
  -ประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับ
กับทรัพยากรที่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนา 



 ๔  
 

  -ประสิทธิผล เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข 
 4.2วิธีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
1.การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่ง
ตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
2.การส ารวจ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว 
 4.3 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 

 1.การสังเกต  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าระวังว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนา  มีการบันทึกการสังเกต 
แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  

    2.การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ   
 3.การส ารวจ เพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของประชาชน  มี
การบันทึกการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
 4.เอกสาร การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร 

ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือ
โครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาล 

5.ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนินโครงการ  แนะวางแผน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  มีประโยชน์ดังนี้ 
 1.ท าให้รู้ว่าการน านโยบายปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริการ 
 2.เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ทรัพยากรที่ต้องใช้  ระยะเวลาที่ต้องการท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนมีความเหมาะสมต่อการน าปฏิบัติและท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 3.ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  
 4.ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง เกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือน ามาปรับปรุง
และหาแนวทางแก้ไข 
 5.ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง และจุดอ่อน อะไรบ้าง สาเหตุเกิดจากอะไร จะแก้ไขได้
อย่างไร ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม 
 6.การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร หรอืจะต้องปรับปรุงในส่วนใด 
 7.การประเมินผลจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีควรจะขยายโครงการ
ให้คลอบคลุมยิ่งข้ึนหรือหรือสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการใดมีปัญหาหรือไม่ประสบผลส าเร็จควรจะ
ยกเลิก 
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ส่วนท่ี ๒ 
การติดตามและประเมนิผล  

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

 
 

ที ่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ 

แนวทางการพัฒนา 

จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ
โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละของ
งบประมาณ ทั้งหมด ด าเนินการ ทั้งหมด ด าเนินการ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 402 36 13,954,550 9,489,912.90 8.46 68.01 
2 การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
99 6 1,037,611 702,891 6.06 65.84 

3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 111 41 29,398,912 26,706,406.34 36.94 90.84 
4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 18 - 20,000 - 0 0 
5 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนา

องค์กร 
15 3 930,000 712,588.95 20.00 76.62 

รวม 
 

645 86 45,341,073 37,611,799.19 13.33 82.95 

 
2. แนวทางในการติดตามและประเมินผล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความ สอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่   และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด  การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น   
 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการ
ก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล 

2.1การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล น าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร  เมื่อใด ข้อมูล
หลักๆ ที่ต้องการคืออะไร  ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษา
ดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ / สังเกต แล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2.2วางแผนติดตามและประเมิน จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน มาวิเคราะห์ 
ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม 

2.3ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่างจะได้ครบขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผน 



๖  
 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การนับ ร้อยละ จ านวน การเขียน Flow 
Chat หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม 

2.5รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสม  

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปงยางคก  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้มีการประชุมก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /กิจกรรมที่
ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลปงยางคก ความต้องการและ
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลปงยางคกรายงานผลต่อผู้บริหาร  เพ่ือเสนอต่อสภา และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล ทราบโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลและ ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน   จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท า
แผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
การท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนท่ี  3 
 

 
 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
................................................................................................................................................................... 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปงยางคก 
 

ประเด็นกำรประเมิน มี 
กำรด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำส่วนท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน √  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√  

ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความส าคัญของท้องถ่ินมาจดัท าฐานข้อมูล √  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพื่อประเมินสถานภาพการ   
   พัฒนาท้องถิ่น 

√  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ   
     ศักยภาพของท้องถ่ิน 

√  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื √  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา √  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา √  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ √  
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1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลต าบลปงยางคก 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 17 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) ๑๐ 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) ๑๐ 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) ๑๐ 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) ๕ 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) ๕ 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) ๕ 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) ๕ 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) ๕ 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 97 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลต าบลปงยางคก 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
๓ 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) ๒ 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) ๒ 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) ๒ 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) ๒ 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) ๓ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

17 
๕ 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) 0 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  ๓ 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) ๓ 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) ๓ 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) ๓ 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
๑๐ 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๑๐ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) ๑๐ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) ๕ 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) ๕ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) ๕ 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) ๕ 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) ๕ 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 97 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลต าบลปงยางคก 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 7 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 8 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 9 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕8 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) ๕ 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) ๕ 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) ๕ 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) ๕ 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) ๕ 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 3 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) ๕ 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) ๕ 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) ๕ 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 5 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) ๕ 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) ๕ 
รวมคะแนน ๑๐๐ 92 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลต าบลปงยางคก 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 7 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 9 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕8 
๕ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) ๕ 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) ๕ 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) ๕ 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 3 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 5 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) ๕ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 92 
 
 
 
 
 

******************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 

เทศบาลต าบลปงยางคก

เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

โครงการงานก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก

1 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง ซอยบา้น
นายเกษม  ยาสุวรรณ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยบา้นนายเกษม 
ยาสุวรรณ  กวา้ง  3.50 
เมตร  ยาว 50 เมตร

70,000 √

2 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง ซอยบา้น
เฮียเสริฐ -    ลุงจันทร์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเฮียเสริฐ-ลุงจันทร์
 กวา้ง 3.50 เมตร ยาว  50 
เมตร

70,000 √

3 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง ซอยหน้า
สวนสัก(บา้นนายอินจันทร์ อินจันทร์ต๊ะ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหน้าสวนสัก (บา้น
นายจันทร์ อินจันทร์ต๊ะ) 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 350 เมตร

340,000 √

4 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง ซอยบา้น
นายประเสริฐ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบา้นนายประเสริฐ
 กวา้ง 3 เมตร ยาว 80 เมตร

135,000 √

5 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง  ซอยบา้น
นายชัยรัตน์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบา้นนายชัยรัตน์ 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 100 เมตร

168,000 √

6 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  ซอยพทุธ
มลฑล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนซอยพทุธมลฑล  
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร

    690,000 √

7 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  ซอยบา้น
นายหมื่น กิจพทิักษ์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยเข้าบา้นนายหมื่น 
 กิจพทิักษ ์กวา้ง 4 เมตร ยาว
 50 เมตร พร้อมวางท่อ
ขนาด 0.30 เมตร 2 จุด

    150,000 √

8 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  สาย
ปัม๊น  ามันเบญจมาศ ถึง เจ้าพระยาหนิอ่อน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังโรงงานศิริ
นุวฒัน์ ถึงสายตรงข้าม
เจ้าพระยาหนิอ่อน กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 1,200 
เมตร

    890,000 √

9 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  ข้างบา้น
นายอรุณ  ปนิใจ ถึงทุ่งนา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนจากข้างบา้นนาย
อรุณ ปนิใจ ถึงทุ่งนา กวา้ง 3
 เมตร ยาว 200 เมตร

    336,000 √

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุ

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม  2563 - กันยายน 2564)

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

10 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  เส้นบา้น
นางมุทิตา  อินต๊ะแก้ว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเส้นบา้น นาง
มุทิตา  อินต๊ะแก้ว กวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 250 เมตร

    420,000 √

11 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  เข้าบา้น
นายแสวง  พรมสุรินทร์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเข้าบา้นนายแสวง
 พรมสุรินทร์ กวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 300 เมตร

    520,000 √

12 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  3 บา้นสันหลวง สายหลัง รพ.
สต. สันหลวง - วดัทุ่งบอ่แปน้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลัง รพ.สต. สัน
หลวง - วดัทุ่งบอ่แปน้ กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 700  เมตร

    800,000 √

13 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  3 บา้นสันหลวง  ซอยบา้นนาง
จ าเนียน คุ้มวงค์ ซอย 14 หลังบา้นนาย
วโิรจน์ อริยะเครือ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบา้นนางจ าเนียร 
คุ้มวงค์ซอย 14 หลังบา้น
นายวโิรจน์  อริยะเครือ กวา้ง
 4.00 เมตร  ยาว 20 เมตร

      45,000 √

14 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  3 บา้นสันหลวง  ถนนสายหลัก
ในหมู่บา้น(หน้าบา้นนายอุดม  ฟองใจ - 
บา้นนางบญุมี แก้วสิทธวิงศ์)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายหลักใน
หมู่บา้น (หน้าบา้นนายอุดม 
ฟองใจ - บา้นนางบญุมี  แก้ว
สิทธวิงศ์) กวา้ง 6 เมตร  ยาว
 300 เมตร

    520,000 √

15  โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็กหมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง  ถนนเส้น
หน้าฝายเขต อ.เมือง (บา้นหนองหา้)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเส้นหน้าฝาย-เขต 
 อ.เมือง(บา้นหนองหา้) กวา้ง
 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร

    560,000 √

16  โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บา้นม่วงชุม - สันบญุเรือง(ซอยหลัง
โรงรียนต้นค่า) หมู่ที่ 5  บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นม่วงชุม - สันบญุ
เรือง(ซอยหลังโรงเรียนต้นค่า)
 กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 
1,000 เมตร

    740,000 √

17  โครงการงานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ต้นค่า - ม่วงชุม  หมู่ที่ 5  บา้นต้นค่า
 - ม่วงชุม

ขยายไหล่ทาง ต้นค่า - ม่วง
ชุม  หมู่ที่ 5  บา้นต้นค่า - 
ม่วงชุม กวา้งข้าละ 1.00 
เมตร  ยาว 2,000 เมตร

    740,000 √

18 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 6 บา้นจ า  หน้าบา้นนายจักร
แก้ว นิลสวทิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้าบา้นนายจักรแก้ว 
นิลสวทิ  กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 40 เมตร

90,000 √
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

19 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 6 บา้นจ า  ข้างโรงงานนาย
เทียมศักด์ิ จ าต๊ิบ ถึงบา้นนายนิวาส  ใจเย็น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้างโรงงานนายเทียม
ศักด์ิ จ าต๊ิบ ถึงบา้นนายนิวาส
  ใจเย็น กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร

440,000 √

20 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 6 บา้นจ า  นายยุทธ  วงค์แก้ว 
ถึงบา้นนายลบ  ขัดฝ้ัน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นายยุทธ วงค์แก้ว ถึง
บา้น นายลบ ขัดฝ้ัน กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 80 เมตร

    179,000 √

21 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 6 บา้นจ า  หวัสะพานท่าข้าวมุ้น
 ถึงบา้นนายจรัล พลเมฆ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หวัสะพานท่าข้าวมุ้น 
ถึง บา้นนายจรัล  พลเมฆ 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร

    670,000 √

22 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 6 บา้นจ า  ถนนสายเลียบล าน  า
แม่โทก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายลียบ ล าน  าแม่
โทก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 500 เมตร

    670,000 √

23 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 6 บา้นจ า  ถนนสายเลียบล า
เหมือง จากบา้นจ า - บา้นม้า(อ.เกาะคา)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายลียบ เหมือง 
จากบา้นจ า - บา้นม้า (อ.
เกาะคา) ระยะทาง 1,000 
เมตร กวา้ง 4.00 เมตร

890,000 √

24 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 6 บา้นจ า  ถนนทางเข้านนาย
จรัล พลเมฆ

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนทางเข้าบา้นนาย
จรัล   พลเมฆ กวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 20 เมตร

      34,000 √

25 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้  ซอยข้างวดัปงใต้
 ทางทิศใต้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยข้างวดัปงใต้ 
ทางทิศใต้ กวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 75 เมตร

160,000 √

26 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้  ซอยบา้นนายเลิศ 
             นามะณีวรรณ์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบา้นนายเลิศ นา
มะณีวรรณ์ กวา้ง 3.00 เมตร
 ยาว 45 เมตร

75,000      √

27 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้  สายปงใต้ - บา้น
จ า

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายปงใต้-บา้นจ า กวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร

336,000 √

28 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้  สายบา้นนาย
ประสงค์ เครือปลูก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบา้นนายประสงค์  
เครือปลูก  กวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 150 เมตร

336,000 √
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

29 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ  ถนนล าน  าแม่
ตาล ถึงข้างบา้น นางไหล่ ราชบญุยืน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนล าน  าแม่ตาลถึง
ข้าง บา้นนางไหล่  ราชบญุยืน
  กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
600 เมตร

500,000 √

30 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ  ปากทางซอย 
3 ข้างบา้น นางศรีวรรณ  เวยีงใจ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ปากทางซอย 3 ถึง
ข้างบา้น นางศรีวรรณ  เวยีง
ใจ กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
200 เมตร

336,000 √

31 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ สายทางนาง
ลักษ ์ ราชาชัย - ทางเข้าบา้นนางสาย สุภา
วรรณ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางนางลักษ ์ 
ราชาชัย - ทางเข้าบา้นนาง
สาย สุภาวรรณ ขนาดกวา้ง 
3.50 เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000 √

32 โครงการงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก  หน้าบา้น
นายสุพรรณ หลอม รินดี –ทางไปบา้น   
ดอนแก้ว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้าบา้นนายสุพรรณ 
หลอม รินดี –ทางไปบา้น   
ดอนแก้ว กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร

250,000 √

33 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง    สายทาง
บริเวณบา้นนางบญุนาค

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบริเวณบา้น
นางบญุนาค กวา้ง 3.00 ม. 
ยาว 22.00 ม.      หนา 
0.15 ม. หรือ พื นที่ไม่น้อย
กวา่ 66.00 ตร.ม

70,000 √

34 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง สายทางบริเวณ
บา้นนางบบุผา (แม่ตาลเหนือ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบริเวณบา้น
นางบบุผา (แม่ตาลเหนือ) 
กวา้ง 2.50 เมตร  ยาว 
47.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือ พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
117.50 ตารางเมตร

70,000 √

35 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง    สายทาง
บริเวณบา้นนายสงวน (คลองชลประทาน)

สายทางบริเวณบา้นนายสงวน
 (คลองชลประทาน) กวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 42.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

70,000 √

36 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง   ซอยบา้นนาย
สหพล

งานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบา้นนาย
สหพล กวา้ง 2.50 เมตร ยาว
 28.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือ พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
70.00 ตารางเมตร

70,000 √




20



เปา้หมาย
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โครงการ / กิจกรรม

37 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ  จากที่นานายสม
จิต  ไชยอุตร - ที่นานายเทพ  สุพนัศักด์ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากที่นานายสมจิต  
ไชยอุตร - ที่นานายเทพ  สุ
พนัศักด์ิ กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร

200,000 √

38 โครงการงานก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 บา้นนางแล สายบา้นนางแล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขยายไหล่ทาง สาย
บา้นนางแล กวา้ง 0.50 
เมตร ยาว 260 เมตร หนา 
0.15 เมตร จ านวน 2 ฝ่ัง

150,000 √

39 โครงการตีเส้นจราจรถนนใน หมู่บา้น หมู่ที่
 1 – 13 ต าบล ปงยางคก  ถนนภายใน
หมู่บา้น

ถนนภายในหมู่บา้น 300,000 √

โครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี
1  โครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  ถนน หมู่
ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง   เส้นข้างบา้นนายปัน๋
 ธอิุต - บา้นต้นค่า

 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต เส้นข้างบา้นนายปัน๋ ธิ
อุต - บา้นต้นค่า กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว  500  เมตร

    300,000 √

2  โครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  ถนน หมู่
ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง  เส้นโรงอิฐจ่าต่ิง - 
เขต อ.เมือง

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต เส้นโรงอิฐจ่าต่ิง - เขต
 อ.เมือง กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว  800  เมตร

    300,000 √

3  โครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  ถนน หมู่
ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง เส้นข้างบา้น นาย
สิงหค์ า  ไชยอินปัน๋ - เขต อ.เมือง

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต เส้นข้างบา้น นายสิงห์
ค า  ไชยอินปัน๋ - เขต อ.เมือง
 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว  
200  เมตร

    300,000 √

4 โครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก   ปาก
ทางบา้นดอนแก้ว

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต  ถนนปากทางบา้น
ดอนแก้ว ยาว 500 เมตร 
กวา้ง 5.00 เมตร

190,000    √

โครงการปรบัปรงุผิวจราจรแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี
1 โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร แบบ

แอสฟลัต์ติกคอนกรีต หมู่ที่  2 ทุ่งบอ่แปน้ 
 แยกบา้นนายเฉลิม  ตื อยศ ไปถึงปัม๊
เบญจมาศเก่า

ปรับปรุงผิวจราจร แบบ
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต แยก
บา้นนายเฉลิม  ตื อยศ ไปถึง
ปัม๊เบญจมาศเก่า กวา้ง 4.00
 เมตร ยาว 1,000 เมตร

450,000    √

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟลัต์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3 บา้น
สันหลวง  ถนนบา้นสันบญุเรือง - บา้น
หนองหา้ เขต อ.เมือง จ.ล าปาง

ปรับปรุงผิวจราจร แบบ
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต  ถนน
บา้นสันบญุเรือง - บา้นหนอง
หา้ เขต อ.เมือง จ.ล าปาง 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว  
1,400  เมตร

    850,000 √




21



เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3 บา้น
สันหลวง  ขยายไหล่ทางถนนสายเชื่อมต่อ
บา้นสันหลวง - ต้นค่า (ที่นานางดวงจันทร์ 
ใจมะโน - สวนนายย้าย ญาณะ)

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีตโดยวธิ ี
Overlay  ขยายไหล่ทาง 2 
ข้างทาง ถนนสายเชื่อมต่อ
บา้นสันหลวง - ต้นค่า (ที่
นานางดวงจันทร์ ใจมะโน - 
สวนนายย้าย ญาณะ) กวา้ง 
0.50 เมตร ยาว 300 เมตร
 0.05 เมตร

80,000 √

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3 บา้น
สันหลวง  ถนนสายหลังโรงสีนายสุทัน  
ปญัญายาว - ข้างบา้นางแสงดี  ตามอย 
(ซอย10)

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay ขยายไหล่ทาง 2 
ข้างทาง ขยายไหล่ทางถนน
สายหลังโรงสีนายสุทัน  
ปญัญายาว - ข้างบา้นางแสงดี
  ตามอย (ซอย10) กวา้ง 
0.50 เมตร ยาว 800 เมตร
 0.05 เมตร

200,000 √

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 3 บา้น
สันหลวง  นานางรันดร  ตู้จินดา - โรงงาน
ครูเกษมอิฐมอญ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟลัท์ติก    
คอนกรีต โดยวธิ ีOverlayที่
นานางรันดร  ตู้จินดา - 
โรงงานครูเกษมอิฐมอญ กวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 700 ม.

380,000 √

6  โครงการงานปรับปรุง ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก  หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง  สายหลักในหมู่บา้น หน้าบา้น
ผู้ใหญ่บา้น ถึงบา้นนาย สุทิน  มาวเิลิศ

ปรับปรุง ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
สายหลักในหมู่บา้น หน้าบา้น
ผู้ใหญ่บา้น ถึงบา้นนาย สุทิน 
 มาวเิลิศ  ลาดยางแอสฟลัท์
ติก คอนกรีต กวา้ง 6.00 
เมตร ยาว  800 เมตร

570,000 √

7  โครงการงานปรับปรุง ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก  หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง  ถนนเชื่อมต่อสันหลวง - ต้นค่า บา้น
นายยงยุทธ ์  สันวงค์ ถึงบา้นนางสมศรี  
อินญาวเิลิศ

ปรับปรุง ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก  
ถนนเชื่อมต่อสันหลวง - ต้น
ค่า บา้นนายยงยุทธ ์       สัน
วงค์ ถึงบา้นนางสมศรี  
อินญาวเิลิศ ลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต กวา้ง 4.00
 เมตร ยาว  300 เมตร

450,000 √

8  โครงการงานปรับปรุง ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง    แอสฟลัท์ติก  หมู่ที่ 4 บา้น
สันบญุเรือง  หลังวดัสันบญุเรือง

ปรับปรุง ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก   
หลังวดัสันบญุเรือง หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรืองปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยวธิ ี 
Overlay กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว  1,500 เมตร

570,000 √




22



เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

9 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน         
        หมู่ที่ 6 บา้นจ า  ทางเข้าฌาปน
สถานบา้นจ า ซอยจ าซอย 1

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay  ทางเข้าฌาปน
สถานบา้นจ า ซอยจ าซอย 1 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 10 
เมตร

      20,000 √

10 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน         
        หมู่ที่ 6 บา้นจ า  ภายในหมู่บา้น

ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 6 บา้น
จ า  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟลัท์ติกคอนกรีตโดยวธิ ี
 Overlay กวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว  300  เมตร

250,000    √

11 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน         
        หมู่ที่ 6 บา้นจ า  ถนนหน้าบา้นนาง
ทัศนีย์  แปงนุจา  ถึงบา้นนางรัตติยา  จ าธิ

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอส
ฟลัท์ติกคอนกรีตแบบ OVER
 LAY ถนนหน้าบา้นนาง
ทัศนีย์  แปงนุจา  ถึงบา้นนาง
รัตติยา  จ าธ ิ กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร

120,000    √

12 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน         
        หมู่ที่ 6 บา้นจ า  หน้าบา้นนายเดชา  
 วเีกษ ถึงบา้นนายศักด์ิชัย  สินเปยีง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay หน้าบา้นนายเดชา 
   วเีกษ ถึงบา้นนายศักด์ิชัย 
สินเปยีง ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนโดยวธิ ีoverlay กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 50 เมตร

    100,000 √

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOverlayหมู่ที่ 7 บา้นปง
ใต้   บริเวณสามแยก ซอย 10 ถึงหน้าวดั
บา้นปงใต้ ร้านขายของช า

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต บริเวณสาม
แยก ซอย 10 ถึงหน้าวดั
บา้นปงใต้ ร้านขายของช า
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 310 
เมตร หนา 0.05 เมตร

300,000 √

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 7 บา้น
ปงใต้ -หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ  สายทางใน
หมู่บา้น (บริเวณหอหนังสือพมิพ ์- บา้นนาย
ระเบยีด ปงสุรินทร์)

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay สายทางในหมู่บา้น 
(บริเวณหอหนังสือพมิพ ์- 
บา้นนายระเบยีด ปงสุรินทร์)
 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.05 เมตร

500,000 √

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOverlay หมู่ที่ 8 บา้นปง
เหนือ  ภายในหมู่บา้น

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay ภายในหมู่บา้น หมู่
ที่ 8 บา้นปงเหนือ ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยวธิ ี 
Overlay กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว  1,000  เมตร

500,000    √
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16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิ ีOverlay  หมู่ที่ 11 บา้น
โฮ้ง-ทะล้า  หน้าบา้นนายอินศร  สิงหค์ า

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay หน้าบา้นนายอินศร
  สิงหค์ า กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 13 เมตร หนา 0.05 
เมตร

20,000 √

17 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน หมู่ที่
 11  บา้นโฮ้ง-ทะล้า  ตั งแต่บา้นเลขที่ 52 -
 99

ปรับปรุง ซ่อมแซมคอนกรีต 
ถนนลาดยางแอลฟลัท์ติก 
ตั งแต่บา้นเลขที่ 52 - 99 
กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 
1,200 เมตร

910,000 √

18 โครงการงานปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน หมู่ที่
 12 บา้นหม้อ  สายหลังวดัตรงสามแยกไป

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay สายหลังวดัตรงสาม
แยกไป กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
80 ม. ถึงถนนใหญ่หลัง
โรงเรียน โดยการ เททับ
คอนกรีตเสริมเหล็กของเดิม 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 80 
เมตร

100,000 √

19 โครงการงานปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน หมู่ที่
 12 บา้นหม้อ  บา้นนางบงัอร  เสนาถี ถึง 
สวนนางฟองเพยีร  ค ามะโน

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay บา้นนางบงัอร  
เสนาถี ถึง สวนนางฟองเพยีร 
 ค ามะโน กวา้ง 4.00 ยาว 
50 เมตร

      80,000 √

20 โครงการงานปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน หมู่ที่
 12 บา้นหม้อ  บา้นนางจันทร์หอม  โล่สูง
เนิน ถึงที่นานางฟองจันทร์  ปกุค า

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Overlay บา้นนางจันทร์หอม
  โล่สูงเนิน ถึงที่นานางฟอง
จันทร์  ปกุค า  กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 400 เมตร

    270,000 √

21 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 
13  บา้นนางแล  บา้นนางยุวดี ปงกันทา 
ถึง แยกถนนออกไปบา้นข่วง

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง แบบแอสฟลัท์
ติก คอนกรีต บา้นนางยุวดี 
ปงกันทา ถึง แยกถนน
ออกไปบา้นข่วง กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว  800  เมตร

600,000 √

22 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 
13  บา้นนางแล  บา้นก านันอุทัย  ถึงหน้า 
บา้นนายแก้วดี

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง แบบแอสฟลัท์
ติก คอนกรีตบา้นก านันอุทัย 
 ถึงหน้า บา้นนายแก้วดี  
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 300 
 เมตร

200,000 √
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23 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน หมู่ที่
 13  บา้นนางแล  บา้นนายสมศักด์ิ  ถึง
สวนนายหมาย  โกฎสืิบ

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีตบา้นนายสมศักด์ิ  
ถึงสวนนายหมาย  โกฎสืิบ   
 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว  
600  เมตร

    450,000 √

24 โครงการงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน หมู่ที่
 13  บา้นนางแล  ภายในหมู่บา้น

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยวธิ ี
 Overlay ภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว  200  เมตร

200,000    √

โครงการงานถนนดนิลูกรงั
1 โครงการงานถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บา้นสัน

หนองบง  กลางทุ่งนา หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่
 13

กลางทุ่งนา หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 13

100,000 √

2 โครงการงานถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บา้นสัน
หนองบง ถนนรอบปา่ช้าหมู่บา้น

ถนนรอบปา่ช้าหมู่บา้น กวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร

200,000 √

3 โครงการงานถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 1 บา้น
สันหนองบง  ซอยทางเข้าบริเวณพอ่ปูเ่จ้า
บา้น

ซอยทางเข้าบริเวณพอ่ปูเ่จ้า
บา้น  กวา้ง 300 เมตร ยาว
 100 เมตร

50,000 √

4 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2  
บา้นทุ่งบอ่แปน้   สายในหมู่บา้นไปตามทุ่ง
นา  ข้างคลองแม่วกัถึงวงัก๊อง

สายในหมู่บา้นไปตามทุ่งนา  
ข้างคลองแม่วกัถึงวงัก๊อง

100,000 √

5 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2  
บา้นทุ่งบอ่แปน้   ตัดถนนลูกรังหมู่บา้น

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

150,000 √

6 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2  
บา้นทุ่งบอ่แปน้   ในหมู่บา้น

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 2 บา้นทุ่ง
บอ่แปน้ กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร

100,000    √

7 โครงการงานถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง  ถมดินลูกรังไหล่ทางถนนสาย 
เชื่อมต่อบา้นสันหลวงถึงบา้นต้นค่า

ถมดินลูกรังไหล่ทางถนนสาย 
เชื่อมต่อบา้นสันหลวงถึงบา้น
ต้นค่า กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  500  เมตร หนา 0.20
 เมตร

100,000 √

8 โครงการงานถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4  บา้น
สันบญุเรือง  ถมดินถนนลูกรังถนนบริเวณ
บา้นสันบญุเรือง - วดัทุ่งบอ่แปน้

ถมดินลูกรังบริเวณถนนบา้น
สันบญุเรือง - วดัทุ่งบอ่แปน้ 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว  
1,000  เมตร

150,000 √

9 โครงการงานถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 บา้นต้น
ค่า-ม่วงชุม  ถมดินลูกรังในหมู่บา้น

ถมดินลูกรังในหมู่บา้น หมู่ที่ 
5 บา้นต้นค่า-ม่วงชุม กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 150  เมตร

50,000 √

10 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 6  บา้นจ า  
ข้างบา้นนายจักรแก้ว  นิลสวทิ  ถึงบา้น
นายจรัล  พลเมฆ

 ข้างบา้นนายจักรแก้ว  
นิลสวทิ  ถึงบา้นนายจรัล  พล
เมฆ กวา้ง 4.00 เมตร

150,000 √

11 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 10  บา้นข่วง 
 ถมดินลูกรังในหมู่บา้น

ถมดินลูกรังในหมู่บา้น หมู่ที่ 
10 บา้นข่วง กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 300  เมตร

