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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

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

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

 

  เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ของเทศบาลต าบลปงยางคก ยังไม่ครอบคลุมในโครงการต่างๆ  จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือด าเนินการให้
เกิดประโยชน์สู งสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม ดังนั้น  เ พ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ข้อ 9  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี 

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นทีเ่พ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน 

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

ข้อ 10  ให้ เ พ่ิมข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2  ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

 
 
 
 
 

                            “ข้อ 22/1... 



“ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
            เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
  “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ 
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 

เทศบาลต าบลปงยางคก ได้จัดท า แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 ขึ้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาในด้านต่างๆ และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน อีกทั้งยังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปซึ่งการเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562                 
ในครั้งนี้  จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส 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  และ
ให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแผนทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก 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. ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง เสนอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 
3. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ในกรณีที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1. ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ผู้บริหารท้องถิ่น 

2. ผู้บริหาร  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
3. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 
 
 
 

 



 
 

บัญชสีรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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แบบ ผ. 01

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

1
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน -         -                   3            580,000           2            2,050,000        1            1,350,000        1            1,350,000        7            5,330,000        

-         -                  3            580,000          2            2,050,000        1            1,350,000        1            1,350,000        7            5,330,000        
2

2.3 แผนงานเคหะและชมุชน -         -                   2            25,000             1            20,000             1            1,350,000        1            1,350,000        5            2,745,000        
2.4 แผนงานการเกษตร -         -                   -         -                   1            50,000             1            50,000             1            50,000             3            150,000          

-         -                  2            25,000            2            70,000            2            1,400,000        2            1,450,000        8            2,945,000        
3

3.3 แผนงานสาธารณะสุข -         -                   -         -                   4 294,000           4 294,000           4            294,000           12          882,000
-         -                  -         -                  4            294,000          4            294,000          4            294,000          12          882,000          

4 -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  
4.3 แผนงานการเกษตร

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

-         -                  -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  
-         -                  5            605,000          8            2,414,000        7            3,044,000        7            3,094,000        27          9,157,000        

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

รวม
กำรพัฒนำกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร

รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม
ดำ้นกำรพัฒนำสงัคม/ชุมชน และกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย

รวม

ยทุธศำสตร์
ปี พ.ศ. 2561

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง ฉบับที ่1/2562

ยทุธศำสตร์ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

รวม
ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดลอ้ม

เทศบำลต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวดัล ำปำง

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 รวม 5 ปีปี พ.ศ. 2565
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

     1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการงานก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการคมนาคม
 สัญจร สะดวก ปลอดภัย

งานกอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ 
คสล. ล าเหมืองแป้น บริเวณหลังวดัทุ่ง
บ่อแป้น (1) กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. ยาว 17.00 ม. หนา 
0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 74.00 ตร.ม
 (2) วา่งท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 1.20 ม. จ านวน 17 ท่อน

- 200,000 - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ ความ
ปลอดภัย จากการใช้
ถนน สัญจรไปมา

กองช่าง

2 โครงการงานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสัน
บุญเรือง

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการคมนาคม
 สัญจร สะดวก ปลอดภัย

งานกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนาย
สิงห์ค า  ไชยอนิปั๋น ขนาดกวา้ง 3.50 
ม. ยาว 88.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 308.00 ตร.ม

- 170,000 - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ ความ
ปลอดภัย จากการใช้
ถนน สัญจรไปมา

กองช่าง

3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า

เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้ ในการคมนาคม
 สัญจร สะดวก ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณสามแยก
ทางไปบ้านหม้อ-ซอย7 ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
640.00 ตร.ม

- 210,000 - - - กอ่สร้างถนน ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน

ประชาชนได้รับ ความ
ปลอดภัย จากการใช้
ถนน สัญจรไปมา

กองช่าง

โครงการงานก่อสรา้งรางระบายน้้า

1 โครงการงานกอ่สร้างรางส่งน้ า คสล. บริเวณล าเหมืองฮ่องจีเ้หน
 - สระน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง

เพื่อช่วยระบายน้ าและป้องกนัน้ าท่วม
ผิวจราจรและบ้านเรือนประชาชน

กอ่สร้างรางส่งน้ า คสล. บริเวณล า
เหมืองฮ่องจีเ้หน - สระน้ าสาธารณะ
ประโยชน์หมู่ท่ี 1 บ้านสันหนองบง 
คลองส่งน้ าขนาดกวา้ง 1.00 ม. ลึก 
0.55 ม. ยาว 500.00 ม.

