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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564 

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

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

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

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

  “ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี 

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537   
ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
 

  “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการ 

พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตร 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
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เทศบาลต าบลปงยางคก ได้จัดท า แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564 ขึ้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาในด้านต่างๆ และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน อีกทั้งยังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปซึ่งการเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564 ในครั้งนี้  จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ 
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บทน ำ 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

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

1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมรวมทั้ง                 
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือสามารถด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน 
 
3. ขั้นตอนกำรเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงพัฒนำท้องถิ่น 

ในการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน 

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริการท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 

 

 
             /เพ่ือประโยชน์... 
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  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

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

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง 
3.  ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ในกรณีที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1. ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ผู้บริหารท้องถิ่น 

2. ผู้บริหาร  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นทีเ่พ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
3. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 
 
 
 

 

      4        
2 



 
 

บัญชสีรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเตมิ ฉบับที ่5/2564 

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1 -         -                  
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 20          7,195,000        20          7,195,000        
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1            2,000,000        89          68,684,200      90          70,684,200      

-         -                  -         -                  -         -                  21          9,195,000        89          68,684,200      110        77,879,200      
2

-         
-                  

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 7            274,800           7            274,800          
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 3            1,300,000        3            1,300,000        
1.3 แผนงานงานการเกษตร 1            400,000           1            400,000          

-         -                  -         -                  -         -                  7            274,800          4            1,700,000        11          1,974,800        
3

-         
-                  

1.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 580,000           2            580,000          

1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5            110,000           5            110,000           

1.3 แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน 1            20,000             1            20,000            

1.4 แผนงานการศึกษา 1            20,000             1            20,000            

1.5 แผนงานสาธารณะสุข 1            15,000             1            15,000            
-         -                  -         -                  -         -                  -         -                  10          745,000          10          745,000          

4 -         -                  

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

5 -         -                  

-         -                  

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

-         -                  -         -                  -         -                  28          9,469,800        103        71,129,200      131        80,599,000      

2. บัญชีโคงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

การพัฒนาเศรษฐกิจ

รวม
การพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร

รวม

รวมทั้งสิ้น

รวม
ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

รวม

ยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม

ปี พ.ศ. 2561

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่5/2564

ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวม

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร  จังหวดัล าปาง

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 รวม 5 ปีปี พ.ศ. 2565
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ประเภทก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
 บ้านจ า บริเวณทางเขา้บ้านนายคธาวุธ มว่งแกว้

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา
0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ไมน่้อย
กว่า1,200 ตร.ม. 
รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- - - 720,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบ         
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

1 โครงการงานกอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง จากสาม
แยกเกา๊จา้ว ถงึสามแยกจก๊ปก

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - 315,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต

1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
 คอนกรีต หมู่ที่ 2 ทุ่งบ่อแป้น ซอยขา้ง ต.ร.อ.

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - 540,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

2 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง 
จากโรงเรียนสอาดเนอสเซอร่ี

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
321.00 เมตร หนา  0.05 
เมตร รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหลก็

1 โครงการงานวางท่อระบายน้ าหลังวัดบ้านสันบุญ
เรือง พร้อมถมดินปรับพื้นที่  หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญ
เรือง

เพื่อให้มที่อระบายน้ า ป้องกนั
น้ าท่วมขงัในฤดูฝน

วางท่อล าเหมอืงหลังวัดบ้าน
สันบุญเรือง พร้อมถมดินปรับ
พื้นที่ ขนาดท่อ 0.80 เมตร 
ยาว 60 เมตร รายละเอยีด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - - 200,000 - ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

มที่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองชา่ง

2 โครงการงานกอ่สร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 3 บ้าน
สันหลวง  บริเวณซอย 4 หน้าบ้านนางพร ถงึบ้าน
 ร.ต.นิวัติ แกว้สิทธ์ิ

เพื่อให้มที่อระบายน้ า ป้องกนั
น้ าท่วมขงัในฤดูฝน

กอ่สร้างระบายน้ าพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก ซอย 4 หน้า
บ้านนางพร ถงึบ้าน ร.ต.นิวัติ 
แกว้สิทธ์ิ ระยะประมาณ 20 
เมตร รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - 120,000 - ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

มที่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการงานวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 8 บ้านปง
เหนือ  จากบ้านนายอนิจนัทร์ถงึปากซอยบ้าน
นางอญัชลี

เพื่อให้มที่อระบายน้ า ป้องกนั
น้ าท่วมขงัในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า จากบ้านนาย
อนิจนัทร์ถงึปากซอยบ้านนาง
อญัชลี ท่อ 0.40 เมตร ยาว 
70 เมตร พร้อมบ่อพัก 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 250,000 - ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

มที่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองชา่ง

4 โครงการงานวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 13 บ้านนาง
แล ซอยนางพับปาระม ี- นางสมหวัง ดีสุยะ - 
นายกนั เรียนแกว้

เพื่อให้มที่อระบายน้ า ป้องกนั
น้ าท่วมขงัในฤดูฝน

งานวางท่อระบายน้ า ซอยนาง
พับปาระม ี- นางสมหวัง ดุสุยะ
 - นายกนั เรียนแกว้ ท่อขนาด
 1.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 900,000 - ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

มที่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหลก็

1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น  บริเวณหน้าบ้าน
นายจ ารัส

เพื่อชว่ยระบายน้ าและป้องกนั
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 
บริเวณหน้าบ้านนายจ ารัส ยาว
 300 เมตร กว้าง 0.20  
เมตร รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - 900,000 - ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง  บริเวณร้านค้า
ชมุชนบ้านสันบุญเรือง

เพื่อชว่ยระบายน้ าและป้องกนั
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บ้านเรือนประชาชน

บริเวณร้านค้าชมุชนบ้านสันบุญ
เรืองขนาดกว้าง 0.20 เมตร 
ลึก 0.30 - 0.50 เมตร ยาว 
100 เมตร  รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - - 300,000 - ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทงานก่อสร้างระบบประปา

1 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
ทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มนี้ าประปาใชไ้ด้อย่าง
เพียงพอ

1. หอถงัสูง 2.วางท่อพีวีซีส่ง
น้ าเขา้ประปาหมู่บ้าน พรอม
ปั้มส่ง 3. จดัซ้ือซิมเมอร์บ่อน้ า
บาดาล รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

กองชา่ง

2 โครงการงานปรับปรุงน้ าประปา หมู่ที่ 13 บ้าน
นางแล

เพื่อให้มนี้ าประปาใชไ้ด้อย่าง
เพียงพอ

ปรับปรุงน้ าประปา/ซ่อมแซม
บ่อพักน้ าและบ่อล้างน้ า/
เปล่ียนหิน/ทรายแท๊งค์/กรอง
น้ า/ท่อจา่ยน้ าประปาใน
หมู่บ้าน (เปล่ียน)ขนาดท่อ 4 
นิ้ว ท่อขนาด 3 นิ้ว ท่อขนาด 
2 นิ้ว และท่อขนาด 6 หุน 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการจดัหาแหล่งส าหรับผลิตประปาหมู่ที่ 4 
บ้านสันบุญเรือง

เพื่อให้มนี้ าประปาใชไ้ด้อย่าง
เพียงพอ

ถงัขนาด 2,000 ลิตร 5 ใบ 
วางท่อต้ังแต่โรงเรียนเกา่จนถงึ
ประปาบ้านสันบุญเรืองท่อ
ขนาด 2 นิ้ว พร้อมโซ่ล่าปั้ม 
และปั้มหอยโขง่  รายละเอยีด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - - 500,000 - ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

กองชา่ง

4 โครงการขดุสระเกบ็น้ าที่ดิน น.ส.ล  หมู่ที่ 13 
บ้านนางแล

เพื่อให้มนี้ าใชไ้ด้อย่างเพียงพอ ขดุสระเกบ็น้ าที่ดิน น.ส.ลขนาด
 40*5*120 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 500,000 - ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

8 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์บริเวณสระน้ า
สาธารณะประโยชน์ (ทางแยกเขา้หมู่บ้านปงใต้) 
หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้

เพื่อเกบ็กกัน้ าไว้ใช้ กว้าง 100 เมตร ยาว 150 
เมตร  รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - 150,000 - ร้อยละ 70 
ประชาชนมนี้ าใช้

เพื่อให้มนี้ าใช้ กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

งานก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหลก็
1 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ 13 บ้านนางแล เพื่อรักษาแหล่งน้ าให้มสีภาพ