150,000 √
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12 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-
ทะล้า  สายสะพานหน้าวดั-สะพานทิศใต้  
(ม.11- ม.10)

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

130,000 √

13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น  หมู่
ที่ 12 บา้นหม้อ

งานก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น สายเลียบล าเหมืองบา้ 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
600.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือ พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,400 ตารางเมตร

250,000 √

14 โครงการงานถนนลูกรังหมู่ที่ 12 บา้นหม้อ 
 ขยายถนนดินลูกรัง ที่นานางอ าไพ แก้วนัน
ไชย ถึง ถนนเชื่อมบา้นสันทราย ต.เวยีงตาล

 ขยายถนนดินลูกรัง ที่
นานางอ าไพ แก้วนันไชย ถึง 
ถนนเชื่อมบา้นสันทราย ต.
เวยีง ตาล กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

230,000 √

15 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บา้นนาง
แล  บา้นนายสุพมิพ ์ เตปนิตา ถึงกลางทุ่ง
นา กลางทุ่งนา

บา้นนายสุพมิพ ์ เตปนิตา ถึง
กลางทุ่งนา กลางทุ่งนา  
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

150,000 √

16 โครงการงานถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บา้นนาง
แล  ส้นทางข้างโรงงานสุข  ธปิทา

เส้นทางข้างโรงงานสุข  ธปิทา
 กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 150
 เมตร

40,000 √

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั
1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 5 บา้นต้น

ค่า - ม่วงชุม  ถนนเพือ่การเกษตร ซอย 
นายสง่า  ม่วงแก้ว

 ถนนเพือ่การเกษตร ซอย 
นายสง่า  ม่วงแก้ว กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร

100,000    √

2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 5 บา้นต้น
ค่า - ม่วงชุม  ซอย นายทองดี  สุนันทา

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

150,000    √

โครงการก่อสรา้งสะพาน
1 โครงการงานก่อสร้างสะพาน หมู่ที่  6 บา้น

จ า  ล าน  าแม่ตาล (ข้างวดับา้นจ า)
ก่อสร้างสะพาน ล าน  าแม่ตาล
 (ข้างวดับา้นจ า) ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร  ยาว 10 เมตร

50,000      √

2 โครงการงานก่อสร้างสะพาน หมู่ที่  6 บา้น
จ า  สะพานข้ามล าน  าแม่ตาล  บริเวณ  
ฝายกั นน  า

สะพานข้ามล าน  าแม่ตาล  
บริเวณ  ฝายกั นน  า   ขนาด
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 6 ม.
 สูง 2.50 เมตร

50,000      √

3 โครงการงานก่อสร้างสะพาน หมู่ที่  8 บา้น
ปงเหนือ ทางเลียบล าน  าแม่ตาลทางทิศ
ตะวนัออก ไปบา้นปงใต้

สะพานข้ามล าน  าแม่ตาล  
ทางเลียบล าน  าแม่ตาลทาง
ทิศตะวนัออก ไปบา้นปงใต้ 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 8 - 10 
เมตร

500,000    √

4 โครงการงานก่อสร้างสะพาน หมู่ที่  10 
บา้นข่วง  ก่อสร้างสะพานข้าม ล าเหมืองฮ
องขี เหน็

ก่อสร้างสะพานข้าม ล า
เหมืองฮองขี เหน็ ขนาดกวา้ง
5.00 เมตร  ยาว 10 เมตร

100,000 √
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โครงการซ่อมแซมสะพาน
1 โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ม. 3 บา้นสัน

หลวง   ถนนสายเชื่อมต่อ สันหลวง - ต้นค่า 
(ที่นานาง กมลวรรณ  สมบรูณ์)

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

50,000      √

2 โครงการซ่อมแซมสะพาน หมู่ที่ 7 บา้นปง
ใต้  จากหมู่บา้นไปสุสาน

ซ่อมแซมสะพานจากหมู่บา้น
ไปสุสาน

80,000 √

3 โครงการซ่อมแซมสะพาน หมู่ที่ 7 บา้นปง
ใต้   สายล าน  าแม่ตาล

ซ่อมแซมคอสะพาน สายล า
น  าแม่ตาล

200,000 √

4 โครงการขยายสะพาน หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้   
สามแยก ซอย 2

ขยายสะพาน บริเวณสาม
แยกซอย 2

200,000 √

5 โครงการขยายสะพาน หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ
  บริเวณทางเข้าหมู่บา้นปงเหนือ ข้ามล าน  า
แม่ตาลทิศตะวนัออก

ขยายสะพานบริเวณทางเข้า
หมู่บา้นปงเหนือ ข้ามล าน  า
แม่ตาลทิศตะวนัออก

500,000 √

6 โครงการขยายสะพาน หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ
  บริเวณบา้นปงเหนือไปสุสาน ข้ามล าน  า
แม่ตาลทิศตะวนัตก

ขยายสะพานบริเวณบา้นปง
เหนือไปสุสาน ข้ามล าน  าแม่
ตาลทิศตะวนัตก

200,000 √

7 โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ม. 11 บา้น
โฮ้ง-ทะล้า  ในหมู่บา้น

 ซ่อมแซมคอสะพานใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-
ทะล้า

100,000    √

โครงการก่อสรา้งราวกันตก
1 โครงการงานก่อสร้างราวกันตก ม. 3 บา้น

สันหลวง  บริเวณล าเหมืองทางไปบา้นต้นค่า
 - ม่วงชุม

 บริเวณล าเหมืองทางไปบา้น
ต้นค่า - ม่วงชุม  จ านวน 3 
จุด  ราวสูง 1 เมตร  ยาว 4 
เมตร

100,000    √

2 โครงการงานก่อสร้างราวกันตก ม. 3 บา้น
สันหลวง  บริเวณล าเหมืองแม่น้อย  1 จุด  
ถนนซอยบา้น อ.จ ารัส  ไชยวงัราษฎร์

บริเวณล าเหมืองแม่น้อย  1 
จุด  ถนนซอยบา้น อ.จ ารัส  
ไชยวงัราษฎร์  สูง 1 เมตร 
ยาว 4  เมตร

100,000    √

3 โครงการงานก่อสร้างราวกันตก ม. 3 บา้น
สันหลวง  บริเวณล าเหมืองแม่ฮ้า  1 จุด 
สะพาน ถนนสายหมู่ 5

บริเวณล าเหมืองแม่ฮ้า  1 จุด
 สะพาน ถนนสายหมู่ 5 ราว
สูง 1.00 เมตร  ยาว 4 เมตร

50,000      √

4 โครงการงานก่อสร้างราวกันตก ม. 7  บา้น
ปงใต้  บริเวณริมน  าแม่ตาลฝ่ังซ้าย

บริเวณริมน  าแม่ตาลฝ่ังซ้าย  
ราวสูง 1.00 เมตร  ยาว 70 
 เมตร

100,000 √

โครงการก่อสรา้งทอ่ระบายน ้า
1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 1 

บา้นสันหนองบง  ในหมู่บา้น พร้อมถมดิน
ในหมู่บา้น พร้อมถมดิน 
ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร ยาว
 500 เมตร

200,000 √

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 2 
บา้นทุ่งบอ่แปน้   จากคลองส่งน  าบา้นสวน
ของ ร.ต.ต. สมเผ่า เอกระ ถึงถนนซอย 8 
และแยกข้ามถนนไปทางสวน      นายกมล 
 ใหม่ยศ

จากคลองส่งน  าบา้นสวนของ 
ร.ต.ต. สมเผ่า เอกระ ถึงถนน
ซอย 8 และแยกข้ามถนนไป
ทางสวน      นายกมล  ใหม่
ยศ ขนาดท่อ  Ø 0.60 เมตร
  ความยาว 200 เมตร 
พร้อมบอ่พกั 20 บอ่

200,000 √
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3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 2 
บา้นทุ่งบอ่แปน้  จากบา้นนายวรวทิย์  เครือ
เต็ม  ถึงบา้นนางสายฝน  ใหม่ยศ

จากบา้นนายวรวทิย์  เครือ
เต็ม  ถึงบา้นนางสายฝน  
ใหม่ยศ ขนาดท่อ Ø 0.60 
เมตร ยาว 80 เมตร

160,000 √

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 2 
บา้นทุ่งบอ่แปน้  จากบา้นนางเปง็  มณียศ  
ถึงบา้น นายทองค า  รินชมภู

จากบา้นนางเปง็  มณียศ  ถึง
บา้น นายทองค า  รินชมภ ู 
ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร ยาว
 60 เมตร

120,000 √

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 2 
บา้นทุ่งบอ่แปน้  จากถนนซอย 8 บา้นนาง
อรพนิ ไชยวรรณ ถึงที่นาของนางจันทร์ 
ทองจันทร์

จากถนนซอย 8 บา้นนาง
อรพนิ ไชยวรรณ ถึงที่นาของ
นางจันทร์ ทองจันทร์  ขนาด
ท่อ Ø 0.60 เมตร ยาว 60 
เมตร

120,000 √

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 2 
บา้นทุ่งบอ่แปน้  จากถนนซอย 8 หลังบา้น
นายมงคล   ไชยวรรณ ถึง บา้น ร.ต.ต. สมา
ผ่า  เอกระ ผ่านหลังบา้น นายชูชาติ ตุ้ยค า
ลือ ถึงท่อระบายน  าหน้าบา้น นายสวสัด์ิ 
ไชยวรรณ

จากถนนซอย 8 หลังบา้น
นายมงคล   ไชยวรรณ ถึง 
บา้น ร.ต.ต. สมาผ่า  เอกระ 
ผ่านหลังบา้น นายชูชาติ ตุ้ย
ค าลือ ถึงท่อระบายน  าหน้า
บา้น นายสวสัด์ิ ไชยวรรณ   
 ขนาดท่อ Ø 0.60 Ø และ 
Ø 0.40 เมตร ยาว 150 
เมตร

200,000 √

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 2 
บา้นทุ่งบอ่แปน้  จาก บ.อิมพเีรียล จ ากัด 
ถึงร้านของเก่า

 จาก บ.อิมพเีรียล จ ากัด ถึง
ร้านของเก่า 0.40 ม. ยาว 
100 ม. พร้อมบอ่พกั

150,000 √

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 2 
บา้นทุ่งบอ่แปน้  จากบริเวณคลองข้างสวน
ของ นายทอง ธรรมยา

จากบริเวณคลองข้างสวนของ
 นายทอง ธรรมยา  0.60 ม.
 ยาว 80 ม. พร้อมบอ่พกั

160,000 √

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง ฝาปดิท่อระบายน  าบริเวณ
ถนนสายหลักในหมู่บา้น

 ฝาปดิท่อระบายน  าบริเวณ
ถนนสายหลักในหมู่บา้น

50,000 √

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง   บริเวณหลังบา้นนายสุทัน  
ปญัญายาว ถึงสวนนายสุทัศน์ สันเทพ

 บริเวณหลังบา้นนายสุทัน  
ปญัญายาว ถึงสวนนายสุทัศน์
 สันเทพ ท่อขนาด Ø 0.60 
เมตร ยาว 300 เมตร

300,000 √

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง  หลังโรงสีนายสุทัน  ปญัญา
ยาว ถึง โรงงานนายสมพร  มาใจ(ต๋ีเล็กแบค
โฮ)

ก่อสร้างท่อระบายน  า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเท
ถนน  หลังโรงสีนายสุทัน  
ปญัญายาว ถึง โรงงานนาย
สมพร  มาใจ(ต๋ีเล็กแบคโฮ) 
ถนน ยาว 300 เมตร ท่อ
ขนาด Ø 0.80 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบอ่พกั คสล.

300,000 √

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง   หน้าบา้นนายสุรเชษฐ์

หน้าบา้นนายสุรเชษฐ์  ท่อ
ขนาด Ø 1.00 เมตร ยาว 
500 เมตร

200,000 √
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13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง   ล าเหมืองข้างวดัสันบญุ
เรือง

ล าเหมืองข้างวดัสันบญุเรือง 
ท่อขนาด Ø 1.00 เมตร ยาว
 800 เมตร

200,000 √

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง   ข้างโรงสี นายเสริมศักด์ิ

ข้างโรงสี นายเสริมศักด์ิ ท่อ
ขนาด Ø 1.00 เมตร  ยาว 
800 เมตร

100,000 √

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง   ถนนสวนหมอวจิิตร

ถนนสวนหมอวจิิตร ท่อขนาด
 Ø 1.00 เมตร ยาว 800 
เมตร

100,000 √

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง   ปากทางบา้นสันบญุเรือง
 - ล าน  าแม่วกั

ปากทางบา้นสันบญุเรือง - 
ล าน  าแม่วกั ท่อขนาด Ø 
0.60 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

600,000 √

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง   หลังสะพานแม่วกั

ก่อสร้างท่อระบายน  าหลัง
สะพานแม่วกั ท่อขนาด Ø 
0.60 เมตร ยาว 12 เมตร

24,000 √

18 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง   ล าเหมืองข้างบา้น นาย
ปัน๋  ธอิุต

 ล าเหมืองข้างบา้น นายปัน๋  
ธอิุต ท่อขนาด Ø 1.00 เมตร
 ยาว 500 เมตร

100,000 √

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง   จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพสันหลวง - ศาลาบา้นสันบญุเรือง

  จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพสันหลวง - ศาลาบา้น
สันบญุเรือง ท่อขนาด Ø 
1.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

1,000,000 √

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง  หลังวดัสันบญุเรือง - เขต 
อ าเภอเมือง

หลังวดัสันบญุเรือง - เขต 
อ าเภอเมือง ท่อขนาด Ø  
1.00  เมตร ยาว 800 เมตร

100,000 √

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 5 
บา้นต้นค่า - ม่วงฃุม  ถนนในหมู่บา้น ต้นค่า
 - ม่วงชุม

 ถนนในหมู่บา้น ต้นค่า - ม่วง
ชุม ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร 
 ยาว 2,000 เมตร

100,000 √

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 5 
บา้นต้นค่า - ม่วงฃุม  วางท่อลอดเหล่ียม ล า
เหมืองแม่ออง หน้าวดัม่วงชุม

วางท่อลอดเหล่ียม ล าเหมือง
แม่ออง หน้าวดัม่วงชุม ท่อ
ขนาด Ø 1.20 เมตร ยาว 
100 เมตร

100,000 √

23 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 6 
บา้นจ า  ภายในหมู่บา้น

วางท่อระบายน  าภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 6  บา้นจ า ท่อ
 คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ยาว 100 เมตร

200,000    √

24 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 6 
บา้นจ า  สามแยกบา้นนายสนัด  ก๋าอินแก้ว 
 ถึงหน้าบา้นนาย วเิชียร  ด้วงแก้ว

สามแยกบา้นนายสนัด  ก๋า
อินแก้ว  ถึงหน้าบา้นนาย 
วเิชียร  ด้วงแก้ว ท่อคสล. 
ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร  
ยาว 100 เมตร พร้อมบอ่พกั

150,000 √
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25 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 6 
บา้นจ า   หน้าบา้นนายวเิชียร  ดวงแก้ว ถึง
บา้นนายรณชัย อินถา

 หน้าบา้นนายวเิชียร  ดวง
แก้ว ถึงบา้นนายรณชัย อินถา
 ท่อคสล. ท่อขนาด Ø 1.50 
เมตร ยาว 200 เมตร

100,000 √

26 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 6 
บา้นจ า   ข้างบา้นนางมูล แก้วมา ถึงบา้น
นายวเิชียร  ดวงแก้ว

 ข้างบา้นนางมูล แก้วมา ถึง
บา้นนายวเิชียร  ดวงแก้ว 
กวา้ง 0.60 ม. ยาว  5.00 ม.

100,000 √

27 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 6 
บา้นจ า   หน้าบา้นนายสมคิด มณีมูล ถึง
บา้นนายสวสัด์ิ  ยศบญุเรือง

หน้าบา้นนายสมคิด มณีมูล 
ถึงบา้นนายสวสัด์ิ  ยศบญุ
เรือง ท่อขนาด Ø 1.00 
เมตร ยาว 500 เมตร

1,000,000 √

28 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 6 
บา้นจ า  หน้าบา้นนายโชคชัย  ใจเย็น  - 
หน้านายสมคิด  มณีมูล

 หน้าบา้นนายโชคชัย  ใจเย็น
  - หน้านายสมคิด  มณีมูล  
ท่อขนาด Ø  1.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร

400,000 √

29 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้  จากบา้นนายนัด   จิณะ ถึงบา้น
นายสมหวงั   ปงจันตา

 จากบา้นนายนัด   จิณะ ถึง
บา้นนายสมหวงั   ปงจันตา 
ระยะทาง 200 เมตร

60,000 √

30 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้  จากบา้นนายบญุทัน   ชุ่มใจ ถึง
บา้นนายทองใบ  อ้ายสุรินทร

 จากบา้นนายบญุทัน   ชุ่มใจ
 ถึงบา้นนายทองใบ  อ้ายสุริ
นทร  ระยะทาง 150 เมตร

60,000 √

31 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้  ข้างสระน  าสาธารณประโยชน์

บริเวณสระน  า
สาธารณประโยชน์ ระหวา่ง
ถนนปากทางเข้าหมู่บา้น ท่อ
ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 
150 เมตร

200,000 √

32 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 8 
บา้นปงเหนือ  จากบา้นนายทองเพยีรท่อ

จากบา้นนายทองเพยีรท่อ 
คสล. ท่อขนาด Ø 0.60 
เมตร ยาว 30 เมตร

60,000 √

33 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 8 
บา้นปงเหนือ  ล าเหมืองเดิมข้างบา้นเจริญ  
ค าสม ถึงข้างบา้นนายทองค า  ปงสะละ

 ล าเหมืองเดิมข้างบา้นเจริญ 
 ค าสม ถึงข้างบา้นนาย
ทองค า  ปงสะละ ท่อ 1.20 
ม. ยาว 400 ม.

200,000 √

34 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 9 
บา้นปงยางคก   ทางดอนศาลา ทางเหนือ 
วดัปงยางคก-ไปทางบา้นข่วง

 ทางดอนศาลา ทางเหนือ 
วดัปงยางคก-ไปทางบา้นข่วง
 ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร 
ยาว 500 เมตร พร้อมบอ่พกั

500,000 √

35 โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

บา้นดอนแก้ว หน้าบา้นนาย
เจริญ  ภธูวิฒิุ

100,000 √

36 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 10 
บา้นข่วง  จากบา้นนายอุดม - สระน  านาย
โรจน์

จากบา้นนายอุดม - สระน  า
นายโรจน์ ท่อ คสล. ท่อขนาด
 Ø 0.40 เมตร ยาว 150 
เมตร

220,000 √

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 10 
บา้นข่วง  จากบา้นนายค า –หลังบา้นนาง
ไหว

 จากบา้นนายค า –หลังบา้น
นางไหว  ท่อ คสล. ท่อขนาด
 Ø 0.60 เมตร ยาว 120 
เมตร

240,000 √
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38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 10 
บา้นข่วง ซอยบา้นนายจันทร์  ศรีมา

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

200,000 √

39 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 10 บา้นข่วง  บริเวณบา้นนาย
ดนุพงษ ์ - บา้นนางศรีนวล

บริเวณบา้นนายดนุพงษ ์ - 
บา้นนางศรีนวล ท่อขนาด Ø
 0.60 เมตร ยาว 400 เมตร

200,000 √

40 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 10 
บา้นข่วง  หน้าวดับา้นโฮ้ง-ทะล้า   หมู่  10
 แต่ท าไมหน้าวดับา้นโฮ้ง

 หน้าวดับา้นโฮ้ง-ทะล้า ท่อ 
คสล. ท่อขนาด Ø 1.00 
เมตร ยาว 100 เมตร 
โครงสร้างท่อคู่บอ่พกัทราย 5
 จุด

200,000 √

41 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าหมู่ที่ 12 
บา้นหม้อ   ถนนสายหา้งฉัตร-เกาะคา ถึง 
ที่นานางมัลลิกา  ยะปงพนั

ถนนสายหา้งฉัตร-เกาะคา ถึง
 ที่นานางมัลลิกา  ยะปงพนั 
ท่อขนาด Ø 0.80 เมตร ยาว
 800 เมตร

700,000 √

42 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าหมู่ที่ 12 
บา้นหม้อ    ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย 
น  าทั งหมู่บา้น

. ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย
 น  าทั งหมู่บา้น

500,000 √

43 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าหมู่ที่ 12 
บา้นหม้อ  ในหมู่บา้น

วางท่อระบายน  า/รางระบาย
น  า ในหมู่บา้น หมู่ที่ 12 
บา้นหม้อ ท่อ คสล.  Ø 0.60
 เมตร ยาว 100 เมตร

100,000 √

44 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 13 
บา้นนางแล   หน้าบา้นนายจักรกฤษณ์ ดีสุ
ยะ ถึงหน้าบา้นนางบวับาน ไชยคันธะ

 หน้าบา้นนายจักรกฤษณ์ ดีสุ
ยะ ถึงหน้าบา้นนางบวับาน 
ไชยคันธะ ท่อ คสล. ท่อขนาด
 Ø 0.80 เมตร ยาว 40 เมตร

60,000 √

โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้า
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 1 

บา้นสันหนองบง  ติดถนนตั งแต่ล าเหมือง
ใหม่   ถึงล าเหมืองหนิ

ก่อสร้างรางระบายน  า ติด
ถนนตั งแต่ล าเหมืองใหม่   ถึง
ล าเหมืองหนิ  กวา้ง 0.40 
เมตร ยาว 250 เมตร

400,000 √

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 1 
บา้นสันหนองบง  ในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน  า ใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นสัน
หนองบง กวา้ง 0.30 เมตร 
ยาว 500 เมตร

280,000 √

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 1 
บา้นสันหนองบง  หน้าบา้นนายสายัญ

ก่อสร้างรางระบายน  า หน้า
บา้นนายสายัญ กวา้ง 0.30 
เมตร ยาว 200 เมตร

280,000 √

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  หมู่ที่ 2 
บา้นทุ่งบอ่แปน้   จากฌาปนสถาน ทุ่งบอ่
แปน้ ถึง บริษทั อิมพเีรียล จ ากัด

ก่อสร้างรางระบายน  า 
จากฌาปนสถาน ทุ่งบอ่แปน้ 
ถึง บริษทั อิมพเีรียล จ ากัด 
กวา้ง 0.30 เมตร  ยาว 200
 เมตร

280,000 √
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5 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  หมู่ที่ 2 
บา้นทุ่งบอ่แปน้

ก่อสร้างรางระบายน  า จาก
บา้นนายปิน่  ใจกันธยิะ  ถึง
ล าเหมือง  กวา้ง 0.30 เมตร
 ยาว 50 เมตร

140,000 √

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  หมู่ที่ 2 
บา้นทุ่งบอ่แปน้  จากบา้นนายปิน่  ใจกันธิ
ยะ  ถึงล าเหมือง

ก่อสร้างรางระบายน  า จาก
บา้นนายประสิทธิ์  จันต๊ะวงค์
  ถึงบา้นนางดวงจันทร์  
แปลงปลูก  กวา้ง 0.30 เมตร
 ยาว 60 เมตร

160,000 √

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง  จากถนนไปถึงบา้นนาย
สมศักด์ิ  ต๊ิบศรีบตุร

ก่อสร้างรางระบายน  า จาก
ถนนไปถึงบา้นนายสมศักด์ิ  
ต๊ิบศรีบตุร กวา้ง 0.30 เมตร
 ยาว 50 เมตร

140,000 √

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง  บริเวณ บา้นนางศุรณา  สิทธิ
วะ - บา้นนายทอง  ขัดบญุเรือง ถึงสวน
นางบวัเงียบ  สันวงศ์

ก่อสร้างรางระบายน  า บริเวณ
 บา้นนางศุรณา  สิทธวิะ - 
บา้นนายทอง  ขัดบญุเรือง 
ถึงสวนนางบวัเงียบ  สันวงศ์ 
 กวา้ง 0.40 เมตร  ยาว 
100 เมตร

280,000 √

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง  ซอย 11 ข้างบา้นนายจรัล  
 สันบญุเปง็ - สวนนายจ ารัส   ไชยวงัราษฎร์

ก่อสร้างรางระบายน  า ซอย 
11 ข้างบา้นนายจรัล   สัน
บญุเปง็ - สวนนายจ ารัส   
ไชยวงัราษฎร์  กวา้ง  0.40 
เมตร  ยาว 100 เมตร

280,000 √

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง  เส้นศาลารวมใจ-เขต
ติดต่อ อ.เมือง

ก่อสร้างรางระบายน  า เส้น
ศาลารวมใจ-เขตติดต่อ อ.
เมือง ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร
 ยาว 2,000 เมตร

500,000 √

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง  หน้าบา้น อ.นพดล – ล า
เหมือง สามแยกศาลา

ก่อสร้างรางระบายน  า หน้า
บา้น อ.นพดล – ล าเหมือง 
สามแยกศาลา ขนาดกวา้ง  
0.30 เมตร

200,000 √

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง  ปากทางบา้นสันบญุเรือง 
 ถึงสะพานแม่วกั

ก่อสร้างรางระบายน  า ปาก
ทางบา้นสันบญุเรือง  ถึง
สะพานแม่วกั  ขนาดกวา้ง  
0.60 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

700,000 √

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  หมู่ที่ 5 
บา้นต้นค่า - ม่วงชุม  ในหมู่บา้น

ก่อสร้างทางระบายน  าถนน
ในหมู่บา้น  ขนาดกวา้ง 0.40
 เมตร ยาว 2,000 เมตร

150,000    √

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  หมู่ที่ 5 
บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

ก่อสร้างรางระบายน  าบริเวณ
หน้าวดับา้นต้นค่า กวา้ง 
0.20 เมตร ลึก 0.30-0.50 
เมตร  ยาว 218 เมตร

150,000    √
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15 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  หมู่ที่ 6 
บา้นจ า  บา้นนางอ าพร   เคร่ืองชัย ถึงบา้น
นายน้อย ใจชุ่ม

ก่อสร้างรางระบายน  า บา้น
นางอ าพร   เคร่ืองชัย ถึง
บา้นนายน้อย ใจชุ่ม กวา้ง 
0.30 เมตร ยาว 100 เมตร

    280,000 √

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  หมู่ที่ 6 
บา้นจ า  ถนนหน้าบา้น นาย ชาญ  อินถา  
เชื่อต่อรางเดิม บา้น นายเชิด

ก่อสร้างรางระบายน  า ถนน
หน้าบา้น นาย ชาญ  อินถา  
เชื่อต่อรางเดิม บา้น นายเชิด 
 กวา้ง 0.30 เมตร  ยาว 
100 เมตร

    280,000 √

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  หมู่ที่ 6 
บา้นจ า  ถนนหน้าบา้น นาย ธรรมลพ  
สุวรรณ  ถึงสามแยก

ก่อสร้างรางระบายน  า ถนน
หน้าบา้น นาย ธรรมลพ  
สุวรรณ  ถึงสามแยก กวา้ง 
0.30 เมตร ยาว 80 เมตร

    220,000 √

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 6 
บา้นจ า ถนนหน้าบา้น นาย ณรงค์ฤทธิ์  ถึง
 สามแยก บา้นนาย สนัด  ก๋าอินแก้ว

ก่อสร้างรางระบายน  า ถนน
หน้าบา้น นาย ณรงค์ฤทธิ์  ถึง
 สามแยก บา้นนาย สนัด  ก๋า
อินแก้ว กวา้ง 0.30 เมตร  
ยาว 80 เมตร

    220,000 √

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 6 
บา้นจ า หน้าบา้นนายเนตร  ใจชุ่ม  ถึงล า
น  าฮ่องโปร่ง

ก่อสร้างรางระบายน  า หน้า
บา้นนายเนตร  ใจชุ่ม  ถึงล า
น  าฮ่องโปร่ง  กวา้ง 0.40 
เมตร  ยาว 120 เมตร

    350,000 √

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้  จากบา้นนางพลอย เขื่อนแก้ว 
ถึง ปากทางนายสมบรูณ์  นามวงค์

ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. 
จากบา้นนางพลอย เขื่อนแก้ว
 ถึง ปากทางนายสมบรูณ์  
นามวงค์  ยาว 80 เมตร

    220,000 √

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้  จากบา้น บา้นนายบญุทัน  ชุ่มใจ
  ถึงบา้นนายยา  อ้ายสุรินทร์

ก่อสร้างรางระบายน  าจาก
บา้น บา้นนายบญุทัน  ชุ่มใจ 
 ถึงบา้นนายยา  อ้ายสุรินทร์ 
ยาว 150 เมตร

    400,000 √

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้  บา้นนายเมือง สุวรรณ - นางสม
จิตร ปนัติ

ก่อสร้างรางระบายน  าบา้น
นายเมือง สุวรรณ - นางสม
จิตร ปนัติ กวา้ง 0.30 เมตร
 ยาว 300 เมตร

    500,000 √

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้  บา้นนายอดิเรก เขื่อนแก้ว - 
แยกบา้นนายสมพร  ปงจันตา

ก่อสร้างรางระบายน  าบา้น
นายอดิเรก เขื่อนแก้ว - แยก
บา้นนายสมพร  ปงจันตา 
กวา้ง 1.00 เมตร ยาว 100 
เมตร

    280,000 √

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้  บา้นนายประศักด์ิ ตาวนัสี  -
แยกนายสมพร  ปงจันตา

ก่อสร้างรางระบายน  าบา้น
นายประศักด์ิ ตาวนัสี  -แยก
นายสมพร  ปงจันตา กวา้ง 
0.30 เมตร ยาว 100 เมตร

    280,000 √
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25 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้  บา้นพอ่เมือง สุวรรณ-ศูนย์ศ.
ส.ม.ธ.