- - 1,350,000 1,350,000 1,350,000 มีการด าเนินการตาม
โครงการ

แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

- 580,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

รวม 4 โครงการ

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

เทศบาลตา้บลปงยางคก  อ้าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล้าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศสาตร์ที ่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยทุธศสาตร์ที ่2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

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

โครงการขดุลอกล าเหมอืงสาธารณะ
1 โครงการขดุลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 1 บา้นสัน

หนองบง  (ล าเหมืองแม่น้อย บริเวณแยกล าน  าแม่ฮาว )
เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกนัปญัหาน  า
ท่วมขงัในฤดูฝน

ช่วงที่ 1. ขนาดความกวา้ง
ท้องล าเหมือง 2.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.25 - 0.40 ม. ความ
ลาดเอียงด้านข้าง 1:1 ความ
ยาวไม่น้อยกวา่ 200 ม. มี
ปริมาตรไม่น้อยกวา่ 150 
ลบ.ม.ช่วงที่ 2. ขนาดความ
กวา้งท้องล าเหมือง 2.50 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.40
 ม. ความลาดเอียงด้านข้าง 
1:1 ความยาวไม่น้อยกวา่ 
250 ม. มีปริมาตรไม่น้อยกวา่
 240 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ ทต.ปง
ยางคก

- 15,000 - - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกนัน  าท่วมขงั
ในฤดูฝน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1/2562

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศสาตร์ที ่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยทุธศสาตร์ที ่2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

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

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1/2562

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

2 โครงการขดุลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 2 บา้นทุ่ง
บอ่แปน้

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกนัปญัหาน  า
ท่วมขงัในฤดูฝน

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 
หมูท่ี่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ 
บริเวณสามแยกกะลา-แยกล า
น  าแม่วัก  ขนาดความกว้าง
ทอ้งล าเหมือง 1.00 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.40-0.60 ม. ความ
ลาดเอยีงด้านข้าง 1:2 ความ
ลาดเอยีงด้านข้าง 1.2 ความ
ยาวไม่นอ้ยกว่า 250 ม. มี
ปริมาตรไม่นอ้ยกว่า 150 ลบ.ม

- 10,000 - - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกนัน  าท่วมขงั
ในฤดูฝน

กองช่าง
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2 บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชวีิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยทุธศสาตร์ที ่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยทุธศสาตร์ที ่2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

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

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1/2562

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการขดุลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกนัปญัหาน  า
ท่วมขงัในฤดูฝน

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 
หมูท่ี่ 3 บา้นสันหลวงขุดลอกล า
เหมืองกลาง (บริเวณหลัง รพ.
สต บา้นสันหลวง) ขนาดความ
กว้างทอ้งล าเหมือง 1.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 0.45-0.80 ม. ความ
เอยีงด้านข้าง 1 : 1  ม. ความ
ยาวไม่นอ้ยกว่า 550 ม. มี
ปริมาตรไม่นอ้ยกว่า 510 
ลบ.ม รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของ ทต.ปงยางคก

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

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกนัน  าท่วมขงั
ในฤดูฝน

กองช่าง

งานก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 โครงการงานกอ่สร้างฝายน  าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

เพือ่รักษาแหล่งน  าใหม้ีสภาพ
ใช้การได้และปอ้งกนัปญัหาน  า
ท่วมขงัในฤดูฝน

งานก่อสร้างฝายน  าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดแกน
ดิน ขนาดสันฝายยาว 8.00 
ม. สูง 1.50รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ ทต.ปงยางคก