ใชก้ารได้และป้องกนัปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดูฝน

กอ่สร้างฝายน้ าล้นขนาดเล็ก 
(แมโ่จ)้ กว้าง 3.5  เมตร ยาว 
2  เมตร รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - 100,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 มนี้ าส าหรับ
ใชเ้พื่อการ
เกษตรกรรม

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ กองชา่ง

2 โครงการซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 13 บ้านนางแล  
บริเวณขา้งสวนลุงพล

เพื่อรักษาแหล่งน้ าให้มสีภาพ
ใชก้ารได้และป้องกนัปัญหาน้ า
ท่วมขงัในฤดูฝน

รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 300,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 มนี้ าส าหรับ
ใชเ้พื่อการ
เกษตรกรรม

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทราวกันตก
1 โครงการราวกั้นตกล าน้ าแมต่าล หมู่ที่ 10 บ้าน

ขว่ง บริเวณหน้าบ้านอาไขม่กุ ไชยริมค า
เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการ
สัญจรไปมา

กอ่สร้างราวกนัตก บ้านขว่งแม่
ตาล หน้าบ้านอาไขม่กุ ไชยริม
ค า รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - 100,000 - มกีารด าเนินการ
ตามโครงการ

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการสัญจรไป
มา

กองชา่ง

ปรับปรุงเสยีงตามสายประจ าหมู่บ้าน

1 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง

เพื่อให้ประชาชนมหีอกระจาย
ขา่วในหมู่บ้าน

ซ่อมแซมปรับปรุงเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน  รายละเอยีด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - - 100,000 - ประชาชนร้อยละ
 70ได้รับฟัง
ขอ้มลูขา่วสารได้
อย่างชดัเจน

มหีอกระจายขา่ว
ในหมู่บ้านมี
เคร่ืองขยายเสียง
ที่มคุีณภาพ

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณ
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการถมดินลกูรัง .
1 โครงการถมดินเพื่อขยายถนน หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า

มว่งชมุ ล าเหมอืงแมน่้อย
เพิ่อให้มถีนนส าหรับชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ถมสระน้ าขยายถนนเพื่อ
การเกษตรล าเหมอืงแมน่้อย 
ตรงสระน้ านายถวิล จนัเป็งผัด 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

มถีนนลูกรัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

0 0 0 7,195,000 0รวม  20  โครงการ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ประเภทก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

 บ้านสันหนองบง บริเวณบ้านเลขที่ 149 นางรัช
นก อดุม

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร   ยาว 85.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร  ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร
 รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 150,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

2 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 บ้านสันหนองบง บริเวณหอพักชลดา ถงึศาลปู่
เจา้

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 
เมตร  ยาว 53.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 79.50 ตารางเมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 47,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที2่
 บ้านทุ่งบ่อแป้น ถนนสายหลักในหมู่บ้าน

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 3,000 เมตร
 ทั้ง 2 ขา้ง  รายละเอยีดตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
 บ้านทุ่งบ่อแป้น  สายหลัง รพ.สต.สันหลวง - วัด
ทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
600.00 ตารางเมตร  
รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- - - - 346,900 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
 บ้านสันหลวง บริเวณซอยขา้งบ้านหมอณี

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
300.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- - - - 165,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
 บ้านสันหลวง  บริเวณหลังโรงสีนายสุทัน

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดหว้าง 3.00 เมตร ยาว 
110.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
330.00 ตารางเมตร 
รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- - - - 198,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า - มว่งชมุ ซอยต้นธง บริเวณ
ซอย 13

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ไมน่้อย
กว่า 35.50 ตารางเมตร
รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- - - - 20,500 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
 บ้านจ า บริเวณหน้าบ้านนายยุทธ อนิถา ถงึบ้าน
มา้เหนือ

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ไมน่้อย
กว่า 1,200 ตร.ม. 
รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- - - - 720,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
 บ้านปงเหนือ บริเวณบ้านเลขที่ 19 - บ้านเลขที่
 76

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
48.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
144.00 ตารางเมตร. 
รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- - - - 84,300 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
 บ้านปงยางคก บริเวณซอยเขา้บ้านนางวนิดา ใจ
แกว้

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50
เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ไมน่้อย
กว่า 210 ตร.ม. รายละเอยีด
ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

- - - - 354,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

11 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านหมอ้ บริเวณบ้านเลขที่ 23 ถงึบ้านเลขที่
 24

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 32.00 เมตร  หนา
 0.10 เมตร  ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร 
 พร้อมยกขอบบ่อพัก 3 บ่อ 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 35,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

23



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต

1 โครงการงานกอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง จากบ้าน
สันบุญเรืองถงึบ้านกาศโป่ง (ถงึเขตติดต่อบ้านสัน
หลวง)

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00  เมตร ยาว
 1,500.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 1,575,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

2 โครงการงานกอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก บริเวณถนน
สายในหมู่บ้านปงยางคก  จากบ้านนายคล้าย ปง
เต็มใจ ถงึ สหกรณ์หมู่บ้านปงยางคก

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
600 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

- - - - 315,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

24



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

1 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 15 หมู่ที่
 1 บ้านสันหนองบง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 45.00 เมตร  หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 
ตรางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 210 ตารางเมตร พื้นที่รวม
ทั้งหมด 390 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- - - - 155,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

2 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยโชคอนันต์
 หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง.

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตาราง
เมตรรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 127,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

25



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก  หมู่ที่ 6 บ้านจ า บริเวณหน้าร้านขาย
ของเกา่ ถงึ ป่าชา้บ้านจ า

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

งานปรับปรุง ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4  เมตร ยาว 430 เมตร
 หนา 0.05 เมตร  พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,720.00 ตาราง
เมตร รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 602,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

4 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก  หมู่ที่ 6 บ้านจ า บริเวณจากหมู่ 6 บ้าน
จ า ถงึ หมู่ 9 บ้านปงยางคก

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

งานปรับปรุง ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 800 
เมตร หนา0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,200.00 ตาราง
เมตร รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 1,120,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

26



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 6 บ้านจ า บริเวณบ้าน
นายสมควร อตุตโน ถงึ บ้านต้นค่า - มว่งชมุ

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

งานปรับปรุง ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4  เมตร ยาว 500 เมตร
 หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,000.00 ตาราง
เมตร รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 900,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 6 
บ้านจ า

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
144.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 432.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 173,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

27



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ บริเวณ
ซอย 3 - บ้านเลขที่ 9

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
167.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 668.00 
ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 265,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

8 โครงการงานปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
 หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ จากบ้านศรีทอน ค าลม 
ถงึบ้านนางไหล่ ราชบุญยืน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

งานปรับปรุง ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
320.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- - - - 140,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก  
บริเวณซุ้มประตูหมู่บ้าน - ศาลากองทุน

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
265.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
1,066.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

- - - - 421,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

10 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก  
บริเวณซอยขา้งวัดปงยางคก - บ่อน้ าเล้ียง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
223.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 892.00
 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

- - - - 354,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

11 โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง บริเวณบ้านนายต้อย เต็มสาร
 ถงึปั้มพีที

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

เสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต เร่ิมจากบ้านนายต้อย เต็ม
สาร ถึงปั้มพีทีขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.05เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
 1,000.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- - - - 400,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

12 โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง บ้านนายบี แกว้ด้วง ถงึบ้าน
นายแล เปียงต้ัง

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

เสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตเร่ิมจากบ้านนายบี
 แกว้ด้วง ถงึบ้านนายแล เปียง
ต้ัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
 เมตร ยาว 700  เมตร หนา 
0.05 เมตร พื้นที่ไมน่้อยกว่า 
2,800.00 ตารางเมตร 
รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- - - - 1,120,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

13 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 12 บ้านหมอ้ 
บริเวณถนนสายหลักในหมู่บ้าน (ขา้งวัดบ้านหมอ้)

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
 ยาว 270.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 945.00
 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง
 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 75.00 ตารางเมตร  พื้นที่
รวม 1,020.00 ตารางเมตร     
   ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
532.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- - - - 619,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง

14 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 12 บ้านหมอ้ 
บริเวณบ้านเลขที่ 84- บ้านเลขที่ 44

เพื่อให้มถีนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
188.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 564.00 
ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - 226,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทก่อสร้างสะพาน

1 โครงการงานกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขา้มล าน้ าแมต่าล บริเวณถนนสายหลักในหมู่บ้าน 
(ลป ถ16-008)  หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ

เพื่อให้มสีะพานส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจร สะดวก
ปลอดภัย

กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขา้มล าน้ าแมต่าล 
บริเวณถนนสายหลักในหมู่บ้าน
 (ลป ถ16-008)  ขนาดกว้าง
 7 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3 
เมตร  รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - - 700,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ที่สัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก

เพื่อป้องกนัตล่ิง
พังทลาย

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหลก็

1 โครงการงานวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 1 บ้านสัน
หนองบง บริเวณล าเหมอืงหน้าป่าชา้

เพื่อให้มที่อระบายน้ า ป้องกนั
น้ าท่วมขงัในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล. บริเวณ
ล าเหมอืงหน้าป่าชา้ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ยาว 50 เมตร  รายละเอยีด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - - - 150,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

มที่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองชา่ง

2 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
เหล่ียม หมู่ที่ 1 บ้านสันหนอง ล าเหมอืงแป้น
บริเวณบ้านนายสิงห์แกว้

เพื่อให้มที่อระบายน้ า ป้องกนั
น้ าท่วมขงัในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล. แบบ
เหล่ียม ขนาดผ่านศูนย์กลาง 
1.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร
  รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 200,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

มที่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการงานกอ่สร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง บริเวณล า
เหมอืงแป้น  หน้านบ้านเลขที่ 151

เพื่อให้มที่อระบายน้ า ป้องกนั
น้ าท่วมขงัในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3) ยาว 
55.00 เมตร  พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ านวน 6 บ่อ 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 257,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

มที่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองชา่ง

4 โครงการงานกอ่สร้างวางท่อระบสยน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดสันบุญเรือง หมู่ที่ 4 
บ้านสันบุญเรือง

เพื่อให้มที่อระบายน้ า ป้องกนั
น้ าท่วมขงัในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.80 
เมตร (มอก.ชั้น 3) ยาว 
82.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ านวน 8 บ่อ 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 328,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

มที่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการวางท่อระบายน้ าล าเหมอืงค่าหลังบ้าน
นางละไม จนัทร์เป็งผัด หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า - มว่ง
ชมุ

เพื่อให้มที่อระบายน้ า ป้องกนั
น้ าท่วมขงัในฤดูฝน

วางท่อขนาด 0.40 เมตรล า
เหมอืงค่าหลังบ้านนางละไม 
จนัทร์เป็งผัด  รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - - - 150,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

มที่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองชา่ง

6 โครงการวางท่อระบายน้ าล าเหมอืงน้อยขา้มล า
เหมอืงกลาง บริเวณที่นานางสมบรูณ์ เป็งยังค า
หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า - มว่งชมุ

เพื่อให้มที่อระบายน้ า ป้องกนั
น้ าท่วมขงัในฤดูฝน

วางท่อขนาด 0.4 เมตร ล า
เหมอืงน้อยขา้มล าเหมอืงกลาง
 บริเวณที่นานางสมบรูณ์ เป็ง
ยังค า  รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - - 150,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

มที่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการวางท่อระบายน้ าล าเหมอืงแมอ่องขา้มล า
เหมองขนุตรงที่นาของนางอนันต์ เป็งงามเมอืง
หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า - มว่งชมุ

เพื่อให้มที่อระบายน้ า ป้องกนั
น้ าท่วมขงัในฤดูฝน

วางท่อขนาด 0.6 เมตร  ล า
เหมอืงแมอ่องขา้มล าเหมองขนุ
ตรงที่นาของนางอนันต์ เป็งงาม
เมอืง

- - - - 180,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

มที่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองชา่ง

8 โครงการงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ส้นทางถนนดอนศาลาสุดสายพร้อมบ่อ เร่ิม
ต้ังแต่บ้านนายหล้า ถงึถนนทางหลวงหมู่ที่ 9 
บ้านปงยางคก

เพื่อให้มที่อระบายน้ า ป้องกนั
น้ าท่วมขงัในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางถนนดอนศาลา
สุดสายพร้อมบ่อ เร่ิมต้ังแต่
บ้านนายหล้า ถงึถนนทางหลวง

- - - - 600,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

มที่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 โครงการงานกอ่สร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า  บริเวณล า
เหมอืงบ้านขว่ง หน้าร้านแดงขายของเกา่

เพื่อให้มที่อระบายน้ า ป้องกนั
น้ าท่วมขงัในฤดูฝน

วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.80 
เมตร (มอก.ชั้น 3) ยาว 
100.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ านวน 10 บ่อ พร้อม
ถมดินหลังท่อ  รายละเอยีด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - - - 350,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

มที่อระบายน้ าที่
สามารถระบายน า
ได้สะดวก

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหลก็

1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง บริเวณหน้าศาลา
ไทย

เพื่อชว่ยระบายน้ าและป้องกนั
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน้ าบริเวณ
หน้าศาลาไทยหมู่บ้าน บริเวณ
ถนนสายหลัก รางระบายน้ า 
คสล. ขนาด 0.20 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 100 
เมตร  รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - - 300,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง บริเวณหน้าร้าน
กว๋ยเต๋ียวป้าวาล - ลุงค า

เพื่อชว่ยระบายน้ าและป้องกนั
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บ้านเรือนประชาชน

รางระบายน้ าบริเวณหน้าร้าน
กว๋ยเต๋ียวป้าวาล - ลุงค า ราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด 0.20 
ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 50 
เมตร  รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - - 150,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองชา่ง

38



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 3 บ้านสัน
หลวง  บริเวณหลังวัดสันหลวง

เพื่อชว่ยระบายน้ าและป้องกนั
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
 พร้อมตะแกรงเหล็ก บริเวณ
หลังวัดสันหลวง ระยะ 100 
เมตร

- - - - 220,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 3 บ้านสัน
หลวง บริเวณซอย 4

เพื่อชว่ยระบายน้ าและป้องกนั
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
 พร้อมตะแกรงเหล็ก บริเวณ
บริเวณหน้าบ้านนางพร ถงึ 
ร.ต.นิวัติ ระยะ 20 เมตร  (ต่อ
จากชดุเดิม รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
ปงยางคก

- - - - 60,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการวางงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง  บริเวณจากบ้านนางค า
ป้อ สันวรรณ ถงึหน้าวัดบ้านสันบุญเรือง

เพื่อชว่ยระบายน้ าและป้องกนั
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บ้านเรือนประชาชน

บริเวณจากบ้านนางค าป้อ 
สันวรรณ ถงึหน้าวัดบ้านสันบุญ
เรือง ความยาว 1 กโิลเมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 3,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองชา่ง

6 โครงการวางรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง บริเวณจากบ้านนาง
อรพิน ไชยโวหารถงึ สามแยกเกา๊จาว บ้านนาง
กรองทอง สุวรรณัง

เพื่อชว่ยระบายน้ าและป้องกนั
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บ้านเรือนประชาชน

บริเวณจากบ้านนางอรพิน ไชย
โวหารถงึ สามแยกเกา๊จาว 
บ้านนางกรองทอง สุวรรณัง  
ความยาว 500 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 1,500,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการวางรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง บริเวณจากบ้านนายธี
ระพล  มลูอนิต๊ะ ถงึบ้านนางจ ูสันบุญเป็ง

เพื่อชว่ยระบายน้ าและป้องกนั
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บ้านเรือนประชาชน

บริเวณจากบ้านนายธีระพล  
มลูอนิต๊ะ ถงึบ้านนางจ ูสันบุญ
เป็ง  ความยาว 700 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 2,100,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองชา่ง

8 โครงการงานกอ่สร้างรางระบายน้ าคนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง บริเวณถนน
ภายในหมู่บ้าน บริเวณบ้านเลขที่ 187/1 - ล า
เหมอืงบวกบัว

เพื่อชว่ยระบายน้ าและป้องกนั
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บ้านเรือนประชาชน

รางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.20
 เมตร ยาว ลึกเฉล่ีย 0.30 - 
0.50 เมตร ยาว 92.00 เมตร
 รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 209,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองชา่ง

41



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า - มว่งชมุ บริเวณถนน
ภายในหมู่บ้าน บริเวณถนนสายหลักในหมู่บ้าน 
จ านวน 2 ชว่ง

เพื่อชว่ยระบายน้ าและป้องกนั
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บ้านเรือนประชาชน

ช่วงที่ 1 เร่ิมต้นบ้านเลขที่ 4 
ส้ินสุดบ้านเลขที่ 2/2 รางระบาย
น้ าขนาดกว้าง 0.20 ยาว ลึก
เฉล่ีย 0.30 เมตร  ยาว 38.50 
เมตร ช่วงที่ 2 เร่ิมต้นซอยไป
สวนคา ส้ินสุดเหมืองแม่ออง ราง
ระบายน้ าขนาดกว้าง 0.20 เมตร
 ยาว ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร ยาว 
155.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - - 356,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองชา่ง