ก่อสร้างรางระบายน  าบา้นพอ่
เมือง สุวรรณ-ศูนย์ศ.ส.ม.ธ. 
กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 650 
เมตร

    900,000 √

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าหมู่ที่ 8       
    บา้นปงเหนือ ข้างบา้นนายเจริญ ค าสม 
ถึงบา้นนายทองค า ปงสละ

ข้างบา้นนายเจริญ ค าสม ถึง
บา้นนายทองค า ปงสละ 
กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 400 
เมตร

    560,000 √

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าหมู่ที่ 8       
    บา้นปงเหนือ  ปากทางซอย 3 ถึงข้าง
บา้น นายนวล  สุภาวรรณ

ปากทางซอย 3 ถึงข้างบา้น 
นายนวล  สุภาวรรณ กวา้ง 
1.00 เมตร ยาว  250 เมตร

    400,000 √

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 10 
บา้นข่วง  ซอยบา้นแม่ตาลใต้บา้นนาย นาย
ต้อย - บา้นนายอุดม

ก่อสร้างรางระบายน  าซอย
บา้นแม่ตาลใต้บา้นนาย นาย
ต้อย - บา้นนายอุดม กวา้ง 
0.50 เมตร ยาว 150 เมตร

    400,000 √

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 10 
บา้นข่วง  สายที่ 2บา้นนายสวาท หม้อใจ
วงค์ ถึง บา้นนายนิมนต์ ยะเปงิ

ก่อสร้างรางระบายน  าสายที่ 
2บา้นนายสวาท หม้อใจวงค์ 
ถึง บา้นนายนิมนต์ ยะเปงิ

    100,000 √

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 10 
บา้นข่วง  บา้นนายประเสริฐ  ตุ้ยวงค์ - 
บา้นนายถาวร

ก่อสร้างรางระบายน  าบา้น
นายประเสริฐ  ตุ้ยวงค์ - 
บา้นนายถาวร กวา้ง 0.50 
เมตร ยาว 120 เมตร

    330,000 √

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 10 
บา้นข่วง  หน้าวดับา้นข่วง

ก่อสร้างรางระบายน  าหน้าวดั
บา้นข่วง กวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 20 เมตร

      50,000 √

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ที่ 10 
บา้นข่วง  สายที่ 3 บา้นนางเสน่ห ์ ถึงถนน
ใหญ่ สายหลังวดับา้นหม้อ

ก่อสร้างรางระบายน  าสายที่ 
3 บา้นนางเสน่ห ์ ถึงถนน
ใหญ่ สายหลังวดับา้นหม้อ

    100,000 √

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  หมู่ที่ 12 
บา้นหม้อ  สายที่ 1บา้นนายปนั   ตุ้ยหนึ ง  
ถึงบา้นนางพร     หม้อศรีใจ

ก่อสร้างรางระบายน  า สาย
บา้นนายปนั   ตุ้ยหนึ ง  ถึง
บา้นนางพร  หม้อศรีใจ

    100,000 √

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  หมู่ที่ 12 
บา้นหม้อ  สายที่ 2บา้นนายสวาท หม้อใจ
วงค์ ถึง บา้นนายนิมนต์ ยะเปงิ

ก่อสร้างรางระบายน  าสาย
บา้นนายสวาท หม้อใจวงค์ 
ถึง บา้นนายนิมนต์ ยะเปงิ

    100,000 √

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  หมู่ที่ 12 
บา้นหม้อ  สายที่ 3 บา้นนางเสน่ห ์ ถึงถนน
ใหญ่ สายหลังวดับา้นหม้อ

ก่อสร้างรางระบายน  าสาย
บา้นนางเสน่ห ์ ถึงถนนใหญ่ 
สายหลังวดับา้นหม้อ

    100,000 √

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  หมู่ที่ 13 
บา้นนางแล  บา้นนายอุทัย  แสงบญุเรือง  
ถึงหน้าบา้นดาบเด่น

ก่อสร้างรางระบายน  าบา้น
นายอุทัย  แสงบญุเรือง  ถึง
หน้าบา้นดาบเด่นกวา้ง 0.30
 เมตร ยาว 15 เมตร

      40,000 √

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  หมู่ที่ 13 
บา้นนางแล   บา้นนางรัตนา  พรมศรี  ถึง
บา้นนายบรรณวชิญ์

ก่อสร้างรางระบายน  าบา้น
นางรัตนา  พรมศรี  ถึงบา้น
นายบรรณวชิญ์ กวา้ง 0.30 
เมตร ยาว 50 เมตร

    140,000 √
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งานก่อสรา้งระบบประปา
1 โครงการก่อสร้างบอ่กรองน  าระบบประปา

หมู่บา้น  หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง
บริเวณสระน  าสาธารณะ   
บอ่กรองน  าระบบประปา
หมู่บา้น

400,000 √

2 โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

ก่อสร้างหอถังสูงประปา
หมู่บา้น ขนาด 45 -60 
คิวบกิเมตร สูง 25.00 เมตร

100,000 √

3 โครงการก่อสร้างระบบกรองน  าประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

ก่อสร้างระบบกรองน  าประปา
 คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร
 สูง 2.00 เมตร

100,000 √

4 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง

ขยายเขตบริการประปา
หมู่บา้น

100,000 √

5 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง

ขยายเขตบริการประปา
หมู่บา้น วางท่อใหม่

100,000 √

6 โครงการก่อสร้างหอถังสูงขนาดกางพร้อม
ระบบกรองน  า หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า-ม่วงชุม

ก่อสร้างหอถังสูงขนาดกลาง 
พร้อมระบบกรองน  า

150,000 √

7 โครงการขุดเจาะ บอ่ บาดาล หมู่ที่ 6 บา้นจ า ขุดเจาะบอ่น  าบาดาล จ านวน
 3 บอ่ บริเวณ กลางทุ่งบา้น
จ า - ต้นค่า

150,000 √

โครงการปรบัปรงุระบบประปา
1 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น  หมู่

ที่ 1 บา้น สันหนองบง
ปรับปรุง มาตรน  าประปาให้
ประชาชนในหมู่บา้น

100,000 √

2 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่
 3 บา้นสันหลวง

ก่อสร้างระบบประปาขนาด
ใหญ่ ณ ลานอเนกประสงค์
บา้นสันหลวง

100,000 √

3 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น  หมู่
ที่ 4 บา้น สันบญุเรือง

ปรับปรุงระบบกรอง
น  าประปา และระบบประปา

100,000 √

4 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น  หมู่
ที่ 6 บา้น จ า

เปล่ียนท่อส่งน  า สะอาดใน
หมู่บา้น

50,000 √

โครงการฌาปนสถาน
1 โครงการก่อสร้างศาลา พร้อมหอ้ง ฌาปน

สถานหมู่ที่ 2  บา้นทุ่งบอ่แปน้
สร้างศาลาปา่ช้า พร้อมหอ้ง
กวา้ง 10.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร

200,000 √

2 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ฌาปนสถานหมู่ที่ 2  บา้นทุ่งบอ่แปน้

ลานคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง
 40.00 เมตร ยาว 65 เมตร

200,000 √

3 โครงการสร้างรั วด้วยอิฐบล็อคพร้อมตาข่าย
ล้อมรอบปา่ช้าฌาปนสถานหมู่ที่ 2  บา้น
ทุ่งบอ่แปน้

สร้างรั วด้วยอิฐบล็อค พร้อม
ตาข่ายล้อมรอบปา่ช้า

100,000 √

4 โครงการก่อสร้างปา้ยสุสาน ม.4 บา้นสันบญุเรืองจัดท าปา้ยสุสาน หมู่บา้น 
บา้นสันบญุเรือง

50,000 √

5 โครงการปรับปรุงลานขึ นเมรุ ฌาปนสถาน
หมู่ที่ 5  บา้นต้นค่าม่วงชุม

ปรับปรุงลานขึ นเมรุ ฌาปน
สถาน บา้น ม่วงชุม กวา้ง 4 
เมตร ยาว 6 เมตร

100,000 √
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6 โครงการสร้างรั วคอนกรีตฌาปนสถานหมู่ที่
 5  บา้นต้นค่าม่วงชุม

รั วคอนกรีต ฌาปนสถาน 
บา้น ม่วงชุม ความสูง 1.70 
เมตร ยาว 100 เมตร

100,000 √

7 โครงการสร้างรั ว และซุ้มปา้ยฌาปนสถาน
หมู่ที่ 6     บา้นจ า

สร้างรั วด้วยอิฐบล็อคความ
ยาวประมาณ 100 เมตร 
และ สร้างซุ้มและปา้ยกวา้ง 
1.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร

100,000 √

8 โครงการสร้างรั วคอนกรีต ฌาปนสถานหมู่ที่
 7 บา้นปงใต้

สร้างรั วคอนกรีต  ฌาปน
สถาน  สูง 2.00 เมตร ยาว 
500 เมตร

100,000 √

9 โครงการสร้างรั วคอนกรีตวดัปงใต้ หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้

สร้างรั วคอนกรีตวดัปงใต้ สูง 
2.50 เมตร ยาว 350 เมตร

100,000 √

10 โครงการก่อสร้างปา้ย  ฌาปนสถานหมู่ที่ 
10 บา้นข่วง

ปา้ยสุสานกวา้ง 50 
เซ็นติเมตร ยาว 1.50 เมตร 
จ านวน 1 ปา้ย

50,000 √

11 โครงการก่อสร้างศาลาเอนก พร้อมปา้ย 
ฌาปนสถานหมู่ที่  11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

สร้างศาลาอเนกประสงค์ 
จ านวน 1 หลัง  กวา้ง 
10.00 เมตร ยาว 20 เมตร
 พร้อมปา้ยฌาปนสถาน กวา้ง
 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร

350,000 √

12 โครงการก่อสร้างหอ้งน  า ฌาปนสถานหมู่ที่ 
 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

ก่อสร้างหอ้งน  า ฌาปนสถาน
บา้นโฮ้ง - ทะล้า

150,000 √

13 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ บริเวณฌาปน
สถาน  หมู่ที่ 12 บา้น หม้อ

ปรับปรุงภมูิทัศน์ บริเวณฌา
ปนสถาน

150,000 √

14 โครงการก่อสร้างรั วลวดหนาม ฌาปนสถาน
 หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

รั วลวดหนามฌาปนสถาน 
ยาว 50 เมตร

      20,000 √

ลานอเนกประสงค์
1 โครงการก่อสร้างลานคอนกรึต ฌาปนสถาน

 หมู่ที่ 4  บา้นสันบญุเรือง
เทลานคอนกรีตบริเวณ 
ฌาปน สถาน บา้นสันบญุ
เรือง กวา้ง 40 เมตร ยาว 
70 เมตร

100,000 √

2 โครงการก่อสร้างลานคอนกรึต ฌาปนสถาน
 หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า

เทลานคอนกรีตบริเวณ 
ฌาปน สถาน บา้นต้นค่ากวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร

100,000 √

3 โครงการก่อสร้างลานคอนกรึต ฌาปนสถาน
  หมู่ที่ 5 บา้นม่วงชุม

เทลานคอนกรีตบริเวณ 
ฌาปนสถาน บา้นม่วงชุม
กวา้ง 30.00 เมตร ยาว 30 
เมตร

100,000 √

4 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตฌาปนสถาน
 หมู่ที่ 6 บา้นจ า

เทลานคอนกรีตฌาปนสถาน
บา้นจ า

100,000 √

5 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต ฌาปนสถาน
 หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

เทลานคอนกรีต บา้นปง
ยางคก -เทลานคอนกรีต
บริเวณฌาปนสถานบา้นปง
ยางคก

100,000 √
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 ลานกีฬา
1 โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายบริเวณ

สนามโรงเรียนเก่าบา้นทุ่งบอ่แปน้  หมู่ที่ 2
ก่อสร้างลานออกก าลังกาย
บริเวณสนามโรงเรียนเก่า
บา้นทุ่งบอ่แปน้

200,000 √

2 โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายบริเวณ
สนามโรงเรียนเก่าหมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วง
ชุม

ก่อสร้างลานออกก าลังกาย
บริเวณสนามโรงเรียนเก่า 
พร้อมปรับปรุงหอ้งน  า บา้น
ต้นค่า - ม่วงชุม ขนาดพื นที่ 
180 ตารางเมตร

100,000 √

3 โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายบริเวณ
สนามโรงเรียนบา้จ า หมู่ที่ 6

ก่อสร้างลานออกก าลังกาย
โรงเรียน บา้นจ า กวา้ง 
20.00 เมตร ยาว 20 เมตร

200,000 √

4 โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายพร้อม
ปรับปรุงพื นที่ บริเวณที่สาธารณประโยชน์
หมู่บา้น  หมู่ที่ 10

ลานออกก าลังกาย พร้อม
ปรับปรุงพื นที่ บริเวณที่
สาธารณประโยชน์หมู่บา้น  
กวา้ง 20 เมตร ยาว 30 เมตร

250,000 √

หอกระจายขา่ว
1 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่บา้น 

หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นสัน
หนองบง

150,000 √

2 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง

ปรับปรุงหอกระจายข่าว 
บริเวณลานอเนกประสงค์
บา้นสันหลวง  1 จุด ความสูง
 15 เมตร ติดตั งล าโพง
โดยรอบ ประมาณ 8 ตัว

100,000 √

3 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 10
 บา้นข่วง

ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บา้น หมู่ที่ 10  บา้นข่วง

150,000 √

ปรบัปรงุศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน

1 โครงการปรับปรุงศาลาอ่านหนังสือพมิพ ์ม.
1 บา้นสันหนองบง

ปรับปรุงศาลาที่อ่าน
หนังสือพมิพ ์ ขนาดพื นที่ 36
 ตร.ม. จ านวน 1 หลัง

50,000 √

ซุ้มประตหูมูบ่า้น
1 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บา้น  หมู่ที่ 1

 บา้นสันหนองบง
สร้างซุ้มประตูหมู่บา้นจ านวน
 1 แหง่

80,000 √

2 โครงการก่อสร้างปา้ยชื่อหมู่บา้น ม. 3 บา้น
สันหลวง

ก่อสร้างปา้ยทางเข้าหมู่บา้น 
สันหลวง ตัวอักษรโลหะ

50,000 √

3 โครงการก่อสร้างปา้ยชื่อหมู่บา้น ม. 3 บา้น
สันหลวง

จัดท าปา้ยซอยในหมู่บา้น 
จ านวน 13 จุด

50,000 √

ปรบัปรงุปา้ยชือ่หมูบ่า้น
1 โครงการปรับปรุงปา้ยชื่อหมู่บา้น ม. 3 

บา้นสันหลวง
ปรับปรุงปา้ยทางเข้าหมู่บา้น 
สันบญุเรือง

50,000 √

หอ้งน ้าสาธารณะ
1 โครงการปรับปรุงหอ้งน  าสาธารณะ หมู่ที่ 5

 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม
ปรับปรุงหอ้งน  าสาธารณะ 1
 หลัง ที่ศูนย์ สสมช. บริเวณ
ที่อ่านหนังสือพมิพป์ระจ า
หมู่บา้น

50,000 √
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2 โครงการปรับปรุงหอ้งน  าสาธารณะ หมู่บา้น
 6 บา้นจ า

ปรับปรุงหอ้งน  าสาธารณะ 1
 หลัง บริเวณ ฌาปนสถาน 
บา้นจ า จ านวน 5 หอ้ง (ชาย
 1 หญิง 4) พร้อมที่ปสัสาวะ

50,000 √

3 โครงการปรับปรุงหอ้งน  าอาคาร อสม. 
หมู่บา้น 7 บา้นปงใต้

หอ้งน  าอาคาร อสม. 50,000 √

4 โครงการปรับปรุงหอ้งน  าวดัปงใต้ หมู่บา้น 7
 บา้นปงใต้

หอ้งน  าวดัปงใต้ 50,000 √

5 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่
 9 บา้นปงยางคก

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์จ านวน 1 หลัง

250,000 √

ประเภท งานก่อสรา้งรั ว
1 โครงการงานก่อสร้างรั วคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ศพด.ทต.ปงยางคก
บริเวณหลังศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ทต.ปงยางคก หรือ
รายละเอียดตามแบบแปลน 
ทต.ปงยางคก

300,000 √

2 โครงการงานก่อสร้างรั วคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บริเวณสุสานบา้นสันบญุเรือง

ก่อสร้างรั วคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณสุสานบา้นสัน
บญุเรือง ยาว 300 เมตร สูง
 2.50 เมตร

300,000 √

โครงการก่อสรา้งอาคาร
1 โรงจอดรถ  เทศบาลต าบลปงยางคก 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
รถจักรยานยนต์ กวา้ง 5 
เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3 เมตร

200,000 √

2 โรงจอดรถกู้ชีพ กู้ภยั โรงจอดรถ  จ านวน 1 หลัง     300,000 √

3 อาคารโรงเก็บพสัดุของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

อาคารโรเก็บพสัดุ จ านวน 1
 หลัง

    500,000 √

4 อาคารงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั อาคารงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

500,000 √

5 โครงการต่อเติมปรับปรุงหอ้งประชุมศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก

ปรับปรุงหอ้งประชุมศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปงยางคก

    250,000 √

6 โครงการงานปรับปรุงเสาธง ปรับปรุงเสาธงหน้า ทต.   ปง
ยางคก กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร

      60,000 √

งานก่อสรา้งก้าแพงปอ้งกันตลิ่ง
1 โครงการซ่อมแซมตล่ิงพงัหมู่ที่ 1 บา้นสัน

หนองบง
ซ่อมแซมตล่ิงพงั บา้นนาย
สิงหแ์ก้ว  ไพรสนธ ์สูง 150 
เมตร ยาว 40 เมตร

100,000 √

2 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั คอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  บริเวณ
กู่ต้นลาน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกู่
ต้นลาน

500,000 √
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3 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั คอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  ล า
เหมืองแม่วกั-ล าเหมืองวงัก๊อง

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล า
เหมืองแม่วกั-ล าเหมืองวงัก๊อง

100,000 √

4 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั คอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  ล า
เหมืองข้างสะพานต้นฝายถึงร้านรับซื อของ
เก่านางทัศนีย์  ใจกันธยิะ

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั ล า
เหมืองข้างสะพานต้นฝายถึง
ร้านรับซื อของเก่านางทัศนีย์ 
 ใจกันธยิะ

100,000 √

5 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงและก าแพงดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองกาศ  ถนน
สายสันหลวง - ต้นค่า ที่นานายกอง  สรหงษ์
 หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงและ
ก าแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ล าเหมืองกาศ  ถนนสายสัน
หลวง - ต้นค่า ที่นานายกอง 
 สรหงษ ์ สูง 1.50 ม. ยาว 4
 เมตร

50,000 √

6 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงและก าแพงดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองกาศ  ถนน
สายสันหลวง - ต้นค่า ที่นานายกอง  สรหงษ์
 หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงและ
ก าแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ล าเหมืองแม่น้อย ที่นา นาย
ค ามูล ราชา สูง 1.50 ม. ยาว
 5 เมตร

50,000 √

7 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั คอนกรีต
เสริมเหล็ก ล าเหมืองแม่วกั  หมู่ที่ 4  บา้น
สันบญุเรือง

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล า
เหมืองแม่วกั ยาว 150 เมตร
 ยาว 2.50 เมตร

100,000 √

8 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั คอนกรีต
เสริมเหล็ก ล าเหมืองแม่หน้อย ถนนสาย ม.
5 - ม. 3 หมู่ที่ 5  บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล า
เหมืองแม่หน้อย ถนนสาย ม.
5 - ม. 3 2.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร

100,000 √

9 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิง-ล าน  าแม่ตาล 
 หมู่ 6 บา้นจ า

ก่อสร้างพนังกันตล่ิง-ล าน  า
แม่ตาล

200,000 √

10 โครงการซ่อมแซม พนังกันตล่ิงบริเวณข้าง
วดับา้นจ า  หมู่ 6 บา้นจ า

ซ่อมแซม พนังกันตล่ิงบริเวณ
ข้างวดับา้นจ า ระยะทาง 
500 ม.

100,000 √

11 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิง จากบา้นนาย
เตือนใจแก้วฟ ู ถึงสะพานบา้นปงใต้ หมู่ 7 
บา้นปงใต้

จากบา้นนายเตือนใจแก้วฟ ู 
ถึงสะพานบา้นปงใต้ 
ระยะทาง 200 เมตร

100,000 √

12 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิง ผนัง คสล. 
บา้นปงใต้ หมู่ 7 บา้นปงใต้

ผนัง คสล. บา้นปงใต้ ขนาด
สูง 2.50 เมตร ยาว 500 
เมตร

100,000 √

13 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิง ผนัง คสล. หมู่
 10 บา้นข่วง  หน้าฝายสวนนาย บญุยืน  
เปง็งามเมือง  ถึงบา้นนายชนะ  แลใจ

หน้าฝายสวนนาย บญุยืน  
เปง็งามเมือง  ถึงบา้นนาย
ชนะ  แลใจ ยาว 300 เมตร

100,000 √

14 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิง ผนัง คสล. หมู่
 10 บา้นข่วง  บา้นนายถาวร  สะพานแม่
ตาลเหนือ ถึง บา้นนายวนิ

ก่อสร้างพนังกันตล่ิง บา้น
นายถาวร  สะพานแม่ตาล
เหนือ ถึง บา้นนายวนิ ยาว 
400 เมตร

100,000 √

15 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิง ผนัง คสล. หมู่
 10 บา้นข่วง  บา้นนายต้อย ถึง บา้นนาย
สวสัด์ิ

ก่สอร้างพนังกันตล่ิง บา้น
นายต้อย ถึง บา้นนายสวสัด์ิ 
ยาว 200 เมตร

100,000 √
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16 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิง ผนัง คสล. หมู่
 10 บา้นข่วง  เรียบล าเหมืองแม่ตาล

ก่อสร้างผนัง คสล.บา้นข่วง 
เรียบล าเหมืองแม่ตาล ยาว 
1,000 เมตร สูง 2.50 เมตร

250,000 √

17 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิง หมู่ที่ 11 
บา้นโฮ้ง-ทะล้า  จากฝายน  าล้น-สะพานข้าม
 ล าน  าแม่ตาล  บา้นเลขที่ 64

ก่อสร้างพนังกันตล่ิง จาก
ฝายน  าล้น-สะพานข้าม ล าน  า
แม่ตาล  บา้นเลขที่ 64 สูง 
2.50 เมตร ยาว 200 เมตร

100,000 √

18 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิง หมู่ที่ 11 
บา้นโฮ้ง-ทะล้า  บริเวณล าน  าแม่ตาล

ก่อสร้างพนังกันตล่ิง บริเวณ
ล าน  าแม่ตาล  สูง 2.50 เมตร
 ยาว 50 เมตร

400,000 √

19 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงั หมู่ที่ 12 
บา้นหม้อ

ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงักวา้ง 
15.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร

200,000 √

งานซ่อมแซมก้าแพงปอ้งกันตลิ่ง
1 โครงการซ่อมแซมพนังกันตล่ิง  หมู่ที่ 10 

บา้นข่วง  บริเวณล าน  าแม่ตาล
ซ่อมแซมพนังกันตล่ิง  
บริเวณล าน  าแม่ตาล สูง 
2.50 เมตร ยาว 50 เมตร

120,000    √

 โครงการงานตดิตั งระบบพลังงานทดแทน
ดว้ยพลังงานแสงอาทติย์

1 โครงการงานติดตั งระบบพลังงานทดแทน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1  บา้นสัน
หนองบง

งานติดตั งระบบพลังงาน
ทดแทนด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บริเวณบอ่
บาดาลระบบประปาบา้นสัน
หนองบง โดยท าการติดตั ง
แผงโซ่ล่าเซลล์

400,000 √

2 โครงการงานติดตั งระบบพลังงานทดแทน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

งานติดตั งระบบพลังงาน
ทดแทนด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บริเวณบอ่
บาดาลระบบประปาโรงเรียน
บา้นหม้อ  ขนาด 3,600 
วตัต์ โดยท าการติดตั งแผง  
โซ่ล่าเซลล์ขนาด 1 x 2 เมตร
 300 วตัต์ จ านวน 12 แผง

350,000 √

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า

1 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

200,000 √ เพิม่เติม ฉ.1

2 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

400,000 368,800 368,775.53 √

3 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 40,600 37,481.30 √

4 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 38,550 38,484.36 √

5 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

400,000 381,200 312,854.94 √
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6 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 5 ต้นค่า-ม่วงชุม

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 36,200 33,623.81 √

7 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 6 บา้นจ า

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 √

8 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

470,000 455,100 365,561.40 √

9 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

250,000 239,700 225,063.04 √

10 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 √

11 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 √

12 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง  หลังวดัพระงามบา้นข่วง
 - บา้นนายสุริยันต์

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หลังวดัพระงามบา้นข่วง - 
บา้นนายสุริยันต์

100,000 √

13 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 √

14 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 √

15 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 99,600 83,968.52 √

16 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมติดตั งไฟกร่ิง หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
พร้อมติดตั งไฟกร่ิง ทางเข้า
หมู่บา้น - หน้าสวนปา่นางแล

200,000 √

โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้า

1 โครงการงานก่อสร้างรางส่งน  า คสล. 
บริเวณล าเหมืองฮ่องจี เหน - สระน  า
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

ก่อสร้างรางส่งน  า คสล. 
บริเวณล าเหมืองฮ่องจี เหน - 
สระน  าสาธารณะประโยชน์
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง 
คลองส่งน  าขนาดกวา้ง 1.00
 ม. ลึก 0.55 ม. ยาว 
500.00 ม.