- - 700,000 - - มีน  าส าหรับใช้
เพือ่การ
เกษตรกรรม

มีแหล่งน  าเพือ่
การเกษตรและ
ปอ้งกนัน  าท่วมขงั
ในฤดูฝน

กองช่าง

- 25,000 720,000 - -รวม 4 โครงการ
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

1 โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในเขตพื้นที่ต าบลปงยางคก

เพื่อจดับริการหรือ
ปรับปรุง 
สถาบันการศึกษา 
สถานที่ราชการ ตลาด 
สวนสาธารณะ ห้องสุขา
สาธารณะในแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมทั้งบริเวณ
สถานีขนส่งผู้โดยสารที่
ได้รับการถา่ยโอน  ให้มี
ความสะอาดถกูสุขอนามยั

จดักจิกรรม/โครงการ 
เพื่อรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพื้นที่ต าบล
ปงยางคก

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ครัวเรือน 
ร่วมกบัส่วน
ราชการ 
รัฐวสิาหกจิ     
มส่ีวนร่วมใน
โครงการ/
กจิกรรม

พื้นที่ต าบลปง
ยางคก มคีวาม
สะอาด ความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
สะอาดถกู
สุขอนามยั

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมและการพัฒนายกระดับตลาดให้
มมีาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย รวมทั้ง
แนวทางขบัเคล่ือนตลาดประชารัฐในเขตพื้นที่
ต าบลปงยางคก

เพื่อส่งเสริมและการ
พัฒนายกระดับตลาดให้มี
มาตรฐาน สะอาด และ
ปลอดภัย รวมทั้ง
แนวทางขบัเคล่ือนตลาด
ประชารัฐในพื้นที่ต าบล
ปงยางคก

จดักจิกรรม/โครงการ 
เพื่อส่งเสริมและการ
พัฒนายกระดับตลาดให้มี
มาตรฐาน สะอาด และ
ปลอดภัย รวมทั้ง
แนวทางขบัเคล่ือนตลาด
ประชารัฐในพื้นที่ต าบล
ปงยางคก

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ครัวเรือน 
ร่วมกบัส่วน
ราชการ 
รัฐวสิาหกจิ     
มส่ีวนร่วมใน
โครงการ/
กจิกรรม

ตลาดในพื้นที่
ต าบลปงยางคก
 มมีาตรฐาน 
สะอาด และ
ปลอดภัย

ส านักปลัด

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02 แบบ  แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

3 โครงการก าจดัขยะมลูฝอย ขยะเปียก ส่ิงปฎิกลู 
และน้ าเสีย ลดโลกร้อนและรณรงค์ลดการใชโ้ฟม

เพื่อควบคุม  ก าจดัภาวะ
มลพิษที่มต่ีอสุขภาพ
อนามยั สวสัดิภาพ และ
คุณภาพชวีติของประชาชน

เพื่อให้ความรู้การมส่ีวน
ร่วม เพื่อควบคุม  ก าจดั
ภาวะมลพิษที่มต่ีอ
สุขภาพอนามยั สวสัดิ
ภาพ และคุณภาพชวีติ
ของประชาชนในพื้นที่
ต าบลปงยางคก

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ครัวเรือน 
ร่วมกบัส่วน
ราชการ 
รัฐวสิาหกจิ     
มส่ีวนร่วมใน
โครงการ/
กจิกรรม/อบรม

พื้นที่ต าบลปง
ยางคก มกีาร
ควบคุม  ก าจดั
ภาวะมลพิษที่มี
ต่อสุขภาพ
อนามยั สวสัดิ
ภาพ และ
คุณภาพชวีติ
ของประชาชน

ส านักปลัด
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชุมชน

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

แบบ  ผ.02 แบบ  แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรบริบาล
ท้องถิ่น/นักบริบาลท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ และผู้ที่มภีาวะพึ่งพิงระยะยาวในต าบล
ปงยางคก