10 โครงการงานกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ บริเวณบ้านเลขที่ 170

เพื่อชว่ยระบายน้ าและป้องกนั
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บ้านเรือนประชาชน

รางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.20 
เมตร ยาว ลึกเฉล่ีย 0.30 - 
0.50 เมตร ยาว 34.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 80,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

11 โครงการงานกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ บริเวณถนนสายหลัก
ภายในหมู่บ้าน บ้านนายแกว้ นามาะณีวรรณ

เพื่อชว่ยระบายน้ าและป้องกนั
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บ้านเรือนประชาชน

รางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.20 
เมตร ยาว ลึกเฉล่ีย 0.30 - 
0.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.20 เมตร จ านวน 4
 ท่อน รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 31,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองชา่ง

12 โครงการงานกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 71 - บ้านเลขที่ 65 หมู่
ที่ 13 บ้านนางแล

เพื่อชว่ยระบายน้ าและป้องกนั
น้ าท่วมผิวจราจรและ
บ้านเรือนประชาชน

รางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.20 
เมตร ยาว ลึกเฉล่ีย 0.30 - 
0.50 เมตร ยาว 34.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 80,000 ประชาชนร้อยละ
 70ไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้ าท่วมขงั

แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขงั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ประเภทงานก่อสร้างระบบประปา
1 โครงการกอ่สร้างระบบประปา  กอ่สร้างหอถงัสูง 

(แชมเปญ)  บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ (ป่าชา้)
 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มนี้ าประปาใชไ้ด้อย่าง
เพียงพอ

 ก่อสร้างหอถังสูง (แชมเปญ) 
ขนาดความจ ุ30 ลบ.ม. สูง 20 
เมตร พร้อมาระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ของทรพยากรน้ าบาดาล

- - - - 639,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

กองชา่ง

2 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านจ า 
บริเวณที่สาธารณะประโยชน์

เพื่อให้มนี้ าประปาใชไ้ด้อย่าง
เพียงพอ

ขนาดท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 
130.00 เมตร พร้อมเคร่ืองสูบ
น้ าซัมเมอร์ส 3 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 392,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการขยายท่อเมนระบบท่อจา่ยน้ าประปา 
หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก

เพื่อให้มนี้ าประปาใชไ้ด้อย่าง
เพียงพอ

ขยายท่อเมนระบบท่อจา่ย
น้ าประปา หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก
  เร่ิมบ้านเลขที่ 188/1  บ้าน
สันหนองบง ถึงปากทางป้าย
หมู่บ้านดอกแก้ว หมู่ 9 เดินท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 
นิ้ว ความยาวรวม 1,000 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - - 421,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

กองชา่ง

4 โครงการงานเดินท่อเมนระบบจา่ยน้ าประปา 
บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 13 บ้านนางแล

เพื่อให้มนี้ าประปาใชไ้ด้อย่าง
เพียงพอ

เดินท่อเมนจา่ยน้ า ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์ขนาด 4.00 นิ้ว ความยาว
รวม 1,158.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประปา รายละเอียดแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 610,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

งานก่อสร้างก าแพงป้องกันตลิ่ง

1 โครงการกอ่สร้างอาคารป้องกนัตล่ิงแบบเรียงหิน
บรรจกุล่องลวดเหล็กพร้อมถมคันดิน บริเวณล า
เหมอืงแมวั่ก หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง

เพื่อป้องกนัน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พังทลายจากน่ าในฤดูฝน

ขนาดสูง 3.00 เมตร ยาวรวม
 20.00 เมตร  รายละเอยีด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - - - 230,000 บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง
พังทลาย

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บริเวณตล่ิงล าน้ าแมต่าล บ้านเลขที่ 92  หมู่ที่ 
10 บ้านขว่ง

เพื่อป้องกนัน้ าเซาะ ริมตล่ิง
พังทลายจากน่ าในฤดูฝน

ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 
60.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - - 342,000 บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

เพื่อป้องกนัตล่ิง
พังทลาย

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการฌาปนสถาน

1 โครงการกอ่สร้างศาลาฌาปณสถาน (ศาลาป่าชา้)
 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับใชใ้น
การประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา

กอ่สร้างศาลาฌาปณสถาน 
(ศาลาป่าชา้) ขนาดกว้าง 10 
เมตร ยาว 20 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 300,000 มศีาลา ห้อง 
บริเวณฌาปน
สถาน

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการเทลาน

1 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
อเนกประสงค์ บริเวณภายในโรงเรียนบ้านปงใต้ 
หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้

เพื่อให้ประชาชนม ีสถานที่ออ
ก าลังกาย

ขนาดกว้าง 45.00 x 38.00 
เมตร  หนา 0.10 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,710.00.
ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใชล้าน
กฬีาในการออก
ก าลังกาย

ประชาชนมี
สุขภาพแขง็แรง

กองชา่ง

2 โครงการเทลานอาคารอเนกประสงค์ เทศบาล
ต าบลปงยางคก

เพื่อให้ประชาชนมลีาน
อเนกประสงค์ไว้ใชใ้นกจิกรรม

โดยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนก
รีตคอนกรีต ขนาดกว้าง 20.00 
เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
500.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 200,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใชล้าน
อเนกประสงค์ใช้
ในกกิรรมต่างๆๆ

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

1 โครงการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการดูแลรักษา
สาธารณสถานของหมู่บ้าน
ตลอดจนใชป้ระโยชน์ใน
กจิการของหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลาเก็บของ (ถ้วย จาน
 อุปกรณ์ต่างๆ) ข้างศาลปู่เจา้
บ้านดอน สร้าง 2 ชั้น โครงเหล็ก
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใชอ้าคาร
เอนกประสงค์
ร่วมกนัท ากจิกรรม

มศีาลา
อเนกประสงค์
ส าหรับใชใ้น
หมู่บ้าน

กองชา่ง

2 ปรับปรุงทาสีภายนอกส านักงานพร้อมซ่อมแซมฝ้า
เพดาน ชายคา ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก

เพื่อให้มอีาคารใชบ้ริการ
ประชาชน

ปรับปรุงทาสีภายนอก
ส านักงานพร้อมซ่อมแซมฝ้า
เพดาน ชายคา ส านักงาน
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใชอ้าคาร
ส านักงานท า
กจิกรรมร่วมกนั

มศีาลา
อเนกประสงค์
ส าหรับใชใ้น
หมู่บ้าน

กองชา่ง

3 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 
เทศบาลต าบลปงยางคก

เพื่อให้มอีาคารใชบ้ริการ
ประชาชน

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
20.00เมตร  สูง 2.00 เมตร 
 รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 450,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใชอ้าคาร
เอนกประสงค์ท า
กจิกรรมร่วมกนั

มศีาลา
อเนกประสงค์
ส าหรับใชใ้น
หมู่บ้าน

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 กอ่สร้างอาคารกองชา่ง เพื่อให้มอีาคารใชบ้ริการ
ประชาชน

กอ่สร้างอาคารกองชา่ง - - - - 500,000 ประชาชนร้อย 
70 ได้ใชอ้าคาร
กองชา่งในการ
ติดต่อราชการ

มอีาคารใช้
บริการประชาชน

กองชา่ง

5 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก

เพื่อให้มศีาลาอเนกประสงค์
ส าหรับใชใ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปงยางคก

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
18.00 เมตร  สูง 2.00 เมตร
 รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 600,000 ประชาชนร้อย 
70 ได้ใชอ้าคาร
เอนกประสงค์ท า
กจิกรรมร่วมกนั

ส าหรับใชใ้น
กจิกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ก่อสร้างเวทีห้องประชุม

1 โครงการงานกอ่สร้างเวทีห้องประชมุ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก

เพื่อมเีวทีส าหรับใชใ้นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลปงยางคก

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร สูง 0.40 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 50,500 มกีารด าเนินการ
ตามโครงการ

ส าหรับใชใ้น
กจิกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

โครงการโคมไฟพลงังานแสงอาทิตย์

1 โครงการติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทตย์ 
ประกอบในชดุเดียวกนั  หมู่ที่ 5 บ้านปงยางคก

เพื่อให้มแีสงสว่างในเส้นทาง
คมนาคมในหมู่บ่าน

บริเวณในหมู่บ้านจ านวน 6 ต้น - - - - 300,000 ประชาชนร้อยละ
 70 มคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ในหมู่บ้านมแีสง
สว่างเพียงพอ