1,350,000 √ เพิม่เติม ฉ.1

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
    หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง ข้างสุสานบา้น
สันหนองบง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
ม. ยาว 143.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 429.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

219,400 219,400 219,000.00 √ เพิม่เติม ฉ.4  
เงินสะสม
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง ซอย 5 บา้นนาย
จันทร์  อินทร์จันทร์ต๊ะ บา้นเลขที่ 13

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
ม. ยาว 53.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 159.00 ตร.ม. พร้อม
ยกขอบบอ่พกั คสล. จ านวน 
5 บอ่รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

95,100 95,100 93,000 √ เพิม่เติม ฉ.4 
กันเงินก่อหนี 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
    หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง บริเวณหลัง        
      รพ.สต.สันหลวง  ทางไปพทุธมณฑล
ทุ่งบอ่แปน้

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
ม. ยาว 230.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 920.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

493,100 493,100 493,000.00 √ เพิม่เติม ฉ.4  
เงินสะสม

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
    หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง ข้างโรงงานอิฐ
มอญศรีวรรณ

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
ม. ยาว 160.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 480.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

259,300 259,300 259,000 √ เพิม่เติม ฉ.4  
เงินสะสม

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
   หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง บริเวณข้างวดั
สันบญุเรือง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
ม. ยาว 85.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 255.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

141,400 141,400 √ เพิม่เติม ฉ.4 
กันเงินไม่ก่อ
หนี 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า-ม่วงชุม ซอยต้นธง 
บริเวณศาลาเอนกประสงค์

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
ม. ยาว 130.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 520.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

281,900 281,900 √ เพิม่เติม ฉ.4 
กันเงินไม่ก่อ
หนี 

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

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
ม. ยาว 68.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 272.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

150,500 150,500 150,000 √ เพิม่เติม ฉ.4 
กันเงินก่อหนี 
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
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เสร็จ
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ระหวา่ง
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งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก สายทางบา้นปง
ยางคก หมู่ที่ 9 (บริเวณโรงงานอิฐมอญสิริ
พร วงศ์ธดิา) - บา้นสันหลวง หมู่ที่ 3

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
ม. ยาว 150.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 450.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

245,600 245,600 245,000 √ เพิม่เติม ฉ.4 
กันเงินก่อหนี 

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

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
ม. ยาว 74.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 222.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

120,400 120,400 120,000 √ เพิม่เติม ฉ.4  
เงินสะสม

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

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
ม. ยาว 27.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 81.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

43,200 43,200 √ เพิม่เติม ฉ.4 
กันเงินไม่ก่อ
หนี 

1 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติก คอนกรีต หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ บริเวณ
ซอย 3

ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว 
198.00 ม. หนา 0.05 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกวา่ 594.00 
ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

170,400 130,900 130,000 √ เพิม่เติม ฉ.4  
เงินสะสม

2 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติก คอนกรีต บริเวณสายบา้นโฮ้ง-บา้นสัน
ทราย หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

ช่วงที่ 1 ขนาดกวา้ง 7.00 ม.
  ยาว 20.00 ม. หนา 0.05
 ม. พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
140.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 
ขนาดกวา้ง 7.00 ม.  ยาว 
22000 ม. หนา 0.05 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกวา่ 1,540.00
 ตร.ม.  ช่วงที่ 3 ขนาดกวา้ง
 6.00 ม.  ยาว  80.00 ม. 
หนา 0.05 ม. พื นที่ไม่น้อย
กวา่ 480.00 ตร.ม. พื นที่
รวมทั งหมด 1,680.00 
ตร.ม  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

486,300 √ เพิม่เติม ฉ.4

โครงการปรบัปรงุเสรมิผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

3 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติก คอนกรีต บริเวณแยกสะพานทางไป
บา้นหม้อ หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
ม. ยาว 145.00 ม. หนา 
0.05 ม. หรือพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 580.00 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

169,900 169,900 169,000 √ เพิม่เติม ฉ.4 
เงินสะสม

โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้า
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต

เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง 
บริเวณบา้นเลขที่ 90

(1) ก่อสร้างรางระบายน  า 
คสล. ขนาดในกวา้ง 0.20 
ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.50 ม. 
ยาว 27.00 ม. (ฝาคอนกรีต
เสริมเหล็ก) (2) วางท่อ
ระบายน  า คสล.ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางท่อ  0.30 ม. 
(มอก.ชั น 3) จ านวน 48.00
 ท่อน บอ่พกั คสล. ขนาด 
0.65 * 0.65 ม. จ านวน 3 
บอ่ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

145,100 145,100 145,000 √ เพิม่เติม ฉ.4

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ บริเวณ
ซอย 7 สายทางไปค่ายมวยทุ่งบอ่แปน้

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

180,100 180,100 180,000 √ เพิม่เติม ฉ.4

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง บริเวณ
ถนนในหมู่บา้น บา้นเลขที่ 105 ซอย 4

ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. 
ขนาดในกวา้ง 0.20 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.30 - 0.50 ม. ยาว 
16.00 ม. (ฝาตะแกรงเหล็ก)
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

42,400 42,400 42,000 √ เพิม่เติม ฉ.4

4 โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง  บริเวณหน้า
ร้านก๋วยเต๋ียว - โรงเรียนบา้นสันบญุเรือง

ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.
ขนาดในกวา้ง 0.20 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.30-0.50 ม. ยาว 
60.00 ม. (ฝาตะแกรงเหล็ก)
  รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

148,300 148,300 148,000 √ เพิม่เติม ฉ.4
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
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ด าเนิน
การ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม 
บริเวณถนนในหมู่บา้น บา้นเลขที่ 14/1 - 
ซอย 4

ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.
ขนาดในกวา้ง 0.20 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.30 - 0.50 ม. ยาว 
95.00 ม. (ฝาตะแกรงเหล็ก)
  รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

232,500 232,500 232,000 √ เพิม่เติม ฉ.4  
เงินสะสม

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นจ า บริเวณซอย 4

(1) ก่อสร้างรางระบายน  า 
คสล.ขนาดในกวา้ง 0.20 ม.
 ลึกเฉล่ีย 0.30-0.50 ม. 
ยาว 69.00 ม. (ฝาคอนกรีต
เสริมเหล็ก) บอ่พกั คสล.
ขนาด 0.55*0.55 ม. 
จ านวน 2 บอ่ (ฝาตะแกรง
เหล็ก) (2) วางท่อระบายน  า 
คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อ 0.40 ม. 
(มอก.ชั น 3) จ านวน 23.00
 ท่อน บอ่พกั คสล.ขนาด 
0.80*0.80 ม. จ านวน 3 
บอ่ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

238,400 238,400 236,000 √ เพิม่เติม ฉ.4  
เงินสะสม

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ ถนนสายใน
หมู่บา้นบริเวณหน้าร้านขายของช า

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

23,700 23,700 23,500 √ เพิม่เติม ฉ.4  
เงินสะสม

โครงการวางทอ่ระบายน ้า
1 โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ บริเวณซอย
ศาลเจ้า บา้นเลขที่ 97/1 - บา้นเลขที่ 96

ก่อสร้างท่อระบายน  า คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
0.60 ม. (มอก.ชั น3) จ านวน
 72 ท่อน บอ่พกั คสล.ขนาด
 1.10 * 1.10 ม. จ านวน 9
 บอ่ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

212,200 212,200 212,000.00 √ เพิม่เติม ฉ.4 
เงินสะสม
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

2 โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคืน
สภาพ     หมู่ที่ 6 บา้นจ า  บริเวณซอย 1 -
 บา้นเลขที่ 271

(1)วางท่อระบายน  า คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
0.30 ม. (มอก.ชั น3) จ านวน
 126 ท่อน บอ่พกั คสล.
ขนาด 0.65*0.65 ม. 
จ านวน 13 บอ่  (2) งานเท
ถนน คสล.คืนสภาพ ขนาด
กวา้ง 1.00 ม. ยาว 56.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื นที่
ไม่น้อยกวา่ 56.00 ตร.ม 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

228,600 228,600 228,000 √ เพิม่เติม ฉ.4

3 โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 บา้นนางแล บริเวณซอย 11

ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
0.40 ม. (มอก.ชั น3) จ านวน
 24 ท่อน บอ่พกั คสล.ขนาด
 0.80 * 0.80 ม. จ านวน    
  2 บอ่ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

45,500 45,500 45,000 √ เพิม่เติม ฉ.4

โครงการงานก่อสรา้งก้าแพงปอ้งกันตลิ่ง
1 โครงการงานก่อสร้างก าแพงกันดิน บริเวณ

ตล่ิงล าน  าแม่น้อย บริเวณบา้นนายสมชาย 
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

จุดที่ 1 ขนาดสูง 2.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 9.00 ม. 
 จุดที่ 2 ขนาดสูง 2.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 20.00 
ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

152,700 152,700 √ เพิม่เติม ฉ.4

1 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั แบบ
เรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็กพร้อมก่อสร้าง
ถมคันดินบริเวณล าน  าแม่วกั หมู่ที่ 2 บา้น
ทุ่งบอ่แปน้

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิง
พงัแบบเรียงหนิบรรจุกล่อง
ลวดเหล็กพร้อมก่อสร้างถม
คันดิน สูง 1.50 ม. ยาวรวม
 22.00 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

111,600 104,000 √ เพิม่เติม ฉ.4

2 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงพงั       
  แบบเรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็กพร้อม
ก่อสร้างถมคันดิน หมู่ที่ 13 บา้นนางแล 
บริเวณข้ามล าน  าแม่ฮาว

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิง
พงัแบบเรียงหนิบรรจุกล่อง
ลวดเหล็กพร้อมก่อสร้างถม
คันดิน สูง 2.50 ม. ยาวรวม
 52.00 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

318,000 318,000 √ เพิม่เติม ฉ.4

โครงการงานก่อสรา้งอาคารปอ้งกันตลิ่งแบบเรยีงหนิบบรจุกล่องลวดเหล็ก
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

โครงการก่อสรา้งอาคาร

1 โครงการงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ยาว 
12.00 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

500,000 √ เพิม่เติม ฉ.4

2 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน
ปฎบิติังานเทศบาลต าบลปงยางคก

 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

500,000 √ เพิม่เติม ฉ.4

3 โครงการงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
บริเวณกีฬาหมู่บา้น (ชมรมผู้สูงอาย)ุ หมู่ที่ 
11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ยาว 
5.00 ม. สูง 2.50 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

82,900 82,900 √ เพิม่เติม ฉ.4

4 โครงการงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
บริเวณกีฬาหมู่บา้น หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะ
ล้า

ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ยาว 
12.00 ม. สูง 4.00 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

170,200 170,200 √ เพิม่เติม ฉ.4

โครงการเดนิทอ่ระบบประปา
1 โครงการงานเดินท่อเมนระบบท่อจ่าย

น  าประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก
งานเดินท่อเมนระบบท่อจ่าย
น  าประปา เดินท่อเมนจ่ายน  า
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 2.00 นิ ว ความยาว
รวม 732.00 ม. พร้อม
อุปกรณ์ประปา รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลปงยางคก

86,400 86,400 86,000 √ เพิม่เติม ฉ.4 
เงินสะสม

2 โครงการงานเดินท่อเมนระบบท่อจ่าย
น  าประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

งานเดินท่อเมนระบบท่อจ่าย
น  าประปา เดินท่อเมนจ่ายน  า
 3.00 นิ ว ความยาวรวม 
520.00 ม. พร้อมอุปกรณ์
ประปา รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลปงยางคก

141,300 141,300 136,000 √ เพิม่เติม ฉ.4 
เงินสะสม

โครงการถมดนิ
1 โครงการถมดินบริเวณที่สาธารณะ

ประโยชน์บา้นหม้อ หมู่ที่ 12
ขนาดพื นที่ถมดินไม่น้อยกวา่
 6,000.00 ตร.ม หรือ
ปริมาณดินถมไม่น้อยกวา่ 
2,475.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลปงยางคก

497,200 497,200 √ เพิม่เติม ฉ.4 
กันเงินไม่ก่อ
หนี 

ประเภทก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 6 บา้นจ า บริเวณทางเข้าบา้น
นายคธาวธุ ม่วงแก้ว

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา
0.15 เมตร ขนาดพื นที่ไม่
น้อยกวา่1,200 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

720,000 √ เพิม่เติม ฉ.5
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
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ด าเนิน
การ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง 
จากสามแยกเก๊าจ้าว ถึงสามแยกจ๊กปก

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

315,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ทุ่งบอ่แปน้ ซอย
ข้าง ต.ร.อ.

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

540,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

2 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บา้นสัน
บญุเรือง จากโรงเรียนสอาดเนอสเซอร่ี

ปรับปรุงซ่อมแซมลาดยาง
แบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 321.00 เมตร 
หนา  0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

500,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

ประเภทก่อสรา้งทอ่ระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็ก
1 โครงการงานวางท่อระบายน  าหลังวดับา้น

สันบญุเรือง พร้อมถมดินปรับพื นที่  หมู่ที่ 4
 บา้นสันบญุเรือง

วางท่อล าเหมืองหลังวดับา้น
สันบญุเรือง พร้อมถมดิน
ปรับพื นที่ ขนาดท่อ 0.80 
เมตร ยาว 60 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

200,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

2 โครงการงานก่อสร้างท่อระบายน  า หมู่ที่ 3 
บา้นสันหลวง  บริเวณซอย 4 หน้าบา้นนาง
พร ถึงบา้น ร.ต.นิวติั แก้วสิทธิ์

ก่อสร้างระบายน  าพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก ซอย 4 หน้า
บา้นนางพร ถึงบา้น ร.ต.นิวติั
 แก้วสิทธิ์ ระยะประมาณ 20
 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

120,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

3 โครงการงานวางท่อระบายน  า หมู่ที่ 8 
บา้นปงเหนือ  จากบา้นนายอินจันทร์ถึง
ปากซอยบา้นนางอัญชลี

วางท่อระบายน  า จากบา้น
นายอินจันทร์ถึงปากซอย
บา้นนางอัญชลี ท่อ 0.40 
เมตร ยาว 70 เมตร พร้อม
บอ่พกั รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

250,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

ประเภทงานก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี

ประเภทปรบัปรงุผิวจราจรแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

4 โครงการงานวางท่อระบายน  า หมู่ที่ 13 
บา้นนางแล ซอยนางพบัปาระมี - นาง
สมหวงั ดีสุยะ - นายกัน เรียนแก้ว

งานวางท่อระบายน  า ซอย
นางพบัปาระมี - นางสมหวงั 
ดุสุยะ - นายกัน เรียนแก้ว 
ท่อขนาด 1.00 เมตร ยาว 
300 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

900,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

ประเภทก่อสรา้งรางระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็ก
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  
บริเวณหน้าบา้นนายจ ารัส

ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. 
บริเวณหน้าบา้นนายจ ารัส 
ยาว 300 เมตร กวา้ง 0.20 
 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

900,000 116,800 √ เพิม่เติม ฉ.5 
กันเงินโดยไม่
ก่อหนี 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง  
บริเวณร้านค้าชุมชนบา้นสันบญุเรือง

บริเวณร้านค้าชุมชนบา้นสัน
บญุเรืองขนาดกวา้ง 0.20 
เมตร ลึก 0.30 - 0.50 
เมตร ยาว 100 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

300,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

ประเภทงานปรบัปรงุงระบบประปา
1 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 2 

บา้นทุ่งบอ่แปน้
1. หอถังสูง 2.วางท่อพวีซีีส่ง
น  าเข้าประปาหมู่บา้น พรอม
ปัม้ส่ง 3. จัดซื อซิมเมอร์บอ่
น  าบาดาล รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

100,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

2 โครงการงานปรับปรุงน  าประปา หมู่ที่ 13 
บา้นนางแล

ปรับปรุงน  าประปา/ซ่อมแซม
บอ่พกัน  าและบอ่ล้างน  า/
เปล่ียนหนิ/ทรายแท๊งค์/
กรองน  า/ท่อจ่ายน  าประปา
ในหมู่บา้น (เปล่ียน)ขนาดท่อ
 4 นิ ว ท่อขนาด 3 นิ ว ท่อ
ขนาด 2 นิ ว และท่อขนาด 6
 หนุ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

100,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

3 โครงการจัดหาแหล่งส าหรับผลิตประปาหมู่
ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

ถังขนาด 2,000 ลิตร 5 ใบ 
วางท่อตั งแต่โรงเรียนเก่า
จนถึงประปาบา้นสันบญุเรือง
ท่อขนาด 2 นิ ว พร้อมโซ่ล่า
ปัม้ และปัม้หอยโข่ง  
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

500,000 √ เพิม่เติม ฉ.5
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

4 โครงการขุดสระเก็บน  าที่ดิน น.ส.ล  หมู่ที่ 
13 บา้นนางแล

ขุดสระเก็บน  าที่ดิน น.ส.ล
ขนาด 40*5*120 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

500,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

5 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณสระน  า
สาธารณะประโยชน์ (ทางแยกเข้าหมู่บา้นปง
ใต้) หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

กวา้ง 100 เมตร ยาว 150 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

150,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

งานก่อสรา้งฝายคอนกรตีเสรมิเหล็ก
1 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น หมู่ที่ 13 บา้น

นางแล
ก่อสร้างฝายน  าล้นขนาดเล็ก 
(แม่โจ)้ กวา้ง 3.5  เมตร ยาว
 2  เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

100,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

2 โครงการซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 13 บา้นนาง
แล  บริเวณข้างสวนลุงพล

รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

300,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

ประเภทราวกันตก
1 โครงการราวกั นตกล าน  าแม่ตาล หมู่ที่ 10 

บา้นข่วง บริเวณหน้าบา้นอาไข่มุก ไชยริมค า
ก่อสร้างราวกันตก บา้นข่วง
แม่ตาล หน้าบา้นอาไข่มุก 
ไชยริมค า รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

100,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

ปรบัปรงุเสียงตามสายประจ้าหมูบ่า้น
1 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสียงตามสายใน

หมู่บา้น หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง
ซ่อมแซมปรับปรุงเสียงตาม
สายในหมู่บา้น  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

100,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

โครงการถมดนิลูกรงั
1 โครงการถมดินเพือ่ขยายถนน หมู่ที่ 5 บา้น

ต้นค่าม่วงชุม ล าเหมืองแม่น้อย
ถมสระน  าขยายถนนเพือ่
การเกษตรล าเหมืองแม่น้อย 
ตรงสระน  านายถวลิ จันเปง็
ผัด รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

500,000 √ เพิม่เติม ฉ.5

โครงการก่อสรา้งก้าแพงกันดนิ

1 โครงการงานก่อสร้างก าแพงกันดินตล่ิงล า
น  าแม่น้อยบริเวณสะพานบา้นสันหลวง หมู่ที่
 3 บา้นสันหลวง

งานก่อสร้างแพงกันดินตล่ิง
ล าน  าแม่น้อยบริเวณสะพาน
บา้นสันหลวง ขนาดสูง 2.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
 10.00 เมตร

56900 56,800 √ แก้ไข ฉ.3
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

โครงการเดนิทอ่ระบบประปา

1 โครงการงานเดินท่อเมนระบบท่อจ่าย
น  าประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 12

งานเดินท่อเมนระบบจ่าย
น  าประปา วางท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ ว ยาว 
580.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์

67800 68,700 68,500 √ แก้ไข ฉ.3 
เงินสะสม

1 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติก   คอนกรีต บริเวณสายบา้นนายจรัล 
อุตมา เลขที่ 59 หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง - ทะล้า

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว
 123.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื นที่ไม่น้อยกวา่ 738 
ตารางเมตร

211700 211,700 211,000 √ แก้ไข ฉ.4 
เงินสะสม

2 โครงการงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 บา้นปง
ยางคก

ขนาดพื นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,450 ตารางเมตร หนา 
0.10 เมตร

493300 493,300 √ แก้ไข ฉ.4 
เงินสะสม

3 โครงการงานวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณสระน  าสาธารณประโยชน์ หมู่
ที่ 8 บา้นปงเหนือ

1.วางท่อระบายน  า คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 
0.40 เมตร (มอก.ชั น3) 
จ านวนท่อ 20 ท่อน พร้อม
บานประตูปดิเปดิน  า 2.
ระบายน  า คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 
เมตร (มอก.ชั น3) จ านวนท่อ
 13 ท่อน ขุดร่องระบายน  า
กวา้ง 0.80 เมตร ลึก 1.00 
เมตร

86600 33,000 33,000 √ แก้ไข ฉ.4 
เงินสะสม

4 โครงการก่อสร้างโรงสูบน  า เพือ่ใช้ส าหรับ
รถบรรทุกน  าเอนกประสงค์ บริเวณสระน  า
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1

งานก่อสร้างโรงสูบน  าเพือ่ใช้
ส าหรับรถบรรทุกน  า
เอนกประสงค์ 1. โรงสูบน  า
ขนาด 1.50*1.50 เมตร 
พร้อมมอเตอร์ไฟฟา้ขนาด 3
 นิ ว 2.ท่อส่งเหล็กอาบสังกะสี
 BS-M(คาดน  าเงิน) 
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3 นิ ว

102500 99,000 86,100 √ แก้ไข ฉ.4 
เงินสะสม

5 โครงการก่อสร้างโรงสูบน  า เพือ่ใช้ส าหรับ
รถบรรทุกน  าเอนกประสงค์ บริเวณสระน  า
สาธารณประโยชน์บา้นปงเหนือ หมู่ที่ 8

งานก่อสร้างโรงสูบน  าเพือ่ใช้
ส าหรับรถบรรทุกน  า
เอนกประสงค์ 1. โรงสูบน  า
ขนาด 1.50*1.50 เมตร 
พร้อมมอเตอร์ไฟฟา้ขนาด 3
 นิ ว 2.ท่อส่งเหล็กอาบสังกะสี
 BS-M(คาดน  าเงิน) 
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3 นิ ว

107300 107,300 88,000 √ แก้ไข ฉ.4

โครงการก่อสรา้งพื นฐาน
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

6 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง บริเวณหอพกัชล
ดา ถึงศาลปูเ่จ้า

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 1.50 
เมตร  ยาว 53.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ขนาดพื นที่
ไม่น้อยกวา่ 79.50 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

47,000 47,000 √ แก้ไข ฉ.7 กัน
โดยไม่ก่อหนี 

7 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ซอย 15 หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

ช่วงที่ 1 ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 45.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร พื นที่ไม่
น้อยกวา่ 180 ตรางเมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร  พื นที่ไม่น้อย
กวา่ 210 ตารางเมตร พื นที่
รวมทั งหมด 390 ตาราง
เมตรรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

155,000 155,000 √ แก้ไข ฉ.7 กัน
โดยไม่ก่อหนี 

8 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟลัต์ติกคอนกรีต  บริเวณซอย 1 
หมู่ที่ 6 บา้นจ า

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว
 144.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
432.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

173,000 173,000 √ แก้ไข ฉ.7 กัน
โดยไม่ก่อหนี 

9 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟลัท์ติก หมู่ที่ 8 บา้นปง
เหนือ บริเวณซอย 3 - บา้นเลขที่ 9

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 167.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
668.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

265,000 265,000 √ แก้ไข ฉ.7 กัน
โดยไม่ก่อหนี 

10 โครงการขยายท่อเมนระบบท่อจ่าย
น  าประปา หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

ขยายท่อเมนระบบท่อจ่าย
น  าประปา หมู่ที่ 9 บา้นปง
ยางคก  เร่ิมบา้นเลขที่ 
188/1  บา้นสันหนองบง 
ถึงปากทางปา้ยหมู่บา้นดอก
แก้ว หมู่ 9 เดินท่อ PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 
นิ ว ความยาวรวม 1,000 
เมตร พร้อมอุปกรณ์
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

421,000 332,000 √ แก้ไข ฉ.7 กัน
โดยไม่ก่อหนี 
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

11 โครงการงานเดินท่อเมนระบบจ่าย
น  าประปา บริเวณถนนภายในหมู่บา้น  หมู่ที่
 13 บา้นนางแล

เดินท่อเมนจ่ายน  า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 4.00
 นิ ว ความยาวรวม 
1,158.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประปา รายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

610,000 610,000 √ แก้ไข ฉ.7 กัน
โดยไม่ก่อหนี 

12 โครงการเทลานอาคารอเนกประสงค์ 
เทศบาลต าบลปงยางคก

โดยลาดยางแอสฟลัต์ติกคอ
นกรีตคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
20.00 เมตร ยาว 25.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื นที่
ไม่น้อยกวา่ 500.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

200,000 180,000 √ แก้ไข ฉ.7 กัน
โดยไม่ก่อหนี 
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2. ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 

เทศบาลต าบลปงยางคก

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการทีเ่กินศักยภาพ
1 โครงการขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ัง

ไฟสาธารณะ บริเวณทางเข้าศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภธูรภาค 5 ถึง 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ระยะทาง 
2,500  เมตร

ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ังไฟ
สาธารณะ บริเวณทางเข้าศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภธูรภาค 5 - 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
ระยะทาง 2,500 เมตร

3,500,000    √

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง  
ถนนบริเวณหลังวดัสันบญุเรือง ถึง 
เขต อ.เมือง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
บริเวณหลังวดัสันบญุเรือง ถึง 
เขต อ.เมือง  กวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 800.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,000,000    √

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบา้นปงเหนือ ม.8 ต.ปง
ยางคก อ.หา้งฉัตร เชื่อมบา้นผ้ึง ต.
ใหม่พฒันา อ.เกาะคา รหสัสายทาง 
ลป.ถ.16-006

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,880 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

17,000,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E539277N2021040

พิกดัส้ินสุด  E536975N2020445

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 
13 บา้นนางแล ถนนสายข้างศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภธูรภาค 5 ต.ปง
ยางคก เชื่อมต่อถนนสายไป
โรงพยาบาลหา้งฉัตร  ต.หา้งฉัตร อ.
หา้งฉัตร จ.ล าปาง

ลาดยางแอสฟลัต์ติกคอนกรีต
กวา้ง 6.00 ม. ยาว 2,200 
ม.หนา 0.05 ม. พร้อมตีเส้น
จราจร

4,000,000    √

5 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay สายเชื่อมบา้นสันหนอง
บง ม.1 - บา้นสันหลวง ม.3 -  บา้น
สันบญุเรือง ม. 4 ต.ปงยางคก   อ.
หา้งฉัตร จ.ล าปาง เชื่อมทางหลวง
หมายเลข 11 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง
 จ.ล าปาง และเชื่อมต่อ เทศบาล

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,420 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

3,000,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E541361N2024448
พิกดัส้ินสุด  E543010N2020746

6 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay สายเชื่อมบา้นทุ่งบอ่แปน้
 ม.2  - บา้นสันหลวง ม.3 ต.ปง
ยางคก อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง เชื่อมต่อ
 ถนนสายเอเชีย ล าปาง - เชียงใหม่ 
หมายเลข 11 เชื่อมต่อเทศบาลเมือง
เขลางค์ อ.เมือง จ.ล าปาง

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

4,036,600    √

พิกดัเร่ิมต้น E542602N2021259
พิกดัส้ินสุด  E543769N2023059

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม  2563 - กันยายน 2564)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

งบประมาณตาม
แผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

ที่ โครงการ
อยู่

ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ หมายเหตุ

 54



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณตาม
แผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

ที่ โครงการ
อยู่

ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ หมายเหตุ

7 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay สายเชื่อมบา้นโฮ้ง-ทะล้า
 ม.11 ต.ปงยางคก อ.หา้งฉัตร จ.
ล าปาง เชื่อมต่อ บา้นสันทราย ม. 1
 ต.เวยีงตาล อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,400 
หนา 0.05 ม.เมตร พร้อมตีเส้น

8,019,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E539771N2022467

พิกดัส้ินสุด  E537738N2024338

8 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay สายเชื่อมบา้นสันบญุเรือง
 ม. 4 บา้นต้นค่า ม.5 ต.ปงยางคก 
อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง เชื่อมต่อ ทต.
ล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จ.ล าปาง

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

2,025,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E542516N2021309

พิกดัส้ินสุด  E542016N2020438

9 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay สาย ม.1 บา้นสันหนอง
บง ไปหมู่ที่ 13 บา้นนางแล ต.ปง
ยางคก อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง 
เชื่อมต่อถนนสายเอเชียล าปาง - 
เชียงใหม่ หมายเลข 11  เชื่อมต่อ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล อ.
หา้งฉัตร จ.ล าปาง

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

4,050,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E541064N2023175

พิกดัส้ินสุด  E539416N2023208

10 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay ถนนสันหนองบง - ถนน
สันบญุเรือง รหสัสายทาง ลป.ถ
16-001

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 4,750 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

9,000,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E541360N2024443
พิกดัส้ินสุด  E543009N2020742

11 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay ถนนทุ่งบอ่แปน้ - ถนน
สันบญุเรือง รหสัสายทาง ลป.ถ
16-002

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,200 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

4,000,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E543764N2023052
พิกดัส้ินสุด  E542602N2021257

12 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay ถนนปงยางคก - ถนนสัน
หลวง รหสัสายทาง ลป.ถ16-003

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,250 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

3,000,000    1,748,000 1,748,000 √ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

พิกดัเร่ิมต้น E541447N2021914
พิกดัส้ินสุด  E540436N2021142
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณตาม
แผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

ที่ โครงการ
อยู่

ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ หมายเหตุ

13 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay ถนนทุ่งบอ่แปน้ - ถนน
สันหลวง รหสัสายทาง ลป.ถ16-004

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,600 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

3,800,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E542116N2024003
พิกดัส้ินสุด  E541485N2021883

14 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay ถนนนางแล(ในหมู่บา้น)  
รหสัสายทาง ลป.ถ16-005

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,880 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

7,000,000    2,198,000 2,198,000 √ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

พิกดัเร่ิมต้น E539411N2023209
พิกดัส้ินสุด  E540833N2024744

15 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay ถนนค่า - ม่วงชุม รหสั
สายทาง ลป.ถ16-007

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,580 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

5,000,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E540968N2021469
พิกดัส้ินสุด  E542831N2019514

16 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay ถนนปงเหนือ  รหสัสาย
ทาง ลป.ถ16-008

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

3,000,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E540428N2021135
พิกดัส้ินสุด  E539280N2021042

17 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay ถนนบา้นข่วง - ทางหลวง
 ลป2020  รหสัสายทาง ลป.ถ
16-009

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,270 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

3,000,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E540011N2021971
พิกดัส้ินสุด  E538939N2021621

18 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay ถนนบา้นปงใต้ - ทาง
หลวง ลป2020  รหสัสายทาง 
ลป.ถ16-010

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,600 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

1,500,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E540792N2020363

พิกดัส้ินสุด  E539252N2020127

19 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay ถนนบา้นจ า - บา้นม้า
เหนือ รหสัสายทาง ลป.ถ16-011

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

1,500,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E541171N2019544

พิกดัส้ินสุด  E541689N2018997

20 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay ถนนบา้นสันหลวง - 
บา้นนางแล  รหสัสายทาง ลป.ถ
16-012

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 5,990 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

9,000,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E541285N2021719

พิกดัส้ินสุด  E539933N2022967
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณตาม
แผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

ที่ โครงการ
อยู่

ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ หมายเหตุ

21 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay ถนนบา้นสันบญุเรือง - 
บา้นต้นค่า(สายข้างวดัต้นค่า)  รหสั
สายทาง ลป.ถ16-013

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,110 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

1,600,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E542517N2021312

พิกดัส้ินสุด  E542550N2020700

22 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay ถนนบา้นทุ่งบอ่แปน้
(สายหน้าวดัทุ่งบอ่แปน้)  รหสัสาย
ทาง ลป.ถ16-014

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,950 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

4,000,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E543667N2022860

พิกดัส้ินสุด  E543870N2022854

23 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay ถนนสายบา้นจ า(สาย
เครดิตยูเนี่ยน) - บา้นปงใต้ รหสัสาย
ทาง ลป.ถ16-015

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,420 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

2,100,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E541080N2019462

พิกดัส้ินสุด  E539960N2020073

24 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีาร
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิี
 Over lay ถนนสายบา้นจ า - บา้น
ปงยางคก รหสัสายทาง ลป.ถ
16-016

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,140 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

3,000,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E541137N2019676

พิกดัส้ินสุด  E540626N2021271

25 โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง สาย
เลียบล าเหมืองแม่เถาวลัย์ บา้นปงใต้
 หมู่ที่ 7 - บา้นปงเหนือ  หมู่ที่ 8  
ต าบลปงยางคก อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง

600,000       √

พิกดัเร่ิมต้น  E537445 N2020445

พิกดัส้ินสุด   E538543 N2019270

26 โครงการถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ ถนน นิคม
สหกรณ์ หา้งฉ้ตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

1,250,000    √

27 โครงการถนนลูกรัง
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ ถนน นิคม
สหกรณ์ หา้งฉ้ตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

1,250,000    √

28 โครงการถนนลูกรัง
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง ถนน นิคม
สหกรณ์ หา้งฉ้ตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

1,250,000    √

29 โครงการถนนลูกรัง
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง เชื่อมต าบลเวยีง
ตาล อ าเภอหา้งฉัตร และต าบลไหล่
หนิ อ.เกาะคา

กวา้ง 5.00 ม. ยาว 2,200 ม.
 หนา 0.40 ม.