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมคัรบริบาล
ท้องถิ่น/นักบริบาล
ท้องถิ่น เพื่อการดูแล
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ที่
มภีาวะพึ่งพิงระยะยาวใน
ต าบลปงยางคก

จดักจิกรรม/โครงการ /
สรรหาบุคลากร/อบรม/
ร่วมกบั อปท.หรือ
หน่วยงานอื่น เพื่ออบรม
ให้ความรู้แกบุ่คคลใน
ท้องถิ่นของตนที่จะ
ประสงค์จะเป็น
อาสาสมคัรบริบาล
ท้องถิ่น/นักบริบาล
ท้องถิ่นหรืออบรมให้
ความรู้เพิ่มเติมให้แก่
อาสาสมคัรบริบาล
ท้องถิ่น/นักบริบาล
ท้องถิ่นโดยเป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

- - 144,000 144,000 144,000 ร้อยละ 20 
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ
 และผู้ที่มภีาวะ
พึ่งพิงระยะยาว
ในต าบลปง
ยางคก ได้รับ
การบริการ 
แนะน าการดูแล
และชว่ยเหลือตัว
เบื้องต้นได้

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ
 และผู้ที่มภีาวะ
พึ่งพิงระยะยาว
ในต าบลปง
ยางคก ได้รับ
การบริการ 
แนะน าการดูแล
และชว่ยเหลือตัว
เบื้องต้นได้

ส านักปลัด

- - 294,000 294,000 294,000
8 42

10 46
1 4

รวม 4 โครงการ
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สงัคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศสาตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยทุธศสาตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

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

1 โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม/การรณรงค์รักษาความสะอาดของแหล่งน ้า

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เชน่ แหล่งน ้า 
ป่าไม ้ฯลฯ

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

- - 50,000 50,000 50,000 มกีารด้าเนินการ
ตามโครงการ

ในพื นที่ได้รับการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ

กองชา่ง /
ส้านักปลัด

- - 50,000 50,000 50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รวม 1 โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1/2562
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

        1.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 แบบ  ผ.02 
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาถังเก็บน  า ขนาด 2,000 ลิตร - 10,000    - - - ส านักปลัดเทศบาล

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาแทน่วางโต๊ะหมู่บชูา - 15,000    - - - ส านักปลัดเทศบาล

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดหาเคร่ืองสูบน  าไดโว่ ชนิดไฟฟ้าขนาด 220 วัตต์ - 10,000    - - - ส านักปลัดเทศบาล

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ  12 ตัว - 100,000  - - - ส านักปลัดเทศบาล

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองบริหารสะโพก - หวัไหล่ (แบบโยกเดินสลับเทา้) จ านวน 1 เคร่ือง 20,000 ส านักปลัดเทศบาล

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองบริหารแขน - ขาและสะโพก (แบบเดินสลับเทา้)  จ านวน1 เคร่ือง 20,000    ส านักปลัดเทศบาล

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองบริหารขา - สะโพก หวัไหล่ (แบบโยกวิง่สลับเทา้) จ านวน 4 เคร่ือง 80,000    ส านักปลัดเทศบาล

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองบริหารข้อ สะโพก (แบบแกว่งตัว) จ านวน 1 เคร่ือง 20,000    ส านักปลัดเทศบาล

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองบริหารสะโพก - หวัไหล่ (แบบโยกเดินสลับเทา้เพลาคู่) จ านวน 1 เคร่ือง 20,000    ส านักปลัดเทศบาล

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองออกก าลังการขา - หน้าทอ้ง (แบบสปริงถีบ) จ านวน 1 เคร่ือง 20,000    ส านักปลัดเทศบาล

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองบริหารแขน-หน้าอก-หวัไหล่ (แบบถ่าง-หบุ ยกน  าหนัก) จ านวน 1 เคร่ือง 20,000    ส านักปลัดเทศบาล

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองบริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) จ านวน 1 เคร่ือง 20,000    ส านักปลัดเทศบาล