กองชา่ง

2 โครงการติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ประกอบในชดุเดียวกนั  หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก

เพื่อให้มแีสงสว่างในเส้นทาง
คมนาคมในหมู่บ่าน

บริเวณหลังวัดปงยางคกฝ่ังทิศ
เหนือและทิศตะวันออก จ านวน
 6 ต้น

- - - - 300,000 ประชาชนร้อยละ
 70 มคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ในหมู่บ้านมแีสง
สว่างเพียงพอ

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

อุดหนุนการไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสงสว่าง 
ความปลอดภัยในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยู่อาศัย

- - - - 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

มไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถงึ

การฟ้าส่วน
ภูมภิาค

อ าเภอห้าง
ฉตัร

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสงสว่าง 
ความปลอดภัยในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยู่อาศัย

- - - - 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

มไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถงึ

การฟ้าส่วน
ภูมภิาค

อ าเภอห้าง
ฉตัร

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสงสว่าง 
ความปลอดภัยในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยู่อาศัย

- - - - 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

มไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถงึ

การฟ้าส่วน
ภูมภิาค

อ าเภอห้าง
ฉตัร

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองบง เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสงสว่าง 
ความปลอดภัยในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยู่อาศัย

- - - - 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

มไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถงึ

การฟ้าส่วน
ภูมภิาค

อ าเภอห้าง
ฉตัร
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า - 
มว่งชมุ

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสงสว่าง 
ความปลอดภัยในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยู่อาศัย

- - - - 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

มไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถงึ

การฟ้าส่วน
ภูมภิาค

อ าเภอห้าง
ฉตัร

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านจ า           
(จากหมู่ 6 บ้านจ า เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า-
มว่งชมุ )

เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสงสว่าง 
ความปลอดภัยในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยู่อาศัย

- - - - 800,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

มไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถงึ

การฟ้าส่วน
ภูมภิาค

อ าเภอห้าง
ฉตัร

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสงสว่าง 
ความปลอดภัยในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยู่อาศัย

- - - - 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

มไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถงึ

การฟ้าส่วน
ภูมภิาค

อ าเภอห้าง
ฉตัร

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสงสว่าง 
ความปลอดภัยในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยู่อาศัย

- - - - 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

มไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถงึ

การฟ้าส่วน
ภูมภิาค

อ าเภอห้าง
ฉตัร
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสงสว่าง 
ความปลอดภัยในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยู่อาศัย

- - - - 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

มไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถงึ

การฟ้าส่วน
ภูมภิาค

อ าเภอห้าง
ฉตัร

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านขว่ง เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสงสว่าง 
ความปลอดภัยในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยู่อาศัย

- - - - 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

มไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถงึ

การฟ้าส่วน
ภูมภิาค

อ าเภอห้าง
ฉตัร

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้งทะล้า เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสงสว่าง 
ความปลอดภัยในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยู่อาศัย

- - - - 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

มไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถงึ

การฟ้าส่วน
ภูมภิาค

อ าเภอห้าง
ฉตัร

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 12 บ้านหมอ้ เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสงสว่าง 
ความปลอดภัยในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยู่อาศัย

- - - - 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

มไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถงึ

การฟ้าส่วน
ภูมภิาค

อ าเภอห้าง
ฉตัร
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 13 บ้านนางแล เพื่อให้มไีฟฟ้าและแสงสว่าง 
ความปลอดภัยในการเดินทาง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยู่อาศัย

- - - - 400,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

มไีฟฟ้าส่องสว่าง
ในต าบลได้อย่าง
ทั่วถงึ

การฟ้าส่วน
ภูมภิาค

อ าเภอห้าง
ฉตัร

0 0 0 0 35,218,200รวม  79   โครงการ
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศสาตร์ที ่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยทุธศสาตร์ที ่2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

โครงการขุดลอกล าเหมอืงสาธารณะ
1 โครงการงานขดุลอกล าเหมืองสาธารณะ  หมู่ที่ 1 

บา้นสันหนองบง
เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพใช้
การได้และปอ้งกนัปญัหาน  า
ท่วมขงัในฤดูฝน

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 
จ านวน 2 จดุ จดุที่ 1 ขุดลอก
ล าเหมืองกลาง  ขนาด
ปากกว้าง 1.50  เมตร ท้อง
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 600 
เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
375.00 ลูกบาศก์เมตร จดุที่
 2 ขุดลอกล าเหมืองปูล่าว 
ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร 
ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 290 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - 21,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากน  า
ท่วมขงั

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกนัน  าท่วมขงั
ในฤดูฝน

กองช่าง

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศสาตร์ที ่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยทุธศสาตร์ที ่2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

2 โครงการงานขดุลอกล าเหมืองสาธารณะ  หมู่ที่ 2 
บา้นทุ่งบอ่แปน้

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพใช้
การได้และปอ้งกนัปญัหาน  า
ท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกล าเหมืองสาธารณะ  
จ านวน  4 จุด  จุดท่ี 1 ขดุลอกล า
เหมืองสาธารณะ ขนาดปากกว้าง 
1.50 เมตร ท้องกว้าง 0.80 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 500  
เมตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
287.50 ลูกบาศกเ์มตร จุดท่ี 2 ขดุ
ลอกล าเหมืองสาธารณะ บริเวณ
บ้านนางนวล ขนาดปากกว้าง 1.50 
เมตร ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 74 เมตร 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 46.25 
ลูกบาศกเ์มตร จุดท่ี 3 ขดุลอกล า
เหมืองวังฆ้อง ขนาดปากกว้าง 2.00
 เมตร ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50  เมตร ยาว 700 เมตร 
  ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 525  
ลูกบาศกเ์มตร จุดท่ี 4 ขดุลอกล า
เหมืองเกา๊หล้า (หลังโรงงานเซรามิค)
  ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร ท้อง
กว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร  ยาว 130 เมตร ปริมาตรดิน
ขดุไม่น้อยกว่า  73.45  ลูกบาศก์
เมตรรายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

35,200 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากน  า
ท่วมขงั

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกนัน  าท่วมขงั
ในฤดูฝน

กองช่าง

58



2 บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศสาตร์ที ่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยทุธศสาตร์ที ่2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการงานขดุลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3 บา้น
สันหลวง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพใช้
การได้และปอ้งกนัปญัหาน  า
ท่วมขงัในฤดูฝน

งานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ
  จ านวน  3 จดุ จดุที่ 1ขุด
ลอกล าเหมืองออง ขนาด
ปากกว้าง 1.50 เมตร ท้อง
กว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย  
0.50 เมตร  ยาว 1,600  
เมตรปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  1,000  ลูกบาศก์เมตร 
จดุที่ 2 ขุดลอกล าเหมืองไส้ไก่
 ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 250 
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  106.25  ลูกบาศก์เมตร
 จดุที่ 3 ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะ (หลังประปา) 
ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร 
ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย  0.50 เมตร ยาว 500 
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 312.50  ลูกบาศก์เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

53,600 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากน  า
ท่วมขงั

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกนัน  าท่วมขงั
ในฤดูฝน

กองช่าง

59



2 บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศสาตร์ที ่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยทุธศสาตร์ที ่2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการงานขดุลอกล าเหมืองสาธารณะ  หมู่ที่ 4 
บา้นสันบญุเรือง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพใช้
การได้และปอ้งกนัปญัหาน  า
ท่วมขงัในฤดูฝน

งานขดุลอกล าเหมืองสาธาณะ  จุดท่ี
 1 ขดุลอกล าเหมืองบวกบัว ฃ่วงท่ี 
1ช่วงท่ี 1 ขนาดปากกว้าง 2.50 
เมตร ท้องกว้าง 1.00 ลึกเฉล่ีย 
0.50 เมตร เมตร ยาว 140 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ช่วงท่ี 2 ขนาดปากกว้าง 
1.50 เมตร ท้องกว้าง 1.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตรยาว 480 เมตร
 ช่วงท่ี 3 ช่วงท่ี 3 ขนาดปากกว้าง 
1.00 เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 350 
เมตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า  
518.75 ลูกบาศกเ์มตร จุดท่ี 2 ขดุ
ลอกล าเหมืองต้นดู่ ขนาดปากกว้าง 
2.50 เมตร ท้องกว้าง 0.80 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 470 
เมตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า  
387.75 ลูกบาศกเ์มตร จุดท่ี 3 ขดุ
ลอกล าเหมืองค้างบอกไฟ ขนาด
ปากกว้าง 2.00 เมตร ท้องกว้าง 
0.80 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร 
ยาว 650 เมตร ปริมาตรดินขดุไม่
น้อยกว่า  455 ลูกบาศกเ์มตร จุดท่ี
 4 ขดุลอกล าเหมืองหลังป่าช้า 
ขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร ท้อง
กว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตรยาว 370 เมตรปริมาตรดินขดุ
ไม่น้อยกว่า  277.50 ลูกบาศกเ์มตร