1,000,000    √

 - ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 0.30 ม.
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณตาม
แผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

ที่ โครงการ
อยู่

ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ หมายเหตุ

30 โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง สาย
บา้นนางแล หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 1 
บา้นสันหนองบง ต าบลปงยางคก อ.
หา้งฉัตร จ.ล าปาง

 - ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 0.30 ม.

600,000       √

พกิัดเร่ิมต้น E540399 
N2023043พกิัดส้ินสุด  E540970 N202576

31 โครงการถนนหนิคลุกบดอัดแน่น 
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ ถนนนิคม
สหกรณ์หา้งฉ้ตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

1,250,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E539246 N 2019934

พิกดัส้ินสุด  E537506 N2020508

32 โครงการถนนหนิคลุกบดอัดแน่น 
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ ถนนนิคม
สหกรณ์หา้งฉ้ตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

1,250,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E538625 N 2020973

พิกดัส้ินสุด  E536545 N 2022194

33 โครงการถนนหนิคลุกบดอัดแน่น
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง ถนนนิคม
สหกรณ์หา้งฉ้ตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

1,250,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E538037 N 2022511

พิกดัส้ินสุด  E536567 N2022688

34 โครงการถนนหนิคลุกบดอัดแน่น
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง เชื่อมต าบลเวยีง
ตาล อ าเภอหา้งฉัตร และต าบลไหล่
หนิ อ.เกาะคา

กวา้ง 5.00 ม. ยาว 2,200 ม.
 หนา 0.40 ม.

1,000,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E537344 N 2023390

พิกดัส้ินสุด  E537056 N 2018663

35 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกบดอัด
แน่น สายบา้นนางแล หมู่ที่ 13 - 
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง ต าบลปง
ยางคก อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง

 - ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 0.30 ม.

600,000       √

พิกดัเร่ิมต้น E540399   N2023043

พิกดัส้ินสุด  E540970  N202576

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ถนนสายเชื่อมบา้นสันหนองบง หมู่ที่
 1 – บา้นสันหลวง  หมู่ที่ 3 – บา้น
สันบญุเรือง หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ ถนน
สายเอเชีย ล าปาง - เชียงใหม่ 
หมายเลข 11 เชื่อมต่อเทศบาลเมือง

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
กวา้ง 0.20 ม. ลึก 0.30 ม.  
ยาว 1,400 ม.

3,000,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E542602N2021259

พิกดัส้ินสุด  E543769N2023059

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
แยกหน้าวดัต้นค่า

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
กวา้ง 0.20 ม. ลึก 0.30 ม.  
ยาว 400 ม.

1,050,000    √
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณตาม
แผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

ที่ โครงการ
อยู่

ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ หมายเหตุ

35 โครงการซ่อมแซมถนน ม.2 สาย
ทางเข้าสถานีวทิยุเพือ่การศึกษา 
เชื่อมต่อ ถนนสายเอเชีย ล าปาง - 
เชียงใหม่ หมายเลข 11 เชื่อมต่อ
เทศบาลเมืองเขลางค์ อ.เมือง จ.
ล าปาง

ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 660 เมตร

1,122,000    √

38 โครงการซ่อมแซมถนน ม.5 สาย
บา้นต้นค่า - ม่วงชุม

ลาดยางแอสฟลัท์ติก   
คอนกรีต กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

1,700,000    √

39 โครงการซ่อมแซมถนน ม.5 สาย
บา้นต้นค่า - อุโบสถบา้นจ า

ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 635 เมตร

1,097,500    √

40 โครงการซ่อมแซมถนน ม.6 สาย
บา้นจ า - บา้นม้าเหนือ ต.ล าปาง
หลวง ถึง สนามกีฬา

ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 645 เมตร

5,000,000    √

41 โครงการซ่อมแซมถนน สายบา้นปง
ใต้ ม.7 แยกศาลาบา้นปงใต้ - แยก
ทางเข้าบา้นจู๊ดทุ่ง - ต.ล าปางหลวง

ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีOver lay กวา้ง 5 
เมตร ยาว 1,500 เมตร

3,000,000    √

42 โครงการปรับปรุงถนน  ม.8 บา้นปง
เหนือ เขต อบต.ใหม่พฒันา

ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 
เมตร

5,296,000    √

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน
นิคมสหกรณ์หา้งฉัตร ต.ปงยางคก 
หมู่ที่ 7  เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 10 
และหมู่ที่ 11

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนนิคม
สหกรณ์หา้งฉัตร ต.ปงยางคก 
หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8, หมู่
ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ขนาด
กวา้ง 5.00 - 6.00 ยาว 
6,000.00 เมตร

20,000,000  √

44 โครงการก่อสร้างถนนบดอัดลูกรังลง
หนิคลุก พืน้ที่นิคมสหกรณ์หา้งฉัตร 
ต.ปงยางคก หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 
8, หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11

ก่อสร้างถนนบดอัดลูกรังลงหนิ
คลุก พืน้ที่นิคมสหกรณ์หา้ง
ฉัตร ต.ปงยางคก หมู่ที่ 7 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 10 
และหมู่ที่ 11 ขนาดกวา้ง 
5.00 - 6.00 เมตร ยาว 
8,000.00 เมตร

3,000,000    √

43 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมอาคารปอ้งกันตล่ิงแบบเรียง
หนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก(Gabian) 
และระบบคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก แบบตัว U  บริเวณ หมู่ 11 
บา้นโฮ้ง - ทะล้า ต.ปงยางคก อ.หา้ง
ฉัตร จ.ล าปาง เชื่อมต่อ อบต.เวยีง
ตาล อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง

 - ขนาดฝายคอนกรีต ความ
กวา้ง 15 เมตร ยาว 6,000 
เมตร สูง 2 เมตร  - ขนาด
อาคารปอ้งกันตล่ิงแบบเรียง
หนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก ความ
ยาว 500 เมตร สูง 2.50 
เมตร  - ระบบคลองส่งน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัว U
 ความยาวรวม 1200 เมตร

5,000,000    √

พิกดัเร่ิมต้น E538514N2022904

พิกดัส้ินสุด  E539416N2023208
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณตาม
แผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

ที่ โครงการ
อยู่

ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ หมายเหตุ

45 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีต
 ล าเหมืองฮ่องบา่บา้ แบบตัว U  
บริเวณปากเหมืองบา้นสันทราย - 
บา้นหม้อ  หมู่ที่ 12

ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

1,500,000    √

46 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
 13 บา้นนางแล ต.ปงยางคก อ.หา้ง
ฉัตร จ.ล าปาง เชื่อมต่อ พกิัด 
E540506N2023158

 - ขนาดฝายคอนกรีต ความ
กวา้ง 12 เมตร ยาว 6,000 
เมตร สูง 2 เมตร

1,500,000    √

47 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง คสล.
 เพือ่ส่งน้ าเข้าพืน้ที่นิคมสหกรณ์หา้ง
ฉัตร ต.ปงยางคก หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11

ก่อสร้างดาดล าเหมือง คสล. 
เพือ่ส่งน้ าเข้าพืน้ที่นิคม
สหกรณ์หา้งฉัตร ต.ปงยางคก 
หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8, หมู่ที่
 10 และหมู่ที่ 11 ขนาดก้น
กวา้ง 0.60 - 1.00 เมตร 
ขนาดปากกวา้ง 1.00 - 2.00 
เมตร สูง 1.00 - 2.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

1,000,000    √

48 ระบบประปาหมู่บา้น ทุ่งบอ่แปน้ 
(สุสานทุ่งบอ่แปน้)

ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ่

3,500,000    √

49 ระบบประปาหมู่บา้น สันบญุเรือง 
(โรงเรียน)

ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ่

2,300,000    √

50 โครงการก่อสร้างระบบประปา  
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บา้น
ต้นค่า

ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ่

2,700,000    √

51 โครงการก่อสร้างระบบประปา  
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11  
บา้นโฮ้ง-ทะล้า

ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ่

2,700,000    √

52 โครงการก่อสร้างระบบประปา  
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บา้น
จ า

ก่อสร้าง หอถังสูงพร้อมระบบ
กรองน้ า

1,500,000 √

53 โครงการก่อสร้างระบบประปา  
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 
บา้นนางแล

ก่อสร้าง หอถังสูงพร้อมระบบ
กรองน้ า

1,500,000 √

54 โครงการก่อสร้างระบบประปา  
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7  
บา้นปงใต้

ก่อสร้างระบบประปา บริเวณ
สระน้ าสาธารธณประโยชน์ ติด
กับสุสานหมู่บา้น

3,500,000 √

55 โครงการก่อสร้างแหล่งพลังงาน
ทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ในเขต
พืน้ที่ต าบลปงยางคก

เขตพืน้ที่ต าบลปงยางคก 5,000,000    √

56 ก่อสร้างก าแพงกันดินล าน้ าแม่วกั 
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

ก่อสร้างก าแพงกันดินล าน้ าแม่
วกั ขนาดสูง 4.00 เมตร หนา
 0.10 เมตร ยาว 4000 เมตร
 จ านวน 2 ฝ่ัง

1,800,000 √ เพิม่ ฉ.2
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณตาม
แผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

ที่ โครงการ
อยู่

ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ หมายเหตุ

57 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพไฟฟา้ 
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

ก่อสร้างเมรุเผาศพไฟฟา้ กวา้ง
 6.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร
 สูง 13 เมตร

2,000,000 √ เพิม่ ฉ.5

58 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์อนุสาวรีย์
พระนางจามเทว ีบริเวณที่
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 บา้นปง
ยางคก

ปรับปรุงภมูิทัศน์อนุสาวรีย์เจ้า
แม่จามเทว ีโดยการเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก,จัด
สวนหย่อม,จัดสวนสาธารณะ,
สถานที่ออก าลังกาย ลานจอด
รถมีขนาดพืน้ที่ 4,656 ตาราง
เมตร หนา 0.10 เมตร

5,000,000    √ แก้ไข ฉ.5
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2. ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
        ยุทธศาสตรก์ารพัฒนายุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลปงยางคก

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟา้ ประชาสัมพนัธ ์รณรงค์
การประหยัดพลังงาน
ไฟฟา้

30,000 √

2 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และวธิกีาร
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้และวธิกีารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน

50,000    √

3 โครงการธนาคารขยะ  หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ ส่งเสริมใหค้วามรู้แก่
ประชาชนในเร่ืองของ
การคัดแยก และการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย

30,000 √

4 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ และรณรงค์ลด
หมอกควนัไฟปา่ในเขตพืน้ที่ต าบลปงยางคก

จัดกิจกรรม/โครงการ 
หรือสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดฝึกอบรมให้
ความรู้ และบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

30,000 10,000 √

แผนงานเคหะและชมุชน
1 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 

1 สันหนองบง   บริเวณล าเหมืองฮ่องจี้เหน
บริเวณล าเหมืองฮ่องจี้เหน
  ขนาดปากล าน้ ากวา้ง 
2.00 เมตร ท้องล าน้ า
กวา้ง 1.20 เมตร ลึก 
1.00 เมตร. ยาว 
580.00 เมตร ประมาณ
ขุดดินไม่น้อยกวา่ 
928.00 ลูกบาศก์เมตร

100,000 √

2 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
1 สันหนองบง  บริเวณล าเหมืองใหม่ ช่วงบา้น
สันหนองบง-บา้นทุ่งบอ่แปน้

บริเวณล าเหมืองใหม่ 
ช่วงบา้นสันหนองบง-
บา้นทุ่งบอ่แปน้ ช่วงที่ 1 
ขนาดปากล าน้ ากวา้ง 
2.50 เมตร ท้องล าน้ า
กวา้ง 1.50 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 
300.00 เมตร ปริมาตร
ไม่น้อยกวา่ 240 
ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 
ขนาดปากล าน้ ากวา้ง 
1.50 เมตร ท้องล าน้ า
กวา้ง 1.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.60 เมตร ยาว 
450 เมตร ปริมาตรไม่
น้อยกวา่ 338 ลูกบาศก์
เมตร

100,000 √

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม  2563 - กันยายน 2564)

ที่
โครงการ

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
ที่

โครงการ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

3 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ  หมู่ที่ 2   
 บา้นทุ่งบอ่แปน้  จากบา้นนางกาบจันทร์ 
สุวรรณญาณะ ถึงล าเหมืองแม่วกั

จากบา้นนางกาบจันทร์ 
สุวรรณญาณะ ถึงล า
เหมืองแม่วกั  ขนาดกวา้ง
 1.50 เมตร  ยาว 400 
เมตร

150,000 √

4 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะหมู่ที่ 2   
บา้นทุ่งบอ่แปน้  จากบา้นนายวฒันา ธรรมธ ิ
ถึงล าเหมืองแม่วกั

จากบา้นนายวฒันา 
ธรรมธ ิถึงล าเหมืองแม่วกั
ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร  
ยาว 250 เมตร

100,000  √

5 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะหมู่ที่ 2  
บา้นทุ่งบอ่แปน้  จากนาบวกม่า ถึงล าเหมือง 
ตะหล้า

จากนาบวกม่า ถึงล า
เหมือง ตะหล้า พร้อม
วางท่อขนาด 0.50  
เมตร ยาว 80 เมตร 
พร้อมบอ่พกั

60,000    √

6 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะหมู่ที่ 2  
บา้นทุ่งบอ่แปน้ ล าเหมืองแม่วกั - วงัก้อง 
ตลอดสายจนถึงถนนบา้นสันบญุเรือง

 ล าเหมืองแม่วกั - วงัก้อง
 ตลอดสายจนถึงถนน
บา้นสันบญุเรือง ขนาด
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

100,000  √

7 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะหมู่ที่ 2 
บา้นทุ่งบอ่แปน้  จากบอ่ขยะ ถึงหอพกัน้องแปน้

จากบอ่ขยะ ถึงหอพกั
น้องแปน้ ขนาดกวา้ง 1 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

100,000  √

8 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะหมู่ที่ 2 
บา้นทุ่งบอ่แปน้  จากวงัก้อง ถึง ทุ่งหอ้ง

จากวงัก้อง ถึง ทุ่งหอ้ง 
กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 
2,000 ม.

100,000  √

9 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะหมู่ที่ 2 
บา้นทุ่งบอ่แปน้  (บริเวณหลังวดัทุ่งบอ่แปน้ - 
แยกล าน้ าแม่วกั)

(บริเวณหลังวดัทุ่งบอ่แปน้
 - แยกล าน้ าแม่วกั) กวา้ง
 1.5 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.30 - 0.55 เมตร ยาว
 800 เมตร

100,000  √

10 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  บริเวณล าเหมืองข้าวมุ้น

บริเวณล าเหมืองข้าวมุ้น 
ขนาดความกวา้งท้องล า
เหมือง 0.60 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.45-0.77 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร
ประมาณขุดดินไม่น้อย
กวา่ 28000 ลูกบาศก์
เมตร

100,000 √
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
ที่

โครงการ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

11 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  บริเวณขุดลอกล าเหมืองใหม่

บริเวณขุดลอกล าเหมือง
ใหม่ เพือ่ระบายน้ าเข้าสู่
พืน้ที่เกษตร หรือ
ซ่อมแซมคันดินสระหลวง
 หมู่ที่ 2 บา้นทุ่บอ่แปน้ 
ขนาดปากล าน้ ากวา้ง 
1.50 เมตร ท้องล าน้ า
กวา้ง 1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร  ยาว 
580.00 เมตร ปริมาณ
ขุดดินไม่น้อยกวา่ 
312.00 ลูกบาศก์เมตร

100,000 √

12 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
2 บา้นทุ่งบอ่แปน้  บริเวณอู่ซ่อมรถ-บริเวณ
บา้นนายทิด สุปนิะ

บริเวณอู่ซ่อมรถ-บริเวณ
บา้นนายทิด สุปนิะ กวา้ง
 1.50 เมตร ท้องล าน้ า
กวา้ง1.50 เมตร  ลึก 
0.80 เมตร ยาว 
220.00 เมตร ปริมาณ
ขุดดินไม่น้อยกวา่ 
215.00 ลูกบาศก์เมตร

100,000 √

13 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที3่
 บา้นสันหลวง   บริเวณหลัง รพ.สต.บา้นสัน
หลวง-บา้นสันบญุเรือง

บริเวณหลัง รพ.สต.บา้น
สันหลวง-บา้นสันบญุเรือง
 ขนาดปากล าน้ ากวา้ง 
1.50 เมตร ท้องล าน้ า
กวา้ง 1.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 
800.00 เมตร ปริมาณ
ดินไม่น้อยกวา่ 500 
ลูกบาศก์เมตร

50,000 √

14 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
 3 บา้นสันหลวง   บริเวณปา้ยหมู่บา้นสัน
หลวง-ล าเหมืองสาธารณะประโยชน์บา้นดอน
แก้ว

บริเวณปา้ยหมู่บา้นสัน
หลวง-ล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์บา้น
ดอนแก้ว ขนาดปากล า
น้ ากวา้ง 1.50 เมตร 
ท้องล าน้ ากวา้ง 1.00 
เมตร ลึก 0.80 เมตร  
ยาว 250 เมตร 
ประมาณขุดดินต้องไม่กวา่
 250 ลูกบาศก์เมตร

100,000 √
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
ที่

โครงการ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

15 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
 3 บา้นสันหลวง บริเวณแยกล าเหมืองใหม่-ซุ้ม
ประตูบา้นสันหลวง

บริเวณแยกล าเหมือง
ใหม่-ซุ้มประตูบา้นสัน
หลวง หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง ช่วงที่ 1 ขนาด
ปากล าน้ ากวา้ง 1.50 
เมตร ท้องล าน้ ากวา้ง 
1.00 เมตร ลึก 0.60 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่
 225.00 ลูกบาศก์เมตร 
(โดยใช้เคร่ืองจักร)  ช่วงที่
 2 ขนาดปากล าน้ ากวา้ง
1.50 เมตร ท้องล าน้ า
กวา้ง 1.00 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ยาว 200 
เมตร ประมาณดินขุดไม่
น้อยกวา่ 125.00 
ลูกบาศก์เมตร. (โดยใช้
แรงงานคน)

100,000 √

16 โครงการขุดลอกล าเหมืองขุดลอกล าเหมืองแม่
น้อยตลอดสายในเขตพืน้ที่หมู่บา้น    หมู่ที่ 3  
 บา้นสันหลวง

ขุดลอกล าเหมืองแม่น้อย
ตลอดสายในเขตพืน้ที่
หมู่บา้น กวา้ง 1.50 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 - 
0.60 เมตร ยาว 1,200 
เมตร

80,000 √

17 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
4 บา้นสันบญุเรือง  ล าเหมืองกาด

งานขุดลอกล าเหมืองกาด 
(1)ขนาดปากล าน้ ากวา้ง 
1.50 เมตร ท้องล าน้ า
กวา้ง 1.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 
850.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 550 
ลูกบาศก์มเตร

50,000 √

18 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ ล า
เหมืองกอง  หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

งานขุดลอกล าเหมืองกอง
เพือ่แก้ไขปญัหาอุทกภยั
ในพืน้ที่บา้นสันบญุเรือง 
ขุดลอกเศษวชัพชืล า
เหมืองขนาดปากล าน้ า
กวา้ง 1.50 เมตร ท้อง
ล าน้ ากวา้ง 1.00 เมตร 
ลึก 0.20 เมตร ยาว 
700.00 เมตร

50,000 √
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
ที่

โครงการ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

19 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองกาดพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

งานขุดลอกล าเหมืองกาด
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
(1) ขนาดปากล าน้ ากวา้ง
 2.00 เมตร ท้องล าน้ า
กวา้ง 1.50 เมตร ลึก
0.60 เมตร ยาว 
240.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 
990.00 ลูกบาศก์เมตร 
(2) วางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด 0.60 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน

50,000 √

20 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะหมู่ที่ 4   
บา้นสันบญุเรือง

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 100,000 √

21 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 4 
 บา้นสันบญุเรือง   ถึง อ าเภอเมือง

 บา้นสันบญุเรือง ถึง 
อ าเภอเมือง กวา้ง 2.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร

100,000 √

22 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 4 
 บา้นสันบญุเรือง  ล าเหมือง เก้าดู่ บา้นสันบญุ
เรือง ถึง บา้นกาดโปง่

ล าเหมือง เก้าดู่ บา้นสัน
บญุเรือง ถึง บา้นกาดโปง่
 กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 
4,000 เมตร

100,000 √

23 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 4 
 บา้นสันบญุเรือง  ล าเหมือง กลาง บา้นสัน
หลวง ถึง บา้นสันบญุเรือง

ล าเหมือง กลาง บา้นสัน
หลวง ถึง บา้นสันบญุเรือง
 กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

100,000 √

24 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 4 
 บา้นสันบญุเรือง  ล าเหมือง แปน้ บา้นทุ่งบอ่
แปน้ ถึง บา้นสันบญุเรือง

ล าเหมือง แปน้ บา้นทุ่ง
บอ่แปน้ ถึง บา้นสันบญุ
เรือง กวา้ง 1.50 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

100,000 √

25 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 4 
 บา้นสันบญุเรือง  ล าเหมือง กอง บา้นสันหลวง
 ถึง ล าน้ าแม่วกั

 ล าเหมือง กอง บา้นสัน
หลวง ถึง ล าน้ าแม่วกั 
กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 
5,000 เมตร

100,000 √

26 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
5 บา้นต้นค่า-ม่วงชุม  งานขุดลอกล าเหมือง
ขาม (บริเวณแยกล าเหมืองแม่น้อย-สุสานบา้น
ม่วงชุม)

งานขุดลอกล าเหมืองขาม 
(บริเวณแยกล าเหมืองแม่
น้อย-สุสานบา้นม่วงชุม) 
ขนาดปากล าน้ ากวา้ง 
1.50 เมตร ท้องล าน้ า
กวา้ง 1.00 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ยาว 
1,650.00 เมตร  
ประมาณดินขุดไม่น้อย
กวา่ 1,030.00 
ลูกบาศก์เมตร

100,000 √

27 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ    หมู่ที่ 5
 บา้นต้นค่า-ม่วงชุม

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 200,000 √
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
ที่

โครงการ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

28 โครงการขุดลอกเหมืองฮ่องโปร่ง    หมู่ที่ 5 
บา้นต้นค่า-ม่วงชุม

ขุดลอกล าเหมืองฮ่องโปร่ง
 กวา้ง 2 เมตร ลึก 0.50 
เมตร  ยาว 2,000 เมตร

200,000 √

29 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 5 
บา้นต้นค่า-ม่วงชุม  ล าเหมืองออง

ขุดลอกล าเหมืองออง 
กวา้ง 1.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.40 - 0.60 
เมตร ยาว 500 เมตร

50,000 √

30 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
6 บา้นจ า  บริเวณล าเหมืองม้า

งานขุดลอกบริเวณล า
เหมืองม้า ขนาดปากล า
น้ ากวา้ง 2.50 เมตร  
ท้องล าน้ ากวา้ง 1.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 450.00 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่
 900 ลูกบาศก์เมตร

100,000 √

31 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
6 บา้นจ า  ล าเหมืองท่าข้าวมุ่น (บริเวณ
ประปาบา้นจ า-แยกทางไปบา้นม้า)

งานขุดลอกล าเหมืองท่า
ข้าวมุ่น (บริเวณประปา
บา้นจ า-แยกทางไปบา้น
ม้า) ขนาดปากล าน้ ากวา้ง
 6.00 เมตร ท้องล าน้ า
กวา้ง 4.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 
500.00 เมตร ประมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 
1,250.00 ลูกบาศก์เมตร

100,000 √

32 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
6 บา้นจ า  ล าเหมืองสายเลียบทางหลวง 1036

งานขุดลอกล าเหมืองสาย
เลียบทางหลวง 1036 
เพือ่ระบายน้ า หมู่ที่ 6 
ขนาดปากล าน้ ากวา้ง 
2.00 เมตร ท้องล าน้ า
กวา้ง 1.50 เมตร ลึก 
1.80 เมตร ยาว 250 
เมตร ปริมานดินขุดไม่
น้อยกวา่ 350 ลูกบาศก์
เมตร

100,000 √

33 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 6 
บา้นจ า  หน้าบา้น อ.เนตร  ใจเที่ยงถึงฝายบา้น
ปงเหนือ

ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะถึง หน้าบา้น อ.
เนตร  ใจเที่ยงถึงฝาย
บา้นปงเหนือ กวา้ง 1.00
 เมตร ยาว 200 เมตร

100,000 √
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
ที่

โครงการ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

34 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
6 บา้นจ า  ล าน้ าแม่ตาลบริเวณฝายปา่ช้าบา้น
จ า