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองแก้ปวดเข่า (แบบขาคู่) จ านวน 2 เคร่ือง 40,000    ส านักปลัดเทศบาล

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองบริหารหน้าทอ้ง แขน หวัไหล่ (แบบดึงยกตัว) จ านวน 1 เคร่ือง 20,000    ส านักปลัดเทศบาล

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองบริหารสะโพก-หวัไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเทา้คู่) จ านวน 2 เคร่ือง 40,000    ส านักปลัดเทศบาล

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองจักรยานผีเสื อบริหารหน้าอก จ านวน 1 เคร่ือง 20,000    ส านักปลัดเทศบาล

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองยึดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เด่ียว-บาร์คู่) จ านวน 1 เคร่ือง 20,000    ส านักปลัดเทศบาล

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองซิทอัพ บริหารหน้าทอ้งและออกก าลังกายขา จ านวน 1 เคร่ือง 20,000    ส านักปลัดเทศบาล

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองเอวข้อสะโพก (แบบคู่) จ านวน 2 เคร่ือง 40,000    ส านักปลัดเทศบาล

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองจักรยานบริหารแขน-หนาอก หวัไหล่ (แบบดึงยกตุ้มน  าหนัก) จ านวน 2 เคร่ือง 40,000    ส านักปลัดเทศบาล

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองบริหารกล้ามเนื อทอ้ง จ านวน 1 เคร่ือง 20,000    ส านักปลัดเทศบาล

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี - - 56,000    - - กองชา่ง

-          135,000  536,000  -          -             

การเพ่ิมเติมบญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รวม 22 โครงการ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03 
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บัญชสีรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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แบบ ผ. 01

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

1
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน -         -                   4            782,900           9            2,428,900        -         -                   -         -                   13          3,211,800        

-         -                  4            782,900          9            2,428,900        -         -                  -         -                  13          3,211,800        
2

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน -         -                   1            50,000             1            100,000           -         -                   -         -                   2            150,000          
-         -                  1            50,000            1            100,000          -         -                  -         -                  2            150,000          

3

3 920,000           2 900,000           2 900,000           7 2,720,000
-         -                  -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  

4 -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  -         -                  
4.3 แผนงานการเกษตร

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

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 25,000 1 25,000 -         -                   -         -                   2            50,000             
-         -                  1            25,000            1            25,000            -         -                  -         -                  2            50,000            
-         -                  6            857,900          11          2,553,900        -         -                  -         -                  17          3,411,800        

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง ฉบับที ่1/2562

ยทุธศำสตร์ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

รวม
ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดลอ้ม

เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวดัล ำปำง

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 รวม 5 ปีปี พ.ศ. 2565

รวม
ดำ้นกำรพัฒนำสงัคม/ชุมชน และกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย

รวม

ยทุธศำสตร์
ปี พ.ศ. 2561

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

รวม
กำรพัฒนำกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร

รวม
รวมทั้งสิ้น

 ๑๗



แบบ ผ. 02

ล ำดับ รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (เปลี่ยนแปลงใหม่) เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยทุธศำสตร์ แผนงำน

1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีต โดยวิธี Overlay  หมู่ที่ 10  บา้นข่วง  ทางไปสุสาน
บา้นข่วง (คลองชลประทาน - สุสานบา้นข่วง)

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีต โดยวิธี Overlay  หมู่ที่ 10  บา้นข่วง  ทางไปสุสาน
บา้นข่วง (คลองชลประทาน - สุสานบา้นข่วง)

ปรับเปล่ียนรายละเอยีดงานให้
สอดคล้องปงีบประมาณที่จะด าเนนิการ

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
ทางไปสุสานบา้นข่วง (คลองชลประทาน - สุสานบา้นข่วง) ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 268.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือขนาดพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,072 ตารางเมตร

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
ทางไปสุสานบา้นข่วง (คลองชลประทาน - สุสานบา้นข่วง) ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือขนาดพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร

งบประมาณ 351,000 บาท งบประมาณ 414,000 บาท

ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

ผ.02 หนา้ 77  ล าดับที่ 42 ผ.02 (ปงีบประมาณ 2562)

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
บา้นสันหนองบง

โครงการงานกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ า คสล.บริเวณสายหลักในหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

ปรับเปล่ียนรายละเอยีดงานให้
สอดคล้องปงีบประมาณที่จะด าเนนิการ

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน

กอ่สร้างรางระบายน้ า บริเวณสายหลักในหมู่บา้น 3 จุด  (1) 
ทอ่ระบายน้ า 0.20 เมตร ยาว 17 ทอ่น พร้อมบอ่พกั 3 บอ่  
(2) รางระบายน้ า กว้าง 0.20 เมตร ยาวลึกเฉล่ีย 
0.20-0.25 เมตร ยาว 19.50 เมตร  (3)  ทอ่ระบายน้ า 
0.20 เมตร ยาว 17 ทอ่น พร้อมบอ่พกั 3 บอ่

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมวางทอ่ระบายน้ าคสล.
บริเวณสายหลักในหมู่บา้น จ านวน 3  จุด 1. ทอ่ระบายน้ า
ขนาด Ø 0.20 เมตร  ยาว 17 ทอ่น พร้อมบอ่พกั คสล. 3 
บอ่ 2. รางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.20  ยาว ลึกเฉล่ีย 0.20 -
 0.25  เมตร ยาว 15.00 เมตร  และวางทอ่ PVC Ø 6 " 
ยาว 5.00 เมตร 3. ทอ่ระบายน้ าขนาดØ 0.20 เมตร  ยาว 
17 ทอ่น พร้อมบอ่พกัคสล. 3 บอ่

งบประมาณ 80,000 บาท งบประมาณ 91,000 บาท

ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

ผ.02 หนา้ 116  ล าดับที่ 7 ผ.02 (ปงีบประมาณ 2562)

   แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2562

เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอห้ำงฉตัร  จังหวัดล ำปำง
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แบบ ผ. 02

ล ำดับ รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (เปลี่ยนแปลงใหม่) เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยทุธศำสตร์ แผนงำน

3 โครงการงานขุดลอกล าเหมอืงสาธารณะ หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ ล า
เหมอืงบา้นต่า - แยก 1034 บา้นปงใต้

โครงการงานขุดลอกล าเหมอืงสาธารณะ หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ล า
น้ าแมต่าล (ช่วงบา้นปงเหนอื - บา้นปงใต้ )

ปรับเปล่ียนรายละเอยีดงานให้
สอดคล้องปงีบประมาณที่จะด าเนนิการ

ยุทธศาสตร์การอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เคหะและชุมชน

ล าเหมอืงบา้นต่า - แยก 1034 บา้นปงใต้ (1) ช่วงที่ 1 
ขนาดปากล าน้ ากว้าง 0.80 ม. ทอ้งล าน้ ากว้าง 0.20 ม. ลึก 
0.80 ม. ยาว 600.00 ม. ปริมาณขุดดินไมน่อ้ยกว่า 
990.00 ลบ.ม (2) ขนาดปากล าน้ ากว้าง 1.20 ม. ทอ้งล าน้ า
กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 200.00 ม. ปริมาณขุดดิน
ไมน่อ้ยกว่า 960.00 ลบ.ม

ช่วงที่ 1. ขนาดความกว้างทอ้งล าเหมอืง 4.00 เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.35 - 0.58 ม. ความลาดเอยีงด้านข้าง 1:1 ความยาวไม่
นอ้ยกว่า 300 ม. มปีริมาตรไมน่อ้ยกว่า 560 ลบ.ม. ช่วงที่ 2.
 ขนาดความกว้างทอ้งล าเหมอืง 3.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.25 -
 0.37 ม. ความลาดเอยีงด้านข้าง 1:1 ความยาวไมน่อ้ยกว่า 
150 ม. มปีริมาตรไมน่อ้ยกว่า 120 ลบ.ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของ ทต.ปงยางคก