85,100 ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากน  า
ท่วมขงั

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกนัน  าท่วมขงั
ในฤดูฝน

กองช่าง

60



2 บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศสาตร์ที ่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยทุธศสาตร์ที ่2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

ต่อ  จุดท่ี 5 ขดุลอกล าเหมืองทุ่งฮ้าง 
ช่วงท่ี 1 ขนาดปากกว้าง 2.00 
เมตร ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 120 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ขนาดปากกว้าง 1.50เมตร
 ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.50 เมตรยาว 320 เมตร 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า  290 
ลูกบาศกเ์มตร จุดท่ี 6 ขดุลอกล า
เหมืองอโุบสถ ขนาดปากกว้าง 1.00
 เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร  ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 220 เมตร 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า  93.50 
ลูกบาศกเ์มตร  จุดท่ี 7 ขดุลอกล า
เหมืองกาศ ขนาดปากกว้าง 1.00 
เมตร ท้องกว้าง 0.80 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 400 เมตร 
 ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า  230 
ลูกบาศกเ์มตรรายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก

61



2 บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศสาตร์ที ่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยทุธศสาตร์ที ่2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

5 โครงการงานขดุลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 5 บา้น
ต้นค่า-ม่วงชุม

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพใช้
การได้และปอ้งกนัปญัหาน  า
ท่วมขงัในฤดูฝน

งานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ
 จ านวน 2 จดุ จดุที่ 1 ขุด
ลอกล าเหมืองแม่น้อย  ขนาด
ปากกว้าง 3.00 เมตร ท้อง
กว้าง 2.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.50 เมตร  ยาว 300 เมตร
 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
375 ลูกบาศก์เมตร  จดุที่ 2
ขุดลอกล าเหมืองขุน  ช่วงที่ 1
 ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร 
ท้องกว้าง 1.00 เมตร  ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 440 
เมตร  ช่วงที่ 2 ขนาด
ปากกว้าง 1.50เมตร ท้อง
กว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.50 เมตร ยาว 800 เมตร 
 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
775 ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 43,400 - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากน  า
ท่วมขงั

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกนัน  าท่วมขงั
ในฤดูฝน

กองช่าง

62



2 บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศสาตร์ที ่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยทุธศสาตร์ที ่2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

6 โครงการงานขดุลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 9 บา้น
ปงยางคก

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพใช้
การได้และปอ้งกนัปญัหาน  า
ท่วมขงัในฤดูฝน

จดุที่ 1 งานขุดลอกล า
เหมืองคก ขนาดปากกว้าง 
2.00 เมตร ท้องกว้าง 1.00 
เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.50  เมตร 
 ยาว 430  เมตร  ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า  322.50 
ลูกบาศก์เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

- - - 12,100 - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากน  า
ท่วมขงั

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกนัน  าท่วมขงั
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศสาตร์ที ่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยทุธศสาตร์ที ่2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

7 โครงการงานขดุลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 13 
บา้นนางแล

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพใช้
การได้และปอ้งกนัปญัหาน  า
ท่วมขงัในฤดูฝน

งานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ
 จดุที่ 1 ขุดลอกล าเหมืองแม่
โจช้่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 
1.00 เมตร ท้องกว้าง 0.50 
เมตร   ลึกเฉล่ีย  0.50  เมตร
  ยาว 800  เมตร  ช่วงที่ 2 
ขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร 
ท้องกว้าง 1.50 เมตร  ลึก
เฉล่ีย  0.50  เมตร  ยาว 
350  ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  646.25 ลูกบาศก์เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - - 24,400 - ประชาชนร้อยละ
 70 ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากน  า
ท่วมขงั

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกนัน  าท่วมขงั
ในฤดูฝน

กองช่าง

0 0 0 274,800 0รวม 7 โครงการ
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศสาตร์ที ่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยทุธศสาตร์ที ่2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

งานก่อสร้างดาดล าเหมอืง
1 โครงการดาดล าเหมืองหลักเพือ่การเกษตรหมู่ที่ 13 

บา้นนางแล
เพือ่ล าเลียงน้ าใช้ในการเกษตร 
การดูแลรักษาล าเหมืองง่ายขึน้

กอ่สร้างดาดล าเหมือง
บริเวณหมู่ 13 บา้นนางแล
รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 500,000 เกษตรกรร้อยละ 70
 ได้มีน้ าใช้และไม่ได้
รับผลกระทบจากน้ า
ท่วมขัง

มีแหล่งน้ าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกนัน้ าท่วมขงั
ในฤดูฝน

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศสาตร์ที ่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยทุธศสาตร์ที ่2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

งานก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
1 โครงการกอ่สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 

บา้นโฮ้ง-ทะล้า (แทนฝายเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้
ถาวร)

เพือ่รักษาแหล่งน้ าใหม้ีสภาพใช้
การได้และปอ้งกนัปญัหาน้ า
ท่วมขงัในฤดูฝน

ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า (แทน
ฝายเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้
ถาวร) ขนาดกว้าง 25 เมตร สูง 
1.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก

- - - - 600,000 ประชาชนร้อยละ
 70 มีน้ าส าหรับ
ใช้เพือ่การ
เกษตรกรรม

เพือ่กกัเกบ็น้ าไว้ใช้ กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ 13 บา้นนางแล เพือ่รักษาแหล่งน้ าใหม้ีสภาพใช้
การได้และปอ้งกนัปญัหาน้ า
ท่วมขงัในฤดูฝน

กอ่สร้างฝายน้ าล้นขนาด
กลาง (แม่น้ าฮาว) กว้าง 4  
เมตร ยาว 2  เมตร  
รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 200,000 ประชาชนร้อยละ
 70 มีน้ าส าหรับ
ใช้เพือ่การ
เกษตรกรรม

เพือ่กกัเกบ็น้ าไว้ใช้ กองช่าง

0 0 0 0 1,300,000รวม  3 โครงการ
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยทุธศสาตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

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

แผนงานเกษตร
1 โครงการปลูกพืชผักมรดกไทยล้านนา หมู่ที่ 13 

บ้านนางแล
เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กบัผู้
ปลูก และชมุชน สามารถมี
บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดปี

เพื่อเป็นแหล่งอาหาร สร้าง
เศษรฐกจิให้กบัคนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ต าบลปงยางคก

- - - - 400,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เขา้ร่วม
โครงการมคีวามรู้

ส่งเริมให้
ประชาชนต าบล
ปงยางคก 
สุขภาพแขง็แรง

อบจ.กองชา่ง

0 0 0 0 400,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

แบบ  ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

1 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน ชดุปฎิบัติการจติ
อาสาภัยพิบัติเทศบาลต าบลปงยางคก

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่เทศบาล มี
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจา้พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ความรู้ด้านการจดัการสาธารณ
ภัยเบื้องต้น  พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน 
เพื่อสนับสนุนให้โครงการจติ
อาสาพระราชทาน 904 วปร. 
ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง

ผู้เข้ารับการอบรมจติอาสาภัย
พิบัติของเทศบาล ผู้สังเกตการณ์

- - - - 80,000 จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจา้
พนักงานในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่เกิดเหตุได้
อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นระบบ
 และให้การ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกอง
อ านวยการป้องกัน

ส านักปลัด

โครงการติดต้ังกลอ้งวงจรปิด
1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 6 

บ้านจ า
เพื่อรักษาความปลอดภัยใน
ชวิีตและทรัพย์สินให้กบั
ประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด บริเวณ
ทางแยกในหมู่บ้าน จ านวน 15
 ตัว

- - - - 500,000 จ านวนกล้อง
วงจรปิดที่ติดต้ัง

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในชวิีต
และทรัพย์สิน

กองชา่ง

0 0 0 0 580,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รวม 2  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

      1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน
        1.2  แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

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

1 โครงการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาสวดมนต์แบบ
พื้นเมอืง