งานขุดลอกล าน้ าแม่ตาล
บริเวณฝายปา่ช้าบา้นจ า
พร้อมปรับคันดินล าน้ า
แม่ตาล  ขนาดปากล าน้ า
กวา้ง 7.00 ม. ท้องล า
น้ ากวา้ง 5.00 ม. ลึก 
1.00 ม. ยาว 100.00 
ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กวา่ 600 ลบ.ม

50,000 √

35 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
7 บา้นปงใต้  ล าเหมืองบา้นต่า - แยก 1034 
บา้นปงใต้

งานขุดลอกล าเหมือง
บา้นต่า - แยก 1034 
บา้นปงใต้ (1) ช่วงที่ 1 
ขนาดปากล าน้ าหวา้ง 
1.80 ม. ท้องล าน้ ากวา้ง
 1.20 ม. ลึก 0.80 ม. 
ยาว 600.00 ม. 
ปริมาณขุดดินไม่น้อยกวา่
 990.00 ลบ.ม (2)  
ช่วงที่ 2 ขนาดปากล าน้ า
กวา้ง 1.20 ม. ท้องล า
น้ ากวา้ง 0.60 ม. ลึก 
0.50 ม. ยาว 200.00 
ม. ปริมาณขุดดินไม่น้อย
กวา่ 960.00 ลบ.ม

50,000 √

36 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 200,000 √

37 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้  บา้นนายปรีชา-ปงเหนือ

บา้นนายปรีชา-ปงเหนือ 
กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

100,000 √

38 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้   บา้นนายปรีชา-โรงเล่ือย นายแสง
ดาว

 บา้นนายปรีชา-โรงเล่ือย
 นายแสงดาว กวา้ง 4.00
 เมตร ยาว 800 เมตร

100,000  √

39 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้  แยกล าหว้ยแม่เถาวลัย์

แยกล าหว้ยแม่เถาวลัย์  
กวา้ง 1.00 เมตร  ยาว 
1,300 เมตร

100,000  √

40 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 7 
บา้นปงใต้  ล าน้ าแม่ตาล จากปงเหนือ ถึง 
โรงเล่ือยกวา้ง

ล าน้ าแม่ตาล จากปง
เหนือ ถึง โรงเล่ือยกวา้ง 
1.00 เมตร ยาว 2,300 
เมตร

100,000  √

41 โครงการปรับปรุงสระน้ าสาธารณประโยชน์ 
พร้อมปรับปรุงภมูิทัศน์ ปากทางเข้าหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

สระน้ าสาธารณประโยชน์
 พร้อมปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบคันสระ ปากทางเข้า
หมู่บา้น กวา้ง 50 เมตร 
ยาว 60 เมตร

200,000  √
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
ที่

โครงการ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

42 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
8 บา้นปงเหนือ

งานขุดลอกล าเหมืองเพือ่
ระบายน้ าเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตร หมู่ที่ 8 บา้น
ปงเหนือ ขนาดปากล าน้ า
กวา้ง 1.50 เมตร ท้อง
ล าน้ ากวา้ง 1.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 
250.00 ลูกบาศก์เมตร

100,000 √

43 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 8 
บา้นปงเหนือ  ล าเหมืองบริเวณศาลปูเ่จ้า

ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะล าเหมือง
บริเวณศาลปูเ่จ้า กวา้ง 
1.00 เมตร ยาว 350 
เมตร

50,000 √

44 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 9 
บา้นปงยางคก  ล าเหมือง หลังบา้นนายสงวน  
แก้วปนิใจ ถึงนายต่วน  จันเปง็ผัด

 ขุดลอกล าเหมือง หลัง
บา้นนายสงวน  แก้วปนิใจ
 ถึงนายต่วน  จันเปง็ผัด

100,000 √

45 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
9 บา้นปงยางคก ล าเหมืองบา้นดอนศาลา 
(แยกทางหลวง 1034 - หลังวดัปงยางคก)

งานขุดลอกล าเหมือง
บา้นดอนศาลา (แยกทาง
หลวง 1034 - หลังวดั
ปงยางคก) ขนาดปากล า
น้ ากวา้ง 1.50 เมตร 
ท้องล าน้ ากวา้ง 1.00 
เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 
ปริมาณขุดดินไม่น้อยกวา่
 380 ลูกบาศก์เมตร

50,000 √
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
ที่

โครงการ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

46 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
10 บา้นข่วง - หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ  ล าน้ า
แม่ตาลสายใน (หนองยางมืด)

งานขุดลอกล าน้ าแม่ตาล
สายใน (หนองยางมืด)  
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง - หมู่ที่
 8 บา้นปงเหนือ  ช่วงที่ 
1  ขนาดปากล าน้ ากวา้ง
 5.00 เมตร ท้องล าน้ า
กวา้ง 3.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 
900.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 
1,800.00 ลูกบาศก์
เมตร  ช่วงที่ 2 ขนาด
ปากล าน้ ากวา้ง 4.00 
เมตร ท้องล าน้ ากวา้ง 
3.00 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 400.00 เมตร
 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่
 700.00 ลูกบาศก์เมตร

100,000 √

47 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 10
 บา้นข่วง

 ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะ ล าเหมืองออง 
(บริเวณฝายแม่ตาล
เหนือ-คลองชลประทาน)

100,000 √

48 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 10
 บา้นข่วง  ล าเหมือง แม่ตาลเหนือ ถึงแม่ตาลใต้

 ล าเหมือง แม่ตาลเหนือ 
ถึงแม่ตาลใต้ กวา้ง 5 
เมตร ยาว 2,000 เมตร

100,000 √

49 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 10
 บา้นข่วง  ล าเหมือง แม่ออง บา้นนางแอ  ถึง
บา้นคก

 ล าเหมือง แม่ออง บา้น
นางแอ  ถึงบา้นคก กวา้ง
 1.5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

100,000 √

50 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 10
 บา้นข่วง ล าเหมือง ข้างปัม๊ PT ถนนข้างปัม๊ 
PT - แม่ตาลใต้  ถึงบา้นคก

ล าเหมือง ข้างปัม๊ PT 
ถนนข้างปัม๊ PT - แม่ตาล
ใต้  ถึงบา้นคก กวา้ง 
1.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร

100,000 √

51 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 10
 บา้นข่วง  ล าเหมือง ข าอ้อย บา้นนายจันทร์ค า
 ถึงหลังวดั

ล าเหมือง ข าอ้อย บา้น
นายจันทร์ค า ถึงหลังวดั 
กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 
700 เมตร

100,000 √

52 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 10
 บา้นข่วง  ล าเหมืองแม่ตาลใต้ จากฝายแม่ตาล
ใต้-ปัม๊ PT

 ล าเหมืองแม่ตาลใต้ จาก
ฝายแม่ตาลใต้-ปัม๊ PT 
กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 
400 เมตร

80,000    √

53 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 10
 บา้นข่วง  บา้นนายแล-เหมืองแม่ออง

บา้นนายแล-เหมืองแม่
ออง กวา้ง 1.50 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

100,000  √

70



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
ที่

โครงการ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

54 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
10 บา้นข่วง - หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก  ล า
เหมืองคก ช่วงบา้นข่วง(แม่ตาลใต้) - บา้นปง
ยางคก

งานขุดลอกล าเหมืองคก 
ช่วงบา้นข่วง(แม่ตาลใต้) -
 บา้นปงยางคก ขนาด
ปากล าน้ ากวา้ง 2.50 
เมตร ท้องล าน้ ากวา้ง 
1.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.60 เมตร ยาว 350 
เมตรปริมาตรไม่น้อยกวา่
 420.00 ลูกบาศก์เมตร

100,000 √

55 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า  ล าเหมืองต้นมุ่น

งานขุดลอกล าเหมืองต้น
มุ่น หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-
ทะล้า ขนาดปากล าน้ า
กวา้ง 2.00 เมตร ท้อง
ล าน้ ากวา้ง 1.25 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 
1,700.00 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่
 1,350.00 ลูกบาศก์
เมตร

100,000 √

56 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ   หมู่ที่  11 
บา้นโฮ้ง-ทะล้า

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
หมู่บา้น  ความลึก 5 เมตร

100,000 √

57 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ   หมู่ที่  11 
บา้นโฮ้ง-ทะล้า  จากเหมืองสระหลวง - เชื่อม
บา้นสันทราย

ขุดลอกเหมืองสาธารณะ 
จากเหมืองสระหลวง - 
เชื่อมบา้นสันทราย

100,000 √

58 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 12 
บา้นหม้อ  ล าเหมืองบา่บา้ เทรูปตัว U หมู่ที่ 
12 บา้นหม้อ

ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะล าเหมืองบา่บา้ 
เทรูปตัว U ยาว 1,500 
เมตร

150,000 √

59 โครงการขุดดลอกล าเหมืองฮ่องบา่บา้ พร้อม
ถมดินท าถนนลูกรัง

ขุดดลอกล าเหมืองฮ่อง
บา่บา้ พร้อมถมดินท า
ถนนลูกรัง บริเวณที่นา
นางบญุเพญ็  ตุ้ยวงศ์ ถึง
ที่นานายสวาท  หม้อใจ
วงศ์

200,000 √

60 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 13
 บา้นนางแล  ฝายเหมืองใหม่

 ฝายเหมืองใหม่ ความ
ยาว 500 เมตร

    80,000 √

61 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 13
 บา้นนางแล  ฝายเหมืองใหม่

ข้างสวนนายอ้าย  ปาระมี
 ความยาว 800 เมตร

    80,000 √

62 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 13
 บา้นนางแล  ข้างบา้นนายสวาท สุวรรณศร

ข้างบา้นนายสวาท 
สุวรรณศร ความยาว 
300 เมตร

    80,000 √

63 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 13
 บา้นนางแล  หน้าฝายหลวงมาถึงติดคลอง
ชลประทาน

หน้าฝายหลวงมาถึงติด
คลองชลประทาน ยาว 
600 เมตร กวา้ง 1.50 
เมตร

    80,000 √

64 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 13
 บา้นนางแล  ล าเหมืองฝายหลวงแยกสายกลาง

ล าเหมืองฝายหลวงแยก
สายกลาง  ความยาว 
800 เมตร กวา้ง 1.00 
เมตร

    80,000 √
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65 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 13
 บา้นนางแล  ข้างวดับา้นใหม่ลมเย็น ไปถึงข้าง
บา้นนายเรือน  ดวงดี

ข้างวดับา้นใหม่ลมเย็น 
ไปถึงข้างบา้นนายเรือน  
ดวงดี ยาว 1,000 เมตร
 กวา้ง 0.15 เมตร 
(เหมืองใหม่)

100,000  √

66 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 13
 บา้นนางแล  หล่มฝายติดนายวเิชียร  ธปิทา 
ถึงบา้น สท.ทวปี  ก้นธสิา ล าน้ าฮองขี้เหน็

หล่มฝายติดนายวเิชียร  
ธปิทา ถึงบา้น สท.ทวปี  
ก้นธสิา ล าน้ าฮองขี้เหน็ 
ยาว 1,000 เมตร

100,000  √

67 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
13 บา้นนางแล  งานขุดลอกล าเหมืองใหม่

งานขุดลอกล าเหมืองใหม่ 
เพือ่ระบายน้ าเขาสู่พืน้ที่
การเกษตรพร้อม
ซ่อมแซมคันดินฝาย
คอนกรีตเดิม ขนาดปาก
ล าน้ ากวา้ง 1.50 เมตร 
ท้องล าน้ ากวา้ง 1.00 
เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 340.00 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่
 255.00 ลูกบาศก์เมตร

100,000 √

68 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าในต าบล          
ปงยางคก

โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า                     
 - ล าน้ าแม่ตาล            -
 ล าน้ าแม่น้อย            -
 ล าน้ าแม่วกั

100,000 √

69 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

ล าน้ าแม่ตาล หมู่ที่  11 
บา้นโฮ้ง-ทะล้า   กวา้ง 
15.00 เมตร ยาว 6.00 
เมตร   สูง 2.00 เมตร

100,000 √

70 โครงการซ่อมแซมฝายหมู่ที่ 3  บา้นสันหลวง ซ่อมแซมฝายล าน้ าแม่
น้อย กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 10 เมตร

  300,000 √

71 โครงการซ่อมแซมฝายและท านบ หมู่ที่ 5      
บา้นต้นค่า-ม่วงชุม

ล าเหมือง ออง หน้าวดั
ม่วงชุม ขนาดกวา้ง 5.00
 เมตร ยาว 5.00 เมตร

  200,000 √

72 โครงการซ่อมแซมฝายและท านบ   หมู่ที่ 11  
 บา้นโฮ้ง - ทะล้า

บา้นเลขที่ 60 ฝาย คสล.
 ขนาดสันฝาย ยาว 20 
เมตร  สูง   2 เมตร

100,000  √
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แผนงานการเกษตร
1 โครงการส่งเสริมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เช่น 
ประกวดหมู่บา้นการ
พฒันา หมู่บา้น การปลูก
ต้นไม้ การสร้าง
ส่ิงแวดล้อมในหมู่บา้น 
การปลูกหญ้าแฝก เปน็ต้น

50,000 30,000 13,760 √

2 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื  อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
ภมูิใจ และเหน็คุณค่า
ของภมูิปญัาท้องถิ่นและ
พนัธุ์พชืในชุมชน พร้อม
ช่วยกันอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

20,000 20,000 3,420 √

แผนงานเคหะและชมุชน
1 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดัล าปาง
เพือ่การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการอย่างถูกวธิี
ตามหลักสุขาภบิาลและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม

270,000 255,000 255,000 √

แผนงานการเกษตร
1 โครงการการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม/การรณรงค์รักษาความสะอาดของ
แหล่งน้ า

เพือ่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

50,000 20,000 900 √ เพิม่ ฉ.1

2 อุดหนุนโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื  อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
ภมูิใจ และเหน็คุณค่า
ของภมูิปญัาท้องถิ่นและ
พนัธุ์พชืในชุมชน พร้อม
ช่วยกันอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

20,000 √ เพิม่ ฉ.2

แผนงานเคหะและชมุชน
1 ขุดลอกสระน้ า สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 

บริเวณปากทางเข้าหมู่บา้น
ขุดลอกสระน้ า
สาธารณประโยชน์ กวา้ง
 70 เมตร ยาว 55 เมตร
 ลึก 3 เมตร

500,000  √ เพิม่ ฉ.2

2 ขุดลอกสระน้ า สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  
บา้นปงเหนือ

ขุดลอกสระน้ า
สาธารณประโยชน์

500,000  √ เพิม่ ฉ.2

3 ขุดลอกสระน้ า สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10  
บา้นข่วง

ขุดลอกสระน้ า
สาธารณประโยชน์

500,000  √ เพิม่ ฉ.2

4 ขุดสระน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7  บา้นปงใต้ ขุดสระน้ า
สาธารณประโยชน์

500,000  √ เพิม่ ฉ.2

5 ขุดสระน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  บา้นปง
เหนือ

ขุดสระน้ า
สาธารณประโยชน์

500,000  √ เพิม่ ฉ.2

6 ขุดสระน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10  บา้น
ข่วง

ขุดสระน้ า
สาธารณประโยชน์

500,000  √ เพิม่ ฉ.2
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7 ขุดสระน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 11  บา้น
โฮ้ง-ทะล้า

ขุดสระน้ า
สาธารณประโยชน์

500,000  √ เพิม่ ฉ.2

8 ขุดลอกล าเหมืองแม่วกั หมู่ที่ 1, 2, 4 ขุดลอกล าเหมืองแม่วกั 
ระยะทางยาว 8,000 
เมตร

500,000  √ เพิม่ ฉ.2

9 ขุดลอกล าเหมืองแม่ฮาว หมู่ที่ 1, 13, 3 ขุดลอกล าเหมืองแม่ฮาว 
ระยะทางยาว 6,000 
เมตร

500,000  √ เพิม่ ฉ.2

10 ขุดเจาะบอ่บาดาล หมู่ที่ 5 ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก 300 
เมตร

500,000  417,811.20 417,811.20 √ เพิม่ ฉ.2 
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

แผนงานการเกษตร
1 อุดหนุนชมรมแม่วกั                              

โครงการบ ารุงรักษาและปลูกต้นไม้ทดแทน
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ทดแทน ในพืน้ที่ต าบลปง
ยางคก

10,000 10,000 √ เพิม่ ฉ.4

แผนงานเคหะและชมุชน
1 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ  หมู่ที่

 1 บา้นสันหนองบง
ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะ จ านวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ขุดลอกล าเหมือง
กลาง จุดที่ 2 ขุดลอกล า
เหมืองปูล่าว

21,000 21,000 √ เพิม่ ฉ.5 กัน
โดยไม่ก่อหนี้

2 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ  หมู่ที่
 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

งานขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะ  จ านวน  4 จุด
  จุดที่ 1 ขุดลอกล า
เหมืองสาธารณะ จุดที่ 2
 ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะ บริเวณบา้น
นางนวล  จุดที่ 3 ขุด
ลอกล าเหมืองวงัฆ้อง จุดที่
 4 ขุดลอกล าเหมืองเก๊า
หล้า (หลังโรงงานเซรามิค)

35,200 35,200 √ เพิม่ ฉ.5 กัน
โดยไม่ก่อหนี้

3 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
3 บา้นสันหลวง

งานขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะ  จ านวน  3 จุด
 จุดที่ 1ขุดลอกล าเหมือง
ออง จุดที่ 2 ขุดลอกล า
เหมืองไส้ไก่  จุดที่ 3 ขุด
ลอกล าเหมืองสาธารณะ 
(หลังประปา)

53,600 53,600 √ เพิม่ ฉ.5 กัน
โดยไม่ก่อหนี้

74



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
ที่

โครงการ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบกิจ่าย

4 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ  หมู่ที่
 4 บา้นสันบญุเรือง

งานขุดลอกล าเหมือง
สาธาณะ  จุดที่ 1 ขุด
ลอกล าเหมืองบวกบวั 
ช่วงที่ 1 ยาว 140 ม. 
ช่วงที่ 2 ยาว 480 ม.
ช่วงที่ 3 ยาว 350 ม. 
จุดที่ 2 ขุดลอกล าเหมือง
ต้นดู่ จุดที่ 3 ขุดลอกล า
เหมืองก้างบอกไฟ จุดที่ 4
 ขุดลอกล าเหมืองหลังปา่
ช้า จุดที่ 5 ขุดลอกล า
เหมืองทุ่งฮ้าง ช่วงที่ 1 
ยาว 120 เมตร ช่วงที่ 2
 ยาว 320 เมตร จุดที่ 6
 ขุดลอกล าเหมืองอุโบสถ
 จุดที่ 7 ขุดลอกล า
เหมืองกาศ

85,100 85,100 √ เพิม่ ฉ.5 กัน
โดยไม่ก่อหนี้

5 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
5 บา้นต้นค่า-ม่วงชุม

งานขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะ จ านวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ขุดลอกล าเหมือง
แม่น้อย  ยาว 300 เมตร
 จุดที่ 2ขุดลอกล าเหมือง
ขุน  ช่วงที่ 1  ยาว 440 
เมตร  ช่วงที่ 2 ยาว 800
 เมตร

43,400 43,400 √ เพิม่ ฉ.5 กัน
โดยไม่ก่อหนี้

6 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
9 บา้นปงยางคก

จุดที่ 1 งานขุดลอกล า
เหมืองคก ขนาดปากกวา้ง
 2.00 เมตร ท้องกวา้ง 
1.00 เมตร  ลึกเฉล่ีย  
0.50  เมตร  ยาว 430  
เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกวา่  322.50 
ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

12,100 12,100 12,000 √ เพิม่ ฉ.5

7 โครงการงานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 
13 บา้นนางแล

งานขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะ จุดที่ 1 ขุด
ลอกล าเหมืองแม่โจ้ช่วงที่
 1  ยาว 800  เมตร  
ช่วงที่ 2  ยาว 350 เมตร

24,400 24,400 √ เพิม่ ฉ.5 กัน
โดยไม่ก่อหนี้
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ส่วนที ่3  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม  2563 - กันยายน 2564)
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

เทศบาลต าบลปงยางคก

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลฯ

ประชาสัมพันธ ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนที่
ใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลฯ ในการขับ
รถด้วยความปลอดภัย

40,000 40,000 √

แผนงานการศึกษา
1 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา จัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
(อายุ 3 - 5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1) ค่าหนงัสือเรียน 
อตัราคนละ 200 บาท 
 2) ค่าอปุกรณ์การเรียน
 อตัราคนละ 200 บาท
 3) ค่าแบบหนงัเรียน 
อตัราคนละ 300 บาท 
 4) ค่ากจิกรรมพฒันา
ผู้เรียน อตัราคนละ 
430 บาท

70,000 45,200 45,200 √

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอน)
 ส าหรบเด็กอายุ 2-5
 ปี

จัดหาส่ือการเรียนการ
สอนหรือวสัดุการศึกษา

144,500 102,000 102,000 √

3 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปง
ยางคก

จัดกิจกรรมการศึกษา
 ดูงาน หรือกิจกรรม
อื่น ๆ เพือ่พัฒนา
ความรู้ให้กับบุคลากร
ทางการศึกษา

30,000 10,000 10,000 √

4 โครงการอาหารเสริม 
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลปง
ยางคก

จัดให้มีอาหารเสริม 
(นม) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปงยางคก

200,000 124,800 80,015.78 √

หมายเหตุที่ โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หมายเหตุที่ โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

5 โครงการอาหาร
กลางวนัศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จัดให้มีอาหารกลางวนั
 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล      
ปงยางคก

350,000 294,000 238,260 √

6 โครงการสงเคราะห์
เด็กนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาสศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปง
ยางคก

ให้บริการรถยนต์ รับ-
ส่งให้แก่เด็กนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล
ปงยางคก จ านวน 2 
คัน

200,000 156,000 116,628 √

7 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้กับผู้สูงอายุ

100,000 √

8 โครงการจัดซ้ือ
หนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์
ให้กับหมู่บ้านทัง้ 13 
หมู่บ้าน

80,000 65,000 54,460 √

แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก
สนับสนุนงบประมาณ 
เป็นค่าวสัดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าแรงงานฯลฯ ใน
การด าเนินโครงการ

100,000 60,000 58,800 √

2 โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

สนับสนุนงบประมาณ 
เป็นค่าวสัดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าแรงงานฯลฯ ใน
การด าเนินโครงการ

40,000 √

3 โครงการจัดซ้ือวสัดุ
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

จัดซ้ือวสัดุเพือ่ใช้ใน
ชุดปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาลต าบลปง
ยางคก

       30,000 √

4 โครงการกจิกรรมการ
พฒันาด้านสาธารณสุข

จดัโครงการ/กจิกรรม 
ของประชาชนต าบลปง
ยางคก

100,000 √
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หมายเหตุที่ โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

5 โครงการสัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

สนบัสนนุงบประมาณ
เปน็ค่าวัสดุ ครุภณัฑ์ 
ค่าแรงงาน ฯลฯ ในการ
ด าเนนิโครงการ

50,000 91,352 45,000 √

6 โครงการกิจกรรมให้
ความรู้และป้องกัน
โรคติต่อทาง
เพศสัมพันธ์

สนบัสนนุงบประมาณ
เปน็ค่าวัสดุ ครุภณัฑ์ 
ค่าแรงงาน ฯลฯ ในการ
ด าเนนิโครงการ

30,000 30,000 √

7 โครงการให้ความรู้
แก่ประชาชน
เกี่ยวกับก าจัดยุง

สนบัสนนุงบประมาณ
เปน็ค่าวัสดุ ครุภณัฑ์ 
ค่าแรงงาน ฯลฯ ในการ
ด าเนนิโครงการ

80,000 80,000 √

8 โครงการรณรงค์
ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด TO 
BE NUMBER ONE

สนบัสนนุในการจดัท า
โครงการ /กจิกรรม

20,000 √

9 โครงการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
เขตพืน้ทีต่ าบลปง
ยางคก

จัดกิจกรรม/โครงการ 
เพือ่รักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
พืน้ทีต่ าบลปงยางคก

50,000 √

10 โครงการส่งเสริมและ
การพัฒนายกระดับ
ตลาดให้มีมาตรฐาน 
สะอาด และปลอดภัย
 รวมทัง้แนวทาง
ขับเคล่ือนตลาด
ประชารัฐในเขตพืน้ที่
ต าบลปงยางคก

จัดกิจกรรม/โครงการ 
เพือ่ส่งเสริมและการ
พัฒนายกระดับตลาด
ให้มีมาตรฐาน สะอาด
 และปลอดภัย 
รวมทัง้แนวทาง
ขับเคล่ือนตลาด
ประชารัฐในพืน้ที่
ต าบลปงยางคก

50,000 √
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หมายเหตุที่ โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

11 โครงการก าจัดขยะ
มูลฝอย ขยะเปียก 
ส่ิงปฎิกูล และน้ าเสีย
 ลดโลกร้อนและ
รณรงค์ลดการใช้โฟม

เพือ่ให้ความรู้การมี
ส่วนร่วม เพือ่ควบคุม 
 ก าจัดภาวะมลพิษทีม่ี
ต่อสุขภาพอนามัย 
สวสัดิภาพ และ
คุณภาพชีวติของ
ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลปงยางคก

50,000 √

12 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น/นัก
บริบาลท้องถิ่น เพือ่
การดูแลผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ทีม่ี
ภาวะพึง่พิงระยะยาว
ในต าบลปงยางคก

จัดกิจกรรม/โครงการ
 /สรรหาบุคลากร/
อบรม/ร่วมกับ อปท.
หรือหน่วยงานอื่น 
เพือ่อบรมให้ความรู้
แก่บุคคลในท้องถิ่น
ของตนทีจ่ะประสงค์
จะเป็นอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

144,000 √

1 โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้พิการ

สนับสนุนงบประมาณ
หรือสวสัดิการ
สงเคราะห์ให้กับผู้
พิการตามอ านาจหน้าที่

40,000 √

2 โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอาย/ุคนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส

จัดกิจกรรมฝึกอบรม/
การส่งเสริมอาชีพ     
 ให้ความรู้แก่
ผู้สูงอาย/ุคนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส

50,000 40,000 1,200 √

3 โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐ

จัดหาวสัดุเพือ่
ก่อสร้างปรับปรุง 
ซ่อมแซมบ้านหรือที่
อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชน

50,000       50,000       √

แผนงานสังคมสงเคราะห์

79



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หมายเหตุที่ โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 โครงการส่งเสริมการ

จัดกิจกรรมและ
พัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุต าบลปง
ยางคก

จัดโครงการ/กิจกรรม
ของกลุ่มผู้สูงอายุ
ต าบลปงยางคก

       97,000        97,000 23,102 √

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2 โครงการอบรม

เสริมสร้างศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนต าบล 
 ปงยางคก

จัดโครงการ/กิจกรรม
การฝึกอบรมให้ความรู้
 การศึกษาดูงาน

       30,000        30,000 2,475 √

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพืน้ทีต่ าบลปง
ยางคก

จัดกิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชน มีการ 
วางแผนในการ
ป้องกันและ แก้ไข
ปัญหายาเสพ เช่น 
การฝึกอบรมความรู้ 
การแข่งขัน กีฬา ฯลฯ

60,000 30,000 1,860 √

1 โครงการจัดงาน
ส่งเสริมศาสนา วนั
ส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา เช่น วนั  วิ
สาขบูชา วนั
เข้าพรรษา ฯลฯ 
วฒันธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนันทนาการ

จัดกิจกรรมสืบสาน
พระพุทธศาสนาในวนั
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา

30,000 20,000 √

2 โครงการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาสวด
มนต์แผ่เมตตา

จัดกิจกรรมแข่งขัน
การสวดมนต์ทีถู่กต้อง
จากผู้สูงอายุ

62,000 60,000 √

3 โครงการจัดงานวนั
เด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติประจ าปี

100,000 70,000 √

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หมายเหตุที่ โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

4 โครงการประเพณีแห่
ไม้ค้ าศรีต าบลปง
ยางคก

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

     150,000      140,000 10,500 √ ท าแต่พิธี
ทางศาสนา

5 โครงการประเพณี
สลากภัตต าบลปง
ยางคก

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

     120,000      120,000 √

6 โครงการส่งเสริม
กิจกรรม ออกก าลัง
กาย เต้นแอโรบิก

จัดจ้างครูสอนเต้นแอ
โรบิกเป็นผู้น าออก
ก าลังกาย

50,000 48,000 22,000 √

7 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
ประชาชนต าบลปง
ยางคก

จัดการแข่งขันกีฬา
สากลและกีฬาพืน้บ้าน
 ประชาชนมีส่วนร่วม
ทุกหมู่บ้าน

60,000 √

8 โครงการวสัดุกีฬา
หมู่บ้าน

จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ให้กับหมู่บ้านหมู่ที ่
1-13 ตามความ
ต้องการของประชาชน

100,000 √

9 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ออกก าลังกาย

จัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกายให้กับหมู่บ้าน

500,000     √

10 โครงการออกก าลัง
กาย

จัดหาเคร่ืองออก
ก าลังกายหมุ่บ้าน หมู่
ที ่ 1-13 ตามความ
ต้องการของประชาชน

500,000     √

11 โครงการจดังาน
ส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่นและ
นนัทนาการ

จดักจิกรรมสืบสานพระ
พทุธศานาในวันส าคัญ
ทางศาสนา

50,000 √

แผนงานงบกลาง

1 โครงการเบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

สนับสนุนงบประมาณ
หรือสวสัดิการ
สงเคราะห์ให้กับผู้ป่วย
เอดส์

270,000 240,000 228,000 √

2 โครงการเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ

สนับสนุนงบประมาณ
หรือสวสัดิการ
สงเคราะห์ให้กับ
ผู้สูงอายุ

20,000,000 18,939,600 17,917,700 √
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หมายเหตุที่ โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

3 โครงการเบีย้ยังชีพผู้
พิการ

สนับสนุนงบประมาณ
หรือสวสัดิการ
สงเคราะห์ให้กับผู้
พิการ

6,250,000 6,417,600 6,410,800 √

4 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ชุมชนต าบลปงยางคก

สนับสนุนงบเพือ่
บริหารจัดการ
ประมาณสมทบ
กองทุนให้มีศักยภาพ

200,000 200,000 200,000 √

5 สมทบกองทุน
สวสัดิการชุมชน
ต าบลปงยางคก

สนับสนุนงบเพือ่
บริหารจัดการกองทุน
สวสัดิการชุมชนต าบล
ปงยางคก

50,000 50,000 50,000 √

1 อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ทางถนน
ในช่วงเทศกาลฯ

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอห้าง
ฉัตร ด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม

15,000 15,000 15,000 √

1 อุดหนุนโครงการ
อาหารเสริม (นม)  
โรงเรียนปงยางคก
(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 
และโรงเรียนบ้านสัน

สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน จ านวน
 2 แห่ง

350,000 295,360 247,750.88 √

2 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวนัเด็ก
นักเรียนโรงเรียนปง
ยางคก(ทิพย์ช้าง
อนุสรณ์)

สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าอาหารกลางวนั
 โรงเรียนปงยางคก
(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

400,000 396,000 442,400 √

3 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวนัเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
บ้านสัน

สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าอาหารกลางวนั
 โรงเรียนบ้านสัน

180,000 172,000 181,200 √

4 อุดหนุนโครงการ
ต่อต้านยาเสพติดใน
โรงเรียนบ้านสัน

 สนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการตาม
โครงการ

20,000 20,000 √

แผนงานการศึกษา

แผนงานรักษาความสงบภายใน
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หมายเหตุที่ โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

5 อุดหนุนโครงการ
สร้างอาชีพเสริม
รายได้ รักษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านสัน

สนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการตาม
โครงการ

20,000 10,000 √

6 อุดหนุนโครงการค่าย
วชิาการเพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ (โรงเรียน
บ้านสัน)

สนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการตาม
โครงการ

15,000 15,000 √

7 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะดนตรีพืน้เมือง 
โรงเรียนปงยางคก 
(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

สนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการตาม
โครงการ

20,000 √

8 อุดหนุนโครงการเฝ้า
ระวงั-แก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน 
โรงเรียนปงยางคก
(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

สนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการตาม
โครงการ

10,000 √

9 อุดหนุนโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล
เพิม่มูลค่าฯ โรงเรียน
ปงยางคก(ทิพย์ช้าง
อนุสรณ์)

สนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการตาม
โครงการ

10,000 √

10 อุดหนุนโครงการเปิด
บ้านวชิาการ 
โรงเรียนปงยางคก
(ทิพย์ช้าง อนุสรณ์)

สนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการตาม
โครงการ

20,000 √

11 อุดหนุนโครงการ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่สถานศึกษา

สนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการตาม
โครงการ

20,000 √

แผนงานสาธารณสุข
1 อุดหนุนโครงการ

อบรมเพือ่พัฒนา
ศักยภาพ อสม. 
ต าบลปงยางคก

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับกลุ่ม อสม.
ต าบลปงยางคก
ด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม

45,000 45,000 √
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หมายเหตุที่ โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

2 อุดหนุนโครงการจัด
งานวนั อสม.แห่งชาติ

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับกลุ่ม อสม.
ต าบลปงยางคก
ด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม

45,000 45,000 √

3 อุดหนุนโครงการรับ
บริจาคโลหิต งาน
อ านวยการงาน
กิจกรรมเกี่ยวกับกิ่ง
กาชาดอ าเภอห้างฉัตร

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับกิ่งกาชาด
อ าเภอห้างฉัตร
ด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม

15,000 15,000 9,466.83 √

4 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   หมู่ที ่1
 บ้านสันหนองบง 
(จ านวน 3 โครงการ)

อุดหนุน งปม.ให้แก่
กลุ่มคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม.  หมู่ที ่
1 ด าเนินการ

20,000 20,000 √

5 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ที ่2
 บ้านทุง่บ่อแป้น 
(จ านวน 3 โครงการ)

อุดหนุน งปม.ให้แก่
กลุ่มคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม.  หมู่ที ่
2 ด าเนินการ

20,000 20,000 √

6 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ที ่3
 บ้านสันหลวง 
(จ านวน 3 โครงการ)

อุดหนุน งปม.ให้แก่
กลุ่มคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม.  หมู่ที ่
3 ด าเนินการ

20,000 20,000 √

7 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ที ่4
 บ้านสันบุญเรือง 
(จ านวน 3 โครงการ)

อุดหนุน งปม.ให้แก่
กลุ่มคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม.  หมู่ที ่
4 ด าเนินการ

20,000 20,000 √

8 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ที ่5
 บ้านต้นค่า - ม่วงชุม 
(จ านวน 3 โครงการ)

อุดหนุน งปม.ให้แก่
กลุ่มคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม.  หมู่ที ่
5 ด าเนินการ

20,000 20,000 √
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หมายเหตุที่ โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

9 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ที ่6 
 บ้านจ า (จ านวน 3 
โครงการ)

อุดหนุน งปม.ให้แก่
กลุ่มคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม.  หมู่ที ่
6 ด าเนินการ

20,000 20,000 20,000 √

10 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ที ่7
 บ้านปงใต้ (จ านวน 
3 โครงการ)

อุดหนุน งปม.ให้แก่
กลุ่มคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. หมู่ที ่7
 ด าเนินการ

20,000 20,000 20,000 √

11 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ที ่8
 บ้านปงเหนือ 
(จ านวน 3 โครงการ)

อุดหนุน งปม.ให้แก่
กลุ่มคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม.  หมู่ที ่
8 ด าเนินการ

20,000 20,000 √

12 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ที ่9
 บ้านปงยางคก 
(จ านวน 3 โครงการ)

อุดหนุน งปม.ให้แก่
กลุ่มคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม.  หมู่ที ่
9 ด าเนินการ

20,000 20,000 √

13 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ที1่0
 บ้านข่วง (จ านวน 3 
โครงการ)

อุดหนุน งปม.ให้แก่
กลุ่มคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม.  หมู่ที ่
10 ด าเนินการ

20,000 20,000 20,000 √

14 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ที ่
11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า 
(จ านวน 3 โครงการ)

อุดหนุน งปม.ให้แก่
กลุ่มคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. หมู่ที ่
11 ด าเนินการ

20,000 20,000 √

15 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ที ่
12 บ้านหม้อ 
(จ านวน 3 โครงการ)

อุดหนุน งปม.ให้แก่
กลุ่มคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. หมู่ที ่
12 ด าเนินการ

20,000 20,000 √
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หมายเหตุที่ โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

16 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ที ่
13 บ้านนางแล 
(จ านวน 3 โครงการ)

อุดหนุน งปม.ให้แก่
กลุ่มคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อสม. หมู่ที ่
13 ด าเนินการ

20,000 20,000 √

1 อุดหนุนโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ
และเพิม่
ประสิทธภิาพศูนย์
ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดอ าเภอห้างฉัตร

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอห้าง
ฉัตร ด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม

30,000 √

2 อุดหนุนโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม
ของกลุ่มสตรี

50,000 40,000 √

3 อุดหนุนโครงการงาน
วนัสตรีสากล

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม
ของกลุ่มสตรี

50,000 40,000 √

4 อุดหนุนโครงการ
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน  ต าบลปง
ยางคก

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม
ของกลุ่มสตรี

30,000 20,000 √

1 อุดหนุนโครงการ
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุ   วดัสันหนองบง

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 10,000 √

2 อุดหนุนโครงการ
ประเพณีสักการะพ่อ
ปูเ่จ้าบ้าน บ้านสัน
หนองบง

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 10,000 √

3 อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีสักการะพ่อ
ปูเ่จ้าบ้าน บ้านทุง่บ่อ
แป้น

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 √

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หมายเหตุที่ โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

4 อุดหนุนโครงการ
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุ   วดัทุง่บ่อแป้น

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 √

5 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมเนื่อง
ในวนัวสิาขบูชา  วดั
ทุง่บ่อแป้น

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
วดัทุง่บ่อแป้น

40,000 40,000 √

6 อุดหนุนโครงการสรง
น้ าพระธาตุวดัสันหลวง

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 10,000 √

7 อุดหนุนโครงการ
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุ  วดัสันบุญเรือง

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 10,000 √

8 อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีสืบชะตา
หมู่บ้าน บ้านสันบุญ
เรือง

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 10,000 √

9 อุดหนุนโครงการ
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุ  วดัต้นค่า

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 10,000 √

10 อุดหนุนโครงการ
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุ   วดัม่วงชุม

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 √

11 อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีวนัลอย
กระทง (ประเพณียี่
เป็ง)   บ้านต้นค่า - 
ม่วงชุม

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 √

12 อุดหนุนโครงการ
ประเพณีสรงน้ าพระ
เจ้าทองทิพย์     วดั
จ าทรายมูล

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 10,000 √

13 อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณี
ตานก๋วยสลากภัต
บ้านจ า

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 √
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หมายเหตุที่ โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

14 อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ า
พระธาตุ วดัปงใต้

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 √

15 อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณี
ตานก๋วยสลากภัต 
บ้านปงใต้

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 √

16 อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณี
ตานก๋วยสลากภัต  
บ้านปงเหนือ

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 √

17 อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ า
พระธาตุ  วดัปงยางคก

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 10,000 √

18 อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสืบ
ชะตาหมู่บ้าน บ้าน
ปงยางคก

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 10,000 √

19 อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณี
ตานก๋วยสลากภัต 
วดัพระงามบ้านข่วง

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 √

20 อุดหนุนโครงการจัด
งานบวงสรวงหอกู่ปู่
เจ้าข่วงจ้างงาม บ้าน
ข่วง

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 10,000 √

21 อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ า
พระธาตุ   วดัทะล้า

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 10,000 √
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หมายเหตุที่ โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

22 อุดหนุนโครงการ
บรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณร
ภาคฤดูร้อน เฉลิม
พระเกียรติฯสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจ้า
 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ บรม
ราชกุมารี

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
วดับ้านหม้อ

20,000 20,000 √

23 อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณี
ตานก๋วยสลากภัต 
บ้านนางแล

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 √

24 อุดหนุน โครงการ
ประเพณีสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีปี๋
ใหม่เมือง

 ประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 √

25 อุดหนุนโครงการ
บรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณร
ภาคฤดูร้อน เฉลิม
พระเกียรติฯสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจ้า
 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ บรม
ราชกุมารี

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
วดันางแล

20,000 20,000 √

26 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนการจัดงาน
ร่ืนเริงฤดูหนาวและ
ของดีนครล าปาง

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอห้าง
ฉัตร ด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม

10,000 10,000 10,000 √

27 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนการจัดงาน
ร่ืนเริงฤดูหนาวและ
ของดีอ าเภอห้างฉัตร

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอห้าง
ฉัตร ด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม

50,000 √
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หมายเหตุที่ โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

28 อุดหนุนโครงการจัด
อบรมเยาวชนคนตี   
 ก๋องปูจ่าฯ

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับสภาวฒันธรรม
อ าเภอห้างฉัตร 
ด าเนินการกิจกรรม

10,000 √

29 อุดหนุนโครงการ
อบรมศาสนพิธแีละ
งานรัฐพิธี

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับสภาวฒันธรรม
อ าเภอห้างฉัตร 
ด าเนินการกิจกรรม

10,000 √

30 อดุหนนุโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นกัเรียนนกัศึกษา 
(หลักธรรมทางศาสนา)

สนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการตาม
โครงการ

10,000 √

31 อดุหนนุโครงการ
ฝึกอบรมมารยาทไทย 
นกัเรียนนกัศึกษา

สนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการตาม
โครงการ

10,000 √

1 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
ราชการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(สถานที่
กลาง)  อ าเภอห้างฉัตร

อุดหนุนให้กับท้องถิ่น
ทีเ่ป็นเจ้าภาพในการ
ด าเนินงาน

25,000       √

2 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนกิจกรรม
งานรัฐพิธแีละงาน
วฒันธรรมประเพณี 
ประจ าปี

อุดหนุนทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอห้าง
ฉัตร

15,000       15,000       12,587.85 √

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หมายเหตุที่ โครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการอบรมพืน้ฟู

พัฒนาศักยภาพ อสม.
 และพืน้ฟูศักยภาพ
แกนน าออกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ อสม.
ต าบลปงยางคก

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับกลุ่ม อสม.
ต าบลปงยางคก
ด าเนินกการตาม
โครงการ/กิจกรรม

45,000 45,000 √ เพิม่ ฉ.4

1 โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายการมีส่วน
ร่วม  เพือ่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เชิงบูรณาการ

จดักจิกรรมรับฟงั ความ
คิดเหน็ จากประชาชน
ในทอ้งถิ่น เชน่ การจดั
ประชาคมต าบล การ
ส ารวจความคิดเหน็การ
สนบัสนนุการจดัท าวิจยั
 ฯลฯ

20,000 √ เพิม่ ฉ.4

2 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฎิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติฯ (หลักสูตร
ทบทวน)

1. จัดอบรมให้ความรู้
 2.จัดกิจกรรม
ภาคสนามปฎิบัติการ
กรณีเผชิญเหตุภัยพิบัติ

150,000 √ เพิม่ ฉ.4

33,037,500 29,398,912 26,706,406

111 81 41

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
        ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

เทศบาลต าบลปงยางคก

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชพี
ของกลุ่มอาชพีและประชาชนต าบล
ปงยางคก

1 โครงการถา่ยทอดภูมปิัญญาการนวด
แผนไทยเพื่อสร้างอาชพีแกช่มุชน

จดักจิกรรมสอนการนวดแผนไทย
ให้กบัผู้เขา้ร่วมการอบรม

        30,000 √

2 โครงการบวงสรวงพระยาสุลวะลือ
ไชยสงคราม(หนานทิพยช์า้ง)

จดักจิกรรมสักการะบูชาพระยาสุ
ลวะลือไชยสงคราม(หนานทิพย์
ชา้ง) ผู้กอบกู้เอกราชเมอืงล าปาง

        40,000 √

3 ปรับปรุงภูมทิัศน์วดัปงยางคก สนับสนุนงบประมาณเพื่อบูรณะ
 ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือ จดั
กจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

        10,000 √

4 บูรณะโบราณสถาน บูรณะโบราณสถาน         10,000 √

5 ปรับปรุงภูมทิัศน์ถนนสายห้างฉตัร – 
เกาะคา

ด าเนินการปรับปรุงภูมทิัศน์         10,000 √

6 โครงการแผนที่บอกเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในต าบลปงยางคก และใน
ต าบลขา้งเคียง

สนับสนุนงบประมาณเพื่อบูรณะ
 ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือ จดั
กจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

20,000        √

7  โครงการท่องเที่ยววถิชีมุชนและ
วฒันธรรม

สนับสนุนงบประมาณเพื่อบูรณะ
 ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือ จดั
กจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

20,000        √

8 โครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่ง
ท่องเที่ยวต้นแบบ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อบูรณะ
 ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือ จดั
กจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

30,000        √

1 โครงการวัสดุการเกษตร -ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุที่ 30,000
เกีย่วกับการเกษตร ฯลฯ

2 โครงการจดักจิกรรมฝีกอบรมให้ -ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมฝึก 20,000 20,000 √

ความรู้แกป่ระชาชนต าบลปงยางคก อบรมให้ความรู้แกป่ระชาชน
เกี่ยวกบัการส่งเสริมอาชพีเกษตรกร ต าบลปงยางคก เกี่ยวกบัการ
(การบริหารจดัการเร่ืองขา้ว/อาชพี ส่งเสริมอาชพีเกษตรกร
เกษตรอื่นฯ)

9 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชมุชนและท้องถิ่น 
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว บ้านทุ่งบ่อ
แป้น หมู่ที่ 2

สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
คุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ 
ยั่งยนืของกลุ่ม

        15,000 √

10 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชมุชนและท้องถิ่น 
ผลิตภัณฑ์แคบหม ูหมอ้เงินบ้านหมอ้ 
หมู่ที่ 12

สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
คุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ 
ยั่งยนืของกลุ่ม

        15,000 √

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม  2563 - กนัยายน 2564)

ที่ โครงการ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
เบิกจา่ยงบประมาณ

อนุมติั
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
        ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

เทศบาลต าบลปงยางคก

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม  2563 - กนัยายน 2564)

ที่ โครงการ
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
เบิกจา่ยงบประมาณ

อนุมติั
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

หมายเหตุ

11 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชมุชนและท้องถิ่น 
กลุ่มผักปลอดสารพิษ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
คุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ 
ยั่งยนืของกลุ่ม

        15,000 √

12 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชมุชนและท้องถิ่น 
กลุ่มอาฃีพเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้น 
หมู่ที่ 2

สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
คุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ 
ยั่งยนืของกลุ่ม

        15,000 √

13 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชมุชนและท้องถิ่น 
ผลิตภัณฑ์ตะเกยีงโบราณ  บ้านต้น
ค่า-มว่งชมุ  หมู่ที่ 5

สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
คุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ 
ยั่งยนืของกลุ่ม

        15,000 √

14 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชมุชนและท้องถิ่น 
กลุ่มปลูกขา้วปลอดสารพิษ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
คุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ 
ยั่งยนืของกลุ่ม

        15,000 √

15 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชมุชนและท้องถิ่น 
กลุ่มเกษตรกร

สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
คุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ 
ยั่งยนืของกลุ่ม

        15,000 √

16 โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชมุชนและท้องถิ่น 
กลุ่มจกัรสานชมรมผู้สูงอาย ุบ้านขว่ง

สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
คุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ 
ยั่งยนืของกลุ่ม

        15,000 √
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
        ยทุธศาสตร์การพัฒนายทุธศาสตร์ที่ 5 ดา้นการบริหารและพัฒนาองค์กร

เทศบาลต าบลปงยางคก

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจดัท าส่ือ
ประชาสัมพันธด้์านขอ้มลู
ขา่วสาร

จดัท าวารสารเผยแพร่ขอ้มลู
ขา่วสารการบริหารของ
เทศบาลต าบลปงยางคก
ให้แกห่น่วยงานราชการและ
ประชาชน

150,000 √

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การจดัท าแผนชมุชน และ
การสนับสนุนการจดัประชมุ
ประชาคมระดับหมู่บ้านและ
ต าบล

จดักจิกรรมรับฟังความ
คิดเห็น จากประชาชนใน
ท้องถิ่น เชน่ การจดั
ประชาคมต าบลการส ารวจ
ความคิดเห็นการสนับสนุน
การจดัท าวจิยั ฯลฯ

50,000 20,000 √

3 โครงการจดักจิกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉนัท์ของคนชาติ

จดักจิกรรม/ฝึกอบรม /
ประชมุ ในการพิทักษ์รักษา
ไวซ่ึ้งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยแ์ละ
กจิกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

            80,000 20,000 √

4 โครงการส่งเสริมการมส่ีวน
ร่วมทางการเมอืง (การ
เลือกต้ังท้องถิ่น)

จดักจิกรรมการเลือกต้ัง           800,000 500,000 390,366.20 √

5 โครงการออกหน่วยบริการ
เคล่ือนที่

ออกหน่วยให้บริการ
ประชาชนในการช าระภาษี

10,000            √ ไมไ่ด้
เบิกจา่ย

6 โครงการจดัซ้ือที่ดิน จดัซ้ือที่ดินจ านวน 1 แปลง 2,000,000       
7 โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน

คุณธรรม จริยธรรม ของ
ผู้บริหาร สมาชกิสภา
เทศบาล ขา้ราชการ ลูกจา้ง
และพนักงานจา้งของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

 จดัโครงการ/กจิกรรม
ฝึกอบรมเชน่ การพัฒนา
บุคลิกภาพประสิทธภิาพการ
บริการระเบียบ กฎหมายใน
การปฏิบัติงาน ฯลฯ

100,000 20,000 √

8 โครงการศึกษาดูงาน
ผู้บริหารสมาชกิสภาท้องถิ่น 
เจา้หน้าที่เทศบาลและผู้น า
ชมุชน

จดัโครงการ/กจิกรรม
การศึกษาดูงานนอกสถานที่

300,000 √

9 โครงการติดต้ัง วางระบบ
โทรศัพท์ อนิเตอร์เน็ต และ
กล้องวงจรปิด ส านักงาน
เทศบาลต าบลปงยางคก

จดัท าและปรับปรุงระบบ
ขอ้มลูสารสนเทศของ
เทศบาลต าบลปงยางคกและ
การป้องกนัความปลอดภัย
ในส านักงาน

100,000 √

10 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

จดัท าและปรับปรุงระบบ
ขอ้มลูขา่วสารและ
สารสนเทศของเทศบาล
ต าบลปงยางคก เชน่ เวบ็ไซต์
 แผนที่ภาษี เป็นต้น

50,000 √

งบประมาณ
อนุมติั

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม  2563 - กนัยายน 2564)

ที่ โครงการ
งบประมาณตาม

แผน
งบประมาณ

เบิกจา่ย

94



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจดัท าส่ือ
ประชาสัมพันธด้์านขอ้มลู
ขา่วสาร

จดัท าวารสารเผยแพร่ขอ้มลู
ขา่วสารการบริหารของ
เทศบาลต าบลปงยางคก
ให้แกห่น่วยงานราชการและ
ประชาชน

150,000 √

งบประมาณ
อนุมติั

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

หมายเหตุที่ โครงการ
งบประมาณตาม

แผน
งบประมาณ

เบิกจา่ย

11 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์
เทศบาลต าบลปงยางคก

ปรับปรุงบริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลปงยางคกให้
สวยงาม

50,000 √

12 โครงการปรับปรุงการจดัท า
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น

เพื่อให้มกีารจดัเกบ็มี
ประสิทธภิาพมากขึ้น

300,000 300,000 300,000 √

13 โครงการฝึกทบทวนและ
ซ้อมแผนปอ้งกันภยัฝ่าย
พลเรือน อปพร.ต าบล
ปงยางคก

จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม

40,000 20,000 √

14 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้

30,000 25,000 √

15 โครงการศูนยป์ฎิบัติการร่วม
ในการชว่ยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 
อ าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล าปาง

เป็นศูนยก์ลางประสาน  
และศูนยข์อ้มลูอื่นๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่อ าเภอห้างฉตัร

25,000 25,000 22,222.75 √ เพิ่ม ฉ.4
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
1 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำโต๊ะท ำงำน ขนำด 5 ฟตุ 20,000      √
2 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำโต๊ะพบัเอนกประสงค์ 30,000 √

3 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำโต๊ะหมูบ่ชูำ 20,000      √
4 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำเกำ้อีส้ ำนกังำน 20,000      √
5 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำเกำ้อีก้ลมขำเหล็ก 5,000        3,600      3,600 √
6 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำเกำ้อีเ้บำะนวม 50,000      √
7 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำตู้เกบ็เอกสำรบำนเล่ือน 

ขนำด 4 ฟตุ
20,000      10,400 10,400 √

8 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำตู้เกบ็เอกสำรบำนเล่ือน 
ขนำด 3  ฟตุ

5,000        4,500 4,500 √

9 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำพดัลมไอน้ ำ 20,000      √
10 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำพดัลมต้ังพืน้ จ ำนวน 5 

ตัว
10,000 √

11 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำเคร่ืองปรับอำกำศ 100,000    √
12 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำเคร่ืองถำ่ยเอกสำร 350,000    √
13 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำแคร่ืองโทรสำร 30,000      √
14 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหำเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 40,000      22,000 22,000 √ คลัง
15 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหำเคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึ

พร้อมติดต้ังถงัหมกึพมิพ์
5,000        4,300 4,300 √ สป

16 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหำเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ
 LED

15,000      

17 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหำเคร่ืองพมิพช์นดิขำว/ด ำ 20,000      7,800 7,800 √ คลัง
18 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหำเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 10,000      5,000 5,000 √ คลัง
19 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหำอปุกรณ์อำ่นบตัรแบบ  

(Smart Card Reader)  2 เคร่ือง
1,500        √

20 ครุภณัฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่

เพือ่จดัหำกล้องถำ่ยรูป 20,000      √

21 ครุภณัฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่

เพือ่จดัหำกล่องรับสัญญำณและ
จำนดำวเทยีม

50,000      √

22 ครุภณัฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่

เพือ่จดัหำโปรเจคเตอร์พร้อม
จอภำพ

50,000      √

23 ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ เคร่ืองขยำยเสียงพร้อมอปุกรณ์ 10,000      √
24 ครุภณัฑ์กฬีำ เพือ่จดัหำเคร่ืองออกก ำลังกำย 300,000    √
25 ครุภณัฑ์ยำนพำหนะ

และขนส่ง
เพือ่จดัหำรถบรรทกุขยะ 2,400,000 √

26 ครุภณัฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง

เพือ่จดัหำรถบรรทกุ (ดีเซล) 4 ล้อ
 รถดับเพลิงขนำดคันเล็ก 4 ล้อ

1,200,000 √

27 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำถงัดับเพลิง 30,000      √

28 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำถงัออกซิเจนแบบพกพำ 50,000      √

ไมไ่ด้
ด ำเนนิกำร

หมำยเหตุ

บญัชคีรภุณัฑ์

งบประมำณ
ตำมแผน

งบประมำณ
อนมุติั

งบประมำณ
เบกิจำ่ย

ด ำเนนิกำร
แล้วเสร็จ

อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนนิกำร

ที่ ประเภท
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

ไมไ่ด้
ด ำเนนิกำร

หมำยเหตุ

บญัชคีรภุณัฑ์

งบประมำณ
ตำมแผน

งบประมำณ
อนมุติั

งบประมำณ
เบกิจำ่ย

ด ำเนนิกำร
แล้วเสร็จ

อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนนิกำร

ที่ ประเภท

29 ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ เพือ่จดัหำเคร่ืองรับส่งวทิยแุบบ
ติดต้ัง

35,000      √

30 ครุภณัฑ์กำรเกษตร เพือ่จดัหำเคร่ืองพน่หมอกควนั 2 
เคร่ือง

120,000    √

31 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำตู้เกบ็เอกสำรบำนเล่ือน 
ขนำด 4 ฟตุ

10,000      √

32 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำตู้เหล็ก 10,000      √
33 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำเกำ้อีพ้ลำสติก 30,000      √
34 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหำเคร่ืองพมิพช์นดิขำว/ด ำ 5,000        √
35 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหำเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 20,000      √
36 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ เพือ่จดัหำกล้องถำ่ยรูป 20,000      √
37 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำตู้เหล็ก ขนำด 4 ฟตุ 