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบ
ทอดการสวดมนต์แบบพื้นเมอืง
ให้คงอยู่สืบไป

จดักจิกรรมแขง่ขนัการสวด
มนต์ที่ถกูต้องจากผู้สูงอายุ

- - - - 70,000 จ านวนร้อยละ 
70 ของ
ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

ฝ่ายการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมดนตรีพื้นเมอืง เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ดนตรี
พื้นเมอืง

ประชาชน ชมุชน มส่ีวนร่วมใน
การอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมอืง

- - - - 10,000 ร้อยละ 70ของ
ประชาชน ชมุชน 
เขา้ร่วมกจิกรรม

ประชาชน ชมุชน
 มส่ีวนร่วมในการ
อนุรักษ์ดนตรี
พื้นเมอืง

การศึกษา

3 โครงการประเพณีลอยกระทง (ประเพณีย่ีเป็ง) 
หมู่ที่ 9 วัดปงยางคก

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บ้านเขา้ร่วม
กจิกรรม

- - - - 10,000 ร้อยละ 80 
ครัวเรือนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมกา
รหมู่บ้าน 
บ้านปง
ยางคก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน
        1.2  แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
ต าบลปงยางคก

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
แหล่งท่องเที่ยว ต าบลปงยางคก

ประชาสัมพันธ์อนุรักษ์  ฟื้นฟู 
แหล่งท่องเที่ยว ต าบลปงยางคก

- - - - 10,000 ประชาสัมพันธ์ไม่
น้อยกว่า 3 แหล่ง

แหล่งท่องเที่ยว
ของต าบลปง
ยางคก ได้รับการ
ฟื้นฟู เป็นที่รู้จกั
ของประชาชน
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ าคัญ

การศึกษา

5 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และ
ภูมปิัญญาท้องถิ่นต าบลปงยางคก

เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์
อนุรักษ์โบราณสถานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญของต าบลปง
ยางคก

ประชาสัมพันธ์โบราณสถาน
ภูมปิัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญของต าบลปง
ยางคก

- - - - 10,000 ประชาสัมพันธ์ไม่
น้อยกว่า 3 แหล่ง

โบราณสถานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
เป็นที่รู้จกัของ
ประชาชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญ

การศึกษา

0 0 0 0 110,000

.

รวม  5  โครงการ
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

1 โครงการจดักจิกรรมฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
ต าบลปงยางคก

เพื่อส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ
ชวิีตเด็กและเยาวชนให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อตนเองและ
ครอบครัวและสังคม

เด็กและเยาวชนต าบลปงยางคก
 จ านวน 60 คน

- - - - 20,000 เด็กเยาวชนไม่
น้อยกว่า 80%
เขา้ร่วมกจิกรรม

เด็กและเยาวชน
ใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน์
เป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แกเ่ด็กและ
เยาวชนได้

การศึกษา

0 0 0 0 20,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รวม 1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

1 อดุหนุนโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
 ประเพณีท้องถิ่น โรงเรียนปงยางคกทิพย์ชา้ง
อนุสรณ์)

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
สร้างสรรค์ อนุรักษ์ ภูมปิัญญา
ในท้องถิ่นแกน่ักเรียนและ
เยาวชนมส่ีวนร่วม

นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน 
ชมุชน มส่ีวนร่วมในการ
อนุรักษ์ฯ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น

- - - - 20,000 ร้อยละ 60 ของ
จ านวนเด็ก
นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรม

นักเรียนและ
เยาวชน มส่ีวน
ร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุน 
สร้างสรรค์ 
อนุรักษ์ 
วัฒนธรรม 
ประเพณีในท้องถิ่น

การศึกษา

0 0 0 0 20,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รวม 1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.4  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

72



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

1 โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉตัร  
อ าเภอห้างฉตัร จงัหวัดล าปาง

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกิ่งกาชาด
อ าเภอห้างห้างฉตัร

อดุหนุนงบประมาณให้กบักิ่ง
กาชาดอ าเภอห้างฉตัร
ด าเนินการตามโครงการ/
กจิกรรม  7 ต าบล 73 
หมู่บ้าน พื้นที่ในความ
รับผิดชอบของอ าเภอห้างฉตัร

- - - - 15,000 ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในโครงการ/
กจิกรรม

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการจดั
กจิกรรม
ประชาชนมี
สุขภาพแขง็แรง

กิ่งกาชาด
อ าเภอห้าง

ฉตัร

0 0 0 0 15,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รวม 1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.5  แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

73



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ประเภทงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11 บ้านโฮ้งทะล้า จากบ้านโฮ้งทะล้า หมู่ที่ 11 
ถงึเส้นแมปุ่้มเกาะคา

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา
0.15 เมตร ขนาดพื้นที่ไมน่้อย
กว่า 6,000 ตร.ม. 
รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- - - - 3,600,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

อบจ.กองชา่ง

2 โครงการงานกอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ชว่ง 
กม.56+056 ถงึ กม.59+290 หมู่ที่ 10 บ้าน
ขว่ง,หมู่ที่ 12 บ้านหมอ้ และ หมู่ที่ 13 บ้านนาง
แล ต าบลปงยางคก

เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ขนาด ชว่งที่ 1 กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,000เมตร หนา 
0.05 เมตร  ชว่งที่ 2 กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,062 เมตร
 หนา 0.05 เมตร ชว่งที่ 3 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,140
 เมตร หนา 0.05 เมตร ความ
ยาวรวม 4,202 เมตร พื้นที่
ไมน่้อยกว่า 21,010 ลูกบากศ์
เกมตร

- - - - 9,500,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

อบจ.กองชา่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564
แบบ  ผ.02/1 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564
แบบ  ผ.02/1 

ประเภทงานขยายไหลท่าง
1 โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 13 บ้านนางแล
เพื่อให้มถีนนส าหรับการใชใ้น
การคมนาคมสัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ช่วงที ่1 งานขยายไหล่ทาง คสล.
 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 220 เมตร  
ช่วงที ่2 งานขยายไหล่ทาง คสล.
 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 180 เมตร 
พร้อมล้ือท่อ คสล. เดิม พร้อม
วางท่อ คสล. จุดที ่ขนาด Ø 
0.80 เมตร ยาว 60 เมตร 
พร้อมบ่อพกั จุดที ่2 ขนาด Ø 
0.80 เมตร ยาว 87 เมตร 
พร้อมบ่อพกั  ช่วงที ่3 งาน
ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง
 1.50 เมตร หนา 0.150 เมตร
 ยาว 120 เมตร พร้อมปรับระ
กับบ่อพกั คสล.เดิม ใหเ้ท่ากับ
งานไหล่ทาง คสล.คสล.ตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

- - - - 1,590,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

อบจ.กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564
แบบ  ผ.02/1 

ประเภทก่อสร้างสะพาน
1 โครงการงานกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 12 บ้านหมอ้
เพื่อให้มสีะพานส าหรับใชใ้น
การคมนาคม สัญจร สะดวก 
ปลอดภัย

กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านหมอ้ หมู่ที่ 12 
ถงึบ้านสันทราย ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 30 เมตร
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก

- - - - 1,876,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใชถ้นน
สัญจรไปมา

อบจ.กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564
แบบ  ผ.02/1 

โครงการโคมไฟพลงังานแสงอาทิตย์

1 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง(โซล่าเซลล์)  หมู่ที่ 2 
บ้านทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มแีสงสว่างในเส้นทาง
คมนาคมในหมู่บ่าน

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง(โซล่า
เซลล์) ถนนสายทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์
ล าปาง ถนนชธูรรม หมู่ที่ 2 ต.
ปงยางคก

8,400,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ในหมู่บ้านมี
แสงสว่างเพียงพอ

ในหมู่บ้านมแีสง
สว่างเพียงพอ

อบจ.กองชา่ง

2 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง(โซล่าเซลล์)  หมู่ที่ 2 
บ้านทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มแีสงสว่างในเส้นทาง
คมนาคมในหมู่บ่าน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
สายทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์
ล าปาง ถนนชธูรรม หมู่ที่ 2 ต.
ปงยางคก

1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ในหมู่บ้านมี
แสงสว่างเพียงพอ

ในหมู่บ้านมแีสง
สว่างเพียงพอ

อบจ.กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564
แบบ  ผ.02/1 

ประเภทงานก่อสร้างระบบประปา

1 โครงการขดุเจาะน้ าบาดาล บริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้