จ ำนวน 1 ใบ
10,000      √

38 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำตู้เหล็ก จ ำนวน 1 ตู้ 10,000      5,500 5,500 √
39 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำโต๊ะท ำงำน ขนำด 5 ฟตุ 10,000      √
40 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำเกำ้อีส้ ำนกังำน 20,000      √
41 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหำเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 20,000      17,000 16,900 √ คลัง
42 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหำเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์

ชนดิขำว/ด ำ
5,000        

43 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหำเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 5,000        
44 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหำอปุกรณ์อำ่นบตัรแบบ  

(Smart Card Reader)  2 เคร่ือง
1,500        √

45 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำโต๊ะท ำงำน ขนำด 5 ฟตุ 10,000      √
46 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เพือ่จดัหำเกำ้อีส้ ำนกังำน 5,000        √
47 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหำเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 20,000      √
48 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหำเคร่ืองพมิพช์นดิขำว/ด ำ

 A3
10,000      8,900 8,900 √ ชำ่ง

49 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหำเคร่ืองพมิพช์นดิสี 30,000 15,000 15,000 √ ชำ่ง
50 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่จดัหำอปุกรณ์อำ่นบตัรแบบ  

(Smart Card Reader)  2 เคร่ือง
1,400        √

51 ครุภณัฑ์กอ่สร้ำง เพือ่จดัหำเคร่ืองตัดคอนกรีต 10,000 √
52 ครุภณัฑ์ส ำรวจ เพือ่จดัหำไมส้ต๊ำฟอลูมเินยีมแบบ

ชกั ขนำด 4 เมตร
5,000 √

53 ครุภณัฑ์วทิยำศำสตร์
หรือกำรแพทย์

เคร่ืองวดัควำมดันโลหติอตัโนมติั 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

4,000        4,000 3,750 √

54 ครุภณัฑ์วทิยำศำสตร์
หรือกำรแพทย์

เตียงฉกุเฉนิประจ ำรถพยำบำล 
(Stretcher) แบบปรับนัง่-นอน 
จ ำนวน 1 เตียง

40,000      40,000 40,000 √

55 ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ ชดุโคมไฟถนน LEDพลังงำน
แสงอำทติย ์200 W พร้อมติดต้ัง
จ ำนวน 4 ชดุ

72,000      72,000 √
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

ไมไ่ด้
ด ำเนนิกำร

หมำยเหตุ

บญัชคีรภุณัฑ์

งบประมำณ
ตำมแผน

งบประมำณ
อนมุติั

งบประมำณ
เบกิจำ่ย

ด ำเนนิกำร
แล้วเสร็จ

อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนนิกำร

ที่ ประเภท

56 ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ สัญญำณเตือนไฟกระพริบ 
พลังงำนแสงอำทติย ์พร้อมติดต้ัง 
จ ำนวน 25 ชดุ

425,000    425,000 412,500 √

57 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำน
ส ำนกังำน (จอแสดงภำพขนำดไม่
นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) จ ำนวน 1 เคร่ือง

17,000      17,000 16,900 √ สป

58 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED 
ขำวด ำ (18 หนำ้/นำท)ี จ ำนวน 1
 เคร่ือง

2,600        2,600 2,600 √ สป

59 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800 
VA จ ำนวน 1 เคร่ือง

2,500        2,500 2,500 √ สป

60 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โต๊ะคอมพวิเตอร์ 1 ตัว 1,000        1,000 1,000 √ สป

61 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เกำ้อีส้ ำนกังำนพนกัพงิต่ ำ จ ำนวน
 1 ตัว

1,900        1,900 1,900 √ สป

62 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เกำ้อีส้ำธำรณและทีพ่กัอำศัย 
เกำ้อีแ้ถว 4 ทีน่ัง่ โครงเหล็ก  
จ ำนวน 2 แถว

13,000      13,000 13,000 √ สป

63 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน พดัลมไอเยน็ขนำด 93 ลิตร  
จ ำนวน  3  ตัว

55,770      55,770 55,770 √ สป

64 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เคร่ืองวดัอณุหภมูแิบบสแกนมอื 3
 เคร่ือง

6,000        6,000 6,000 √ สป

65 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิ
เครือขำ่ย แบบมมุมองคงทีส่ ำหรับ
ติดต้ังภำยในส ำนกังำน จ ำนวน 2 
ตัว

6,000        6,000      √

66 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อปุกรณ์บนัทกึภำพผ่ำนเครือค่ำย 
(Network Video Recorder) 
แบบ 8 ชอ่ง

22,000      22,000    √

5,973,170 772,770 659,820

66                25              22            
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ส ำนักปลัด

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน งบตัง้ไว้ เบกิจ่ำย หมำยเหตุ
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 1 เคร่ือง 17,000 16,900
2 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) 1 เคร่ือง 4,300 4,300
3 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำท)ี 1 เคร่ือง 2,600 2,600
4 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 1 เคร่ือง 2,500 2,500

26,400 26,300
ครุภณัฑ์กำรเกษตร

1 ปั๊มน้ ำอัตโนมัติ 1 เคร่ือง 16,500 16,500
16,500 16,500

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1 ตู้เก็บเอกสำรบำนเล่ือนกระจก 3 ฟตุ 1 ตู้ 4,500 4,500
2 ตู้เก็บเอกสำรบำนเล่ือนกระจก 4 ฟตุ 2 ตู้ 10,400 10,400
3 ตู้เหล็ก 2 บำน 2 ตู้ 11,000 11,000
4 เก้ำอีก้ลมเบำะนวม 6 ตัว 3,600 3,600
5 โต๊ะคอมพวิเตอร์ 2 ตัว 2,000 2,000
6 เก้ำอีส้ ำนักงำน 1 ตัว 1,900 1,900
7 เก้ำอีส้ำธำรณะ 4 ที่นั่ง 2 ตัว 13,000 13,000
8 เก้ำอีร้ะดับผู้บริหำร 1 ตัว 3,000 3,000
9 พดัลมไอเย็น 3 ตัว 55,770 55,770

105,170 105,170
ครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

1 เคร่ืองวัดอุณหภมูิแบบสแกนมือพร้อมขำต้ัง 3 ชุด 6,000 6,000
2 เคร่ืองวัดอุณหภมูิและหยอดเจลอัตโนมัติพร้อมขำต้ัง 2 ชุด 5,600 5,600 งบกลำง
3 เคร่ืองวัดควำมดัน 1 เคร่ือง 4,000 3,750
4 เตียงรถฉุกเฉิน 1 เตียง 40,000 40,000

55,600 55,350
ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว

1 เตียงนอน(ไม้) 8 เตียง 3,600 3,600 งบกลำง
3,600 3,600

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 1 เคร่ือง 17,000 16,900
2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 2 เคร่ือง 44,000 44,000
3 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ำหรับกระดำษขนำด A3 1 เคร่ือง 6,300 6,300
4 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำท)ี 3 เคร่ือง 7,800 7,800
5 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 2 เคร่ือง 5,000 5,000

80,100 80,000

สรุปครุภณัฑ์ 64 

รวมเงิน

รวมเงิน

กองคลัง

รวมเงิน

รวมเงิน

รวมเงิน

รวมเงิน
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ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน งบตัง้ไว้ เบกิจ่ำย หมำยเหตุ

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 1 เคร่ือง 22,000 22,000
2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 2 เคร่ือง 60,000 59,000
3 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือLED ขำวด ำชนิด Network แบบที่1 (28 หน้ำ/นำท)ี1 เคร่ือง 8,900 8,900
4 เคร่ืองพมิพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี 1 เคร่ือง 15,000 15,000
5 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 4 เคร่ือง 10,000 10,000

115,900 114,900
ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

1 สัญญำณเตือนไฟกระพริบบริเวณจุดเส่ียง 25 ชุด 412,500 412,500 สะสม
412,500 412,500
815,770 814,320

รวมเงิน
รวมจ ำนวนครุภณัฑ์ทั้งสิ้น

รวมเงิน

กองช่ำง
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน 12 โครงการ
จ านวนเงิน
ที่กันเงิน

1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรืองบริเวณข้างวัดบา้นสันบญุเรือง 141,400.00     
2 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า-ม่วงชุม ซอยต้นธง บริเวณศาลาเอนกประสงค์ 281,900.00     
3 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า ซอย 2 บริเวณบา้นเลขที่ 43/1 43,200.00       
4 งานถมดินบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ 497,200.00     

5 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหอพกัชลดาถึงศาลาปู่เจ้า หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง 47,000.00       

6
โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางทอ่รางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กจากบา้นนายจ้ารัส 
วงศ์ศรี บา้นเลขที่ 79 หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ 116,800.00     

7
โครงการขยายทอ่เมนระบบทอ่จ่ายน ้าประปา หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคกเร่ิมบา้นเลขที่ 188/9 บา้นสันหนองบง ถึงปาก
ทางปา้ยบา้นดอนแก้ว หมู่ที่ 9 332,000.00     

8 งานเดินทอ่เมนระบบทอ่จ่ายน ้าประปาบริเวณถนนภายในหมู่บา้นนางแล 610,000.00     
9 โครงการเทลานเอนกประสงค์ เทศบาลต้าบลปงยางคก 180,000.00     

10 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟสัต์ติกคอนกรีตบริเวณซอย 15 หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง 155,000.00     
11 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟสัทติ์กคอนกรีตบริเวณซอย 1 หมู่ที่ 6 บา้นจ้า 173,000.00     
12 งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอนกรีตบริเวณซอย 3 บา้นเลขที่ 9 หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ 265,000.00     

รวมเปน็จ านวนเงิน 2,842,500.00  

จ านวนเงิน
ที่กันเงิน

1
งานขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง จ้านวน 2 จุด จุดที่ 1 ขุดลอกล้าเหมืองกลาง และจุดที่ 2 ขุด
ลอกล้าเหมืองปู่ลาว 21,000.00       

2

งานขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ จ้านวน 4 จุด จุดที่ 1 ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ จุดที่ 2 ขุด
ลอกล้าเหมืองสาธารณะ บริเวณบา้นนางนวล จุดที่ 3 ขุดลอกล้าเหมืองวังฆ้อง จุดที่ 4 ขุดลอล้าเหมืองเก๊าหล้า (หลัง
โรงงานเซรามิค) 35,200.00       

3
งานขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง จ้านวน 3 จุด จุดที่ 1 ขุดลอกล้าเหมืองออง จุดที่ 2 ขุดลอกล้า
เหมืองไส้ไก่ จุดที่ 3 ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ(หลังประปา) 53,600.00       

4

งานขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง จ้านวน 7 จุด จุดที่ 1 ขุดลอกล้าเหมืองบวกบวั  จุดที่ 2 ขุด
ลอกล้าเหมืองต้นดู่ จุดที่ 3 ขุดลอกล้าเหมืองค้างบอกไฟ จุดที่ 4 ขุดลอกล้าเหมืองปา่ช้า จุดที่ 5 ขุดลอกล้าเหมืองทุ่งฮ้าง
 จุดที่ 6 ขุดลอกล้าเหมืองอุโบสถ จุดที่ 7 ขุดลอกล้าเหมืองกาศ 85,100.00       

5
งานขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า-ม่วงชุม จ้านวน 2 จุด จุดที่ 1 ขุดลอกล้าเหมืองแม่น้อย จุดที่ 2 ขุด
ลอกล้าเหมืองขุน 43,400.00       

6 งานขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ(ล้าเหมืองแม่โจ)้ หมู่ที่ 13 บา้นนางแล 24,400.00       
รวมเปน็จ านวนเงิน 262,700.00    

ล าดับที่ โครงการ

สรุปปงีบประมาณ 2564 โครงการกันเงินโดยไม่ก่อหน้ี 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน 6 โครงการ

ล าดับที่ โครงการ
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน 3 โครงการ
จ านวนเงิน
ที่กันเงิน

1 งานก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 9 สายทางบา้นปงยางคก (บริเวณโรงงานอิฐมอญสิริพร วงค์ธิดา) - บา้นสันหลวง ม.3 245,000.00     
2 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บา้นจ า ซอย 9 บริเวณบา้นเลขที่ 317 - เลขที่ 195/2 150,000.00     
3 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 1 บา้นสันหนองบง 93,000.00       

รวมเปน็จ านวนเงิน 488,000.00     

สรุปปงีบประมาณ 2564 โครงการกันเงินก่อหน้ี 

ล าดับที่ โครงการ
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สรปุผลการด าเนินงาน  ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

1 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

400,000 368,800 368,775.53 √

2 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 40,600 37,481.30 √

3 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 38,550 38,484.36 √

4 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

400,000 381,200 312,854.94 √

5 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 5 ต้นค่า-ม่วงชุม

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 36,200 33,623.81 √

6 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

470,000 455,100 365,561.40 √

7 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

250,000 239,700 225,063.04 √

8 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
เพือ่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

100,000 99,600 83,968.52 √

1,920,000 1,659,750 1,465,812.90

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุ

รวม  8  โครงการ

ที่ โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณเบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุที่ โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณเบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
    หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง ข้างสุสานบา้น
สันหนองบง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
ม. ยาว 143.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 429.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

219,400 219,400 219,000.00 √ เพิม่เติม 
ฉ.4  เงิน
สะสม

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง บริเวณหลัง           
 รพ.สต.สันหลวง  ทางไปพทุธมณฑลทุ่งบอ่
แปน้

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
ม. ยาว 230.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 920.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

493,100 493,100 493,000.00 √ เพิม่เติม 
ฉ.4  เงิน
สะสม

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง ข้างโรงงานอิฐ
มอญศรีวรรณ

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
ม. ยาว 160.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 480.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

259,300 259,300 259,000 √ เพิม่เติม 
ฉ.4  เงิน
สะสม

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

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
ม. ยาว 74.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 222.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

120,400 120,400 120,000 √ เพิม่เติม 
ฉ.4  เงิน
สะสม

1 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติก คอนกรีต หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ บริเวณ
ซอย 3

ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว 
198.00 ม. หนา 0.05 ม. 
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 594.00 
ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

170,400 130,900 130,000 √ เพิม่เติม 
ฉ.4  เงิน
สะสม

2 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติก คอนกรีต บริเวณแยกสะพานทางไป
บา้นหม้อ หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
ม. ยาว 145.00 ม. หนา 
0.05 ม. หรือพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 580.00 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

169,900 169,900 169,000 √ เพิม่เติม 
ฉ.4 เงิน
สะสม

โครงการปรบัปรงุเสรมิผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุที่ โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณเบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

3 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติก   คอนกรีต บริเวณสายบา้นนายจรัล 
อุตมา เลขที่ 59 หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง - ทะล้า

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว
 123.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 738 
ตารางเมตร

211700 211,700 211,000 √ แก้ไข ฉ.4
 เงินสะสม

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า - ม่วงชุม 
บริเวณถนนในหมู่บา้น บา้นเลขที่ 14/1 - 
ซอย 4

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

232,500 232,500 232,000 √ เพิม่เติม 
ฉ.4  เงิน
สะสม

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นจ า บริเวณซอย 4

(1) ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดในกวา้ง 0.20 ม.
 ลึกเฉล่ีย 0.30-0.50 ม. 
ยาว 69.00 ม. (ฝาคอนกรีต
เสริมเหล็ก) บอ่พกั คสล.
ขนาด 0.55*0.55 ม. 
จ านวน 2 บอ่ (ฝาตะแกรง
เหล็ก) (2) วางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อ 0.40 ม. 
(มอก.ชั้น 3) จ านวน 23.00
 ท่อน บอ่พกั คสล.ขนาด 
0.80*0.80 ม. จ านวน 3 
บอ่ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

238,400 238,400 236,000 √ เพิม่เติม 
ฉ.4  เงิน
สะสม

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ ถนนสายใน
หมู่บา้นบริเวณหน้าร้านขายของช า

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

23,700 23,700 23,500 √ เพิม่เติม 
ฉ.4  เงิน
สะสม

โครงการวางทอ่ระบายน ้า

1 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ บริเวณซอย
ศาลเจ้า บา้นเลขที่ 97/1 - บา้นเลขที่ 96

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

212,200 212,200 212,000.00 √ เพิม่เติม 
ฉ.4 เงิน
สะสม

โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้า
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุที่ โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณเบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

2 โครงการงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณสระน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่
ที่ 8 บา้นปงเหนือ

1.วางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 
0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) 
จ านวนท่อ 20 ท่อน พร้อม
บานประตูปดิเปดิน้ า 2.
ระบายน้ า คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 
เมตร (มอก.ชั้น3) จ านวนท่อ
 13 ท่อน ขุดร่องระบายน้ า
กวา้ง 0.80 เมตร ลึก 1.00 
เมตร

86600 33,000 33,000 √ แก้ไข ฉ.4
 เงินสะสม

3 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ า เพือ่ใช้ส าหรับ
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ บริเวณสระน้ า
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1

งานก่อสร้างโรงสูบน้ าเพือ่ใช้
ส าหรับรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 1. โรงสูบน้ า
ขนาด 1.50*1.50 เมตร 
พร้อมมอเตอร์ไฟฟา้ขนาด 3
 นิ้ว 2.ท่อส่งเหล็กอาบสังกะสี
 BS-M(คาดน้ าเงิน) 
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3 นิ้ว

102500 99,000 86,100 √ แก้ไข ฉ.4
 เงินสะสม

โครงการเดนิทอ่ระบบประปา

1 โครงการงานเดินท่อเมนระบบท่อจ่าย
น้ าประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

งานเดินท่อเมนระบบท่อจ่าย
น้ าประปา เดินท่อเมนจ่ายน้ า
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 2.00 นิ้ว ความยาว
รวม 732.00 ม. พร้อม
อุปกรณ์ประปา รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลปงยางคก

86,400 86,400 86,000 √ เพิม่เติม 
ฉ.4 เงิน
สะสม

2 โครงการงานเดินท่อเมนระบบท่อจ่าย
น้ าประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

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

141,300 141,300 136,000 √ เพิม่เติม 
ฉ.4 เงิน
สะสม

3 โครงการงานเดินท่อเมนระบบท่อจ่าย
น้ าประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 12

งานเดินท่อเมนระบบจ่าย
น้ าประปา วางท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 
580.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์

67800 68,700 68,500 √ แก้ไข ฉ.3
 เงินสะสม

2,835,600 2,739,900 2,714,100.00รวม  16  โครงการ
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุที่ โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณเบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

โครงการก่อสรา้งพื นฐาน

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง 
บริเวณบา้นเลขที่ 90

(1) ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดในกวา้ง 0.20 
ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.50 ม. 
ยาว 27.00 ม. (ฝาคอนกรีต
เสริมเหล็ก) (2) วางท่อ
ระบายน้ า คสล.ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางท่อ  0.30 ม. 
(มอก.ชั้น 3) จ านวน 48.00
 ท่อน บอ่พกั คสล. ขนาด 
0.65 * 0.65 ม. จ านวน 3 
บอ่ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

145,100 145,100 145,000 √ เพิม่เติม ฉ.4

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ บริเวณ
ซอย 7 สายทางไปค่ายมวยทุ่งบอ่แปน้

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

180,100 180,100 180,000 √ เพิม่เติม ฉ.4

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง บริเวณ
ถนนในหมู่บา้น บา้นเลขที่ 105 ซอย 4

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

42,400 42,400 42,000 √ เพิม่เติม ฉ.4

4 โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง  บริเวณหน้า
ร้านก๋วยเต๋ียว - โรงเรียนบา้นสันบญุเรือง

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

148,300 148,300 148,000 √ เพิม่เติม ฉ.4
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุที่ โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณเบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

5 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคืน
สภาพ     หมู่ที่ 6 บา้นจ า  บริเวณซอย 1 -
 บา้นเลขที่ 271

(1)วางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
0.30 ม. (มอก.ชั้น3) จ านวน
 126 ท่อน บอ่พกั คสล.
ขนาด 0.65*0.65 ม. 
จ านวน 13 บอ่  (2) งานเท
ถนน คสล.คืนสภาพ ขนาด
กวา้ง 1.00 ม. ยาว 56.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 56.00 ตร.ม 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

228,600 228,600 228,000 √ เพิม่เติม ฉ.4

6 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 บา้นนางแล บริเวณซอย 11

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
0.40 ม. (มอก.ชั้น3) จ านวน
 24 ท่อน บอ่พกั คสล.ขนาด
 0.80 * 0.80 ม. จ านวน    
  2 บอ่ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

45,500 45,500 45,000 √ เพิม่เติม ฉ.4

7 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ า เพือ่ใช้ส าหรับ
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ บริเวณสระน้ า
สาธารณประโยชน์บา้นปงเหนือ หมู่ที่ 8

งานก่อสร้างโรงสูบน้ าเพือ่ใช้
ส าหรับรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 1. โรงสูบน้ า
ขนาด 1.50*1.50 เมตร 
พร้อมมอเตอร์ไฟฟา้ขนาด 3
 นิ้ว 2.ท่อส่งเหล็กอาบสังกะสี
 BS-M(คาดน้ าเงิน) 
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3 นิ้ว

107300 107,300 88,000 √ แก้ไข ฉ.4

897,300 897,300 876,000.00รวม  7  โครงการ
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เปา้หมาย

(ผลผลิตโครงการ)

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนิน
การ

หมายเหตุที่ โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณเบกิจ่าย

ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง ซอย 5 บา้นนาย
จันทร์  อินทร์จันทร์ต๊ะ บา้นเลขที่ 13

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
ม. ยาว 53.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 159.00 ตร.ม. พร้อม
ยกขอบบอ่พกั คสล. จ านวน 
5 บอ่รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

95,100 95,100 93,000 √ เพิม่เติม 
ฉ.4 กัน
เงินก่อหนี้

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

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
ม. ยาว 68.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 272.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

150,500 150,500 150,000 √ เพิม่เติม 
ฉ.4 กัน
เงินก่อหนี้

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก สายทางบา้นปง
ยางคก หมู่ที่ 9 (บริเวณโรงงานอิฐมอญสิริ
พร วงศ์ธดิา) - บา้นสันหลวง หมู่ที่ 3

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
ม. ยาว 150.00 ม. หนา 
0.15 ม. ขนาดพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 450.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

245,600 245,600 245,000 √ เพิม่เติม 
ฉ.4 กัน
เงินก่อหนี้

491,200 491,200 488,000.00

1 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay 
ถนนปงยางคก - ถนนสันหลวง รหสัสายทาง
 ลป.ถ16-003

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,250 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

3,000,000   1,748,000 1,748,000 √ เงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ

พิกดัเร่ิมต้น E541447N2021914
พิกดัส้ินสุด  E540436N2021142

2 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวธิกีารลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ีOver lay 
ถนนนางแล(ในหมู่บา้น)  รหสัสายทาง 
ลป.ถ16-005

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,880 
เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมตี
เส้น

7,000,000   2,198,000 2,198,000 √ เงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ

10,000,000 3,946,000 3,946,000.00

รวม  3  โครงการ

รวม  2  โครงการ
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -2565) 
 และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  2564    
               เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   335,693,100 บาท    
จ านวนงบประมาณที่ตั้งไว้ ประจ าประจ าปี   2564  
                     เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   45,341,073 บาท    
 จ านวนงบประมาณทีไ่ดด้ าเนินการตามแผน ประจ าปี   2564  

เป็นเงิน  37,611,799.19 บาท   
จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี  2564  จ านวน  645  โครงการ   
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ   ประจ าปี 2564                 จ านวน  86  โครงการ  

โครงการที่ได้ด าเนินการ               จ านวน   86  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  13.33  
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ             จ านวน  559   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   86.67 

 รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแล้ว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
กันเงินโดยไม่ก่อหนี้จ านวน 12  โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น  2,842,500.-บาท 
โครงการเงินสะสม  จ านวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 493,300.-บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กันเงินโดยไม่ก่อหนี้จ านวน 6  โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น  262,700.-บาท 
 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ 
2564 

จ านวนโครงการที่
ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ 2564 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

งบประมาณ 2564 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 402 55 36 
2. การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

99 14 6 

3. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/
ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

111 81 41 
 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 18 1 - 
5. การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร 

15 8 3 

รวม 645 159 86 
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การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565)  

 

ที ่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ 

แนวทางการพัฒนา 

จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ
โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละของ
งบประมาณ ทั้งหมด ด าเนินการ ทั้งหมด ด าเนินการ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 402 36 13,954,550 9,489,912.90 8.96 60.01 
2 การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
99 6 1,037,611 702,891 6.06 67.74 

3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

111 41 29,398,912 26,706,406.34 36.94 90.84 

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 18 - 20,000 - - 0 
5 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนา

องค์กร 
15 3 930,000 712,588.95 20.00 76.62 

รวม 
 

645 86 45,341,073 37,611,799.19 13.33 82.95 

*รวมงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแล้ว 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ที ่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ 

แนวทางการพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ตามแผน 
จัดท า 

งบประมาณ 
ด าเนินงานจริง 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 402 55 36 
2 การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    99 14 6 
3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 111 81 41 
4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 18 1 - 
5 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 15 8 3 

รวม 
 

645 159 86 

 

 

ผลการน าโครงการที่มีในแผนมาจัดท างบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 159 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   น ามาด าเนินการทั้งหมด 55 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ

จ านวน  36 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการจ านวน  19 โครงการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   น ามาด าเนินการทั้งหมด 13 

โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  6  โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ 7 โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน   น ามาด าเนินการทั้งหมด 81 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ

จ านวน  41  โครงการที่  ไม่ได้ด าเนินการ 40  โครงการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ   น ามาด าเนินการทั้งหมด 1 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 0

โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ  1  โครงการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร   น ามาด าเนินการทั้งหมด 8 โครงการ ด าเนินการแล้ว

เสร็จจ านวน 3  โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ 5  โครงการ 

ผลที่เกิดขึ้น ด าเนินการ  86 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ  73  โครงการ 
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5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
   

ยุทธศาสตร ์

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 
ตามแผนฯ 

จ านวน 
โครงการ 
ตามเทศฯรวม
เงินอุดหนุน 

จ านวน 
โครงการ 
ที่ได้ปฏิบตั ิ

งบประมาณ 
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
ตามเทศบญัญัต ิ
รวมเงินอุหนุน 

งบประมาณ 
ที่เบิกจริง 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

402 55 36 284,925,800 13,954,550 9,489,912.9 

2.ด้านการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม    

99 14 6 13,304,800 1,037,611.20 702,891.20 

3.ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

111 81 41 33,037,500 29,398,912 26,706,406.34 

4.ด้านเศรษฐกิจ    18 1 - 340,000 20,000 - 

5.ด้านการบริหาร
และพัฒนาองค์กร    

15 8 3 4,085,000 930,000 712,588.95 

รวม 645 159 86 335,693,100 45,341,073.20 37,611,799.39 

 
ผลการติดตามโครงการที่ไม่ได้น ามาด าเนินการ มาจากหลายปัจจัย 

1. งบประมาณท่ีเข้ามาไม่เพียงพอ 
2. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  

3. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปี 2564 คาดว่าน่าจะน าไปด าเนินการในปี 2565 
4. โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ก็มีการกันเงินไว้ ท าให้ผลของการด าเนินการปรากฏยังไม่ได้ด าเนินการ 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  ผลการพัฒนาท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าจะมีการพัฒนาในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้าน
อ่ืนๆ  เนื่องจากเป็น ด้านพ้ืนฐาน เห็นเป็นรูปธรรม ประชาชนรู้สึกและสัมผัสได้  ส่วนในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ การ
เสนอโครงการต่างๆ อาจจะยังน้อย แต่ก็มีการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มากน้อยต่างกันไป  
   
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 (1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการ 
คลังใน การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

 (2)  ควรน าโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในแผนมาพิจารณาในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย  ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นๆ 
   (3) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะก าหนดเป็นปีๆ ไป ไม่ต้องใส่ไว้ทุกปี เพ่ือให้ง่าย
ต่อการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (4) โครงการพัฒนามีมากเกินไป ท าให้ไม่สามารถมาจัดท างบประมาณได้ทั่วถึง  
  (5) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของ
ระเบียบกฎหมายและงบประมาณที่มีจ ากัดและบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
 

   
 