เพื่อให้มนี้ าประปาใชไ้ด้อย่าง
เพียงพอ

เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกประ
มาน 300  เมตร

- - - - 1,000,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

อบจ.กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างประปาขนาดใหญ่ในที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ น.ส.ล หมู่ที่ 13 บ้านนางแล

เพื่อให้มนี้ าประปาใชไ้ด้อย่าง
เพียงพอ

ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ - - - - 3,500,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
ส าหรับใช้

ระบบน้ าประปา
ในหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

อบจ.กองชา่ง

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการจดัการแหล่งน้ า
แหล่งน้ า (ธนาคารใต้ดิน เพื่อหน่วงน้ าในฤดูแล้ง)

เพื่อแกไ้ขปัญหาพื้นที่น้ าแล้ง 
ป้องกนัน้ าท่วมขงั ชว่ยเพิ่ม
ระดับน้ าใต้ดิน

ท่อซีเมนต์อดัแรงขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 150 ซม. 
ความสูง 1 เมตร 4 ใบ พร้อม
ฝาปิด

- - - - 1,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 มนี้ าส าหรับ
ใชเ้พื่อการ
เกษตรกรรม

มแีหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
ป้องกนัน้ าท่วมขงั
ในฤดูฝน

อบจ.กองชา่ง
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564
แบบ  ผ.02/1 

โครงการฌาปนสถาน

1 โครงการกอ่สร้างเมรุเผาศพไฟฟ้า (เมรุ)สุสาน
บ้านมว่ง-ต้นค่า หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า-มว่งชมุ

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับใชใ้น
การประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา

กอ่สร้างเมรุเผาศพไฟฟ้า (เมรุ)
สุสานบ้านมว่ง-ต้นค่า  กว้าง 
6.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร 
สูง 13 เมตร

- - - - 2,000,000 ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใชท้ า
กจิกรรมร่วมกนั

ประชาชนได้มี
สถานที่ในการ
ประกอบพิธี
ฌาปนกจิ

อบจ.กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างเมรุเผาศพไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านปง
ใต้

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับใชใ้น
การประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา

กอ่สร้างเมรุเผาศพไฟฟ้า กว้าง
 6.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร
 สูง 13 เมตร

- - - 2,000,000 - ประชาชนร้อยละ
 70 ได้ใชท้ า
กจิกรรมร่วมกนั

ประชาชนได้มี
สถานที่ในการ
ประกอบพิธี
ฌาปนกจิ

อบจ.กองชา่ง

0 0 0 2,000,000 33,466,000รวม 11 โครงการ

79



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

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เต็นทข์นาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร 
สูง 2.50 เมตร จ านวน 5 หลัง

- - - - 100,000 ส านักปลัดเทศบาล

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 110  กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ  จ านวน 1 คัน

- - - - 854,000 ส านักปลัดเทศบาล

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 
เคร่ือง

- - - 17,000  - ส านักปลัดเทศบาล

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หนา้/
นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง

- - - 2,600    - ส านักปลัดเทศบาล

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ านวน 1 
เคร่ือง

- - - 2,500    - ส านักปลัดเทศบาล

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพวิเตอร์ 1 ตัว - - - 1,000    - ส านักปลัดเทศบาล

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกา้อี้ส านกังานพนกัพงิต่ า จ านวน 1 ตัว - - - 1,900    - ส านักปลัดเทศบาล

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกา้อี้สาธารณและที่พกัอาศัย เกา้อี้แถว 4 ที่นั่ง 
โครงเหล็ก  จ านวน 2 แถว

- - - 13,000  - ส านักปลัดเทศบาล

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พดัลมไอเย็นขนาด 93 ลิตร  จ านวน  3  ตัว - - - 55,770  - ส านักปลัดเทศบาล

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองวัดอณุหภูมแิบบสแกนมอื 3 เคร่ือง - - - 6,000    - ส านักปลัดเทศบาล

การเพ่ิมเติมบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่5/2564

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.03 
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11 แผนงานบริหารการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบ
มมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายในส านกังาน จ านวน
 2 ตัว

- - - 6,000    - ฝ่ายการศึกษา

12 แผนงานบริหารการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ อปุกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือค่าย (Network 
Video Recorder) แบบ 8 ช่อง

- - - 22,000  - ฝ่ายการศึกษา

13 แผนงานบริหารการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ผ้ามา่นพร้อมอปุกรณ์ - - - 40,000    ฝ่ายการศึกษา

14 แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์ จ านวน 12 แผง
 พร้อมโครงเหล็กส าหรับติดต้ังแผงและอปุกรณ์
ควบคุม

- - - 320,000 กองช่าง

15 แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ สัญญาณเตือนไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทติย์ 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 25 ชุด

- - - - 500,000 กองช่าง

16 แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เสาไฟฟา้(เสาคอนกรีต) - - - - 60,000    กองช่าง

17 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา  อปุกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา(แบบจักรยานล้อเหล็ก
นั่งพงิ)  จ านวน 2 เคร่ือง

- - - - 33,200    กองช่าง

18 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์เอวข้อสะโพก(แบบคู่)  จ านวน 1 เคร่ือง - - - - 18,500    กองช่าง

19 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์แกป้วดเข่า(แบบคู่)  จ านวน 1 เคร่ือง - - - - 15,500    กองช่าง

20 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์แกป้วดเข่า(แบบสลับขา)  จ านวน 1 
เคร่ือง

- - - - 16,000    กองช่าง

21 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์จักรยานผีเส้ือบริหารหนา้อก จ านวน 2 
เคร่ือง

- - - - 39,600    กองช่าง

22 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์ซิทอพัลดหนา้ทอ้ง/บริหารขา-เข่า (แบบ
ยกตุ้มน้ าหนกั)  จ านวน 1 เคร่ือง

- - - - 15,500    กองช่าง
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23 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์นวดฝ่าเทา้บริหารแขนและยึดหลัง  
จ านวน 1 เคร่ือง

- - - - 15,500    กองช่าง

24 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบบดิเอวเด่ียว) 
จ านวน 2 เคร่ือง

- - - - 30,000    กองช่าง

25 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบบจักรยานล้อ
เหล็กนั่งตรง)  จ านวน 2 เคร่ือง

- - - - 37,000    กองช่าง

26 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์บริหารข้อเข่าและขา(แบบย่ าเทา้) จ านวน
 2 เคร่ือง

- - - - 37,800    กองช่าง

27 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบแกว่งตัว) จ านวน 
3 เคร่ือง

- - - - 55,500    กองช่าง

28 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบคู่)  จ านวน 1 
เคร่ือง

- - - - 18,500    กองช่าง

29 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์บริหารขาและสะโพก(แบบเดินสลับเทา้) 
จ านวน 1 เคร่ือง

- - - - 18,500    กองช่าง

30 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์บริหารขา-สะโพก-หวัไหล่(แบบโยกว่ิง
สลับเทา้)  จ านวน 2 เคร่ือง

- - - - 37,000    กองช่าง

31 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์บริหารแขน เข่า ลดหนา้ทอ้ง(แบบถีบ ดึง
 ยกตัว) จ านวน 1 เคร่ือง

- - - - 16,900    กองช่าง

32 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์บริหารแขน-เข่า ลดหนา้ทอ้ง  จ านวน 1 
เคร่ือง

- - - - 18,000    กองช่าง

33 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์บริหารแขนลดหนา้ทอ้ง(แบบดึงยกตุ้ม
น้ าหนกั) จ านวน 1 เคร่ือง

- - - - 18,500    กองช่าง

34 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หวัไหล่ (แบบดึง
 ยกตุ้มน  าหนัก) จ านวน 1 เคร่ือง

- - - - 19,800    กองช่าง

35 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์บริหารแขน-หวัไหล่-มอื(แบบวงล้อคู่) 
จ านวน 2 เคร่ือง

- - - - 19,800    กองช่าง
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36 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์บริหารสะโพก-หวัไหล่ (แบบโยก-เดินสลับ
เทา้) จ านวน 2 เคร่ือง

- - - - 37,000    กองช่าง

37 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์บริหารสะโพก-หวัไหล่(แบบโยก เดินสลับ
เทา้คู่)  จ านวน 2 เคร่ือง

- - - - 39,000    กองช่าง

38 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์ยกน้ าหนกั (แบบนอน)  จ านวน 1 เคร่ือง - - - - 15,000    กองช่าง

39 แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อปุกรณ์ออกก าลังขา-หนา้ทอ้ง(แบบสปริงถีบ)  
จ านวน 2 เคร่ือง

- - - - 31,600    กองช่าง

รวม 39 โครงการ - - - - -      127,770  2,477,700   -

-
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