งบประมาณ 50,000 บาท งบประมาณ 50,000 บาท

ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

ผ.02 หนา้ 187  ล าดับที่ 39 ผ.02 (ปงีบประมาณ 2562)

4 โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่  2 ทุ่งบอ่แปน้  แยกบา้นนายเฉลิม  ต้ือยศ ไปถึงปั๊ม
เบญจมาศเกา่

โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟลัต์ติ
กคอนกรีต  วิธี OVERLAY  บริเวณซอย 8 - ปั้มเบญจมาศ 
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

ปรับเปล่ียนรายละเอยีดงานให้
สอดคล้องปงีบประมาณที่จะด าเนนิการ

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน

ปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟลัต์ติกคอนกรีต แยกบา้นนาย
เฉลิม  ต้ือยศ ไปถึงปั๊มเบญจมาศเกา่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟลัต์ติกคอนก
รีต  วิธี OVERLAY  บริเวณซอย 8 - ปั้มเบญจมาศ ขนาดกว้าง
 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,200 ตร.ม  รายละเอยีดตามแบบแปลนของ ทต.ปงยางคก

งบประมาณ 271,000 บาท งบประมาณ 388,200 บาท

ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

ผ.02 หนา้ 62  ล าดับที่ 5 ผ.02 (ปงีบประมาณ 2563)

เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอห้ำงฉตัร  จังหวัดล ำปำง
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2562

19 



แบบ ผ. 02

ล ำดับ รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (เปลี่ยนแปลงใหม่) เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยทุธศำสตร์ แผนงำน

5 โครงการงานขุดลอกล าเหมอืงสาธารณะ หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง
 บริเวณแยกล าเหมอืงใหม ่-ซุ้มประตูบา้นสันหลวง

โครงการงานขุดลอกล าเหมอืงสาธารณะ หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง
 บริเวณซุ้มประตูหมู่บา้น - ถนนหลังบา้นจัดสรร

ปรับเปล่ียนรายละเอยีดงานให้
สอดคล้องปงีบประมาณที่จะด าเนนิการ

ยุทธศาสตร์การอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เคหะและชุมชน

บริเวณแยกล าเหมอืงใหม-่ซุ้มประตูบา้นสันหลวง หมู่ที่ 3 บา้น
สันหลวง ช่วงที่ 1 ขนาดปากล าน้ ากว้าง 1.50 เมตร ทอ้งล า
น้ ากว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 300 เมตร 
ปริมาณดินขุดไมน่อ้ยกว่า 225.00 ลูกบาศกเ์มตร (โดยใช้
เคร่ืองจักร)  ช่วงที่ 2 ขนาดปากล าน้ ากว้าง1.50 เมตร ทอ้ง
ล าน้ ากว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 200 เมตร 
ประมาณดินขุดไมน่อ้ยกว่า 125.00 ลูกบาศกเ์มตร. (โดยใช้
แรงงานคน)

งานขุดลอกล าเหมอืงสาธารณะ บริเวณซุ้มประตูหมู่บา้น - 
ถนนหลังบา้นจัดสรร  ช่วงที่ 1 ขนาดความกว้างทอ้งล าเหมอืง
 1.50  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.20 - 0.40 ม. ความลาดเอยีง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไมน่อ้ยกว่า 160 ม. มปีริมาตรไม่
นอ้ยกว่า 90 ลบ.ม  ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้างทอ้งล าเหมอืง 
1.00  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.20 - 0.40 ม. ความลาดเอยีง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไมน่อ้ยกว่า 130 ม. มปีริมาตรไม่
นอ้ยกว่า 50 ลบ.ม.ช่วงที่ 3 ขนาดความกว้างทอ้งล าเหมอืง 
1.00  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 - 0.60 ม.  ความลาดเอยีง
ด้านข้าง 1:1 ความยาวไมน่อ้ยกว่า 500 ม. มปีริมาตรไม่
นอ้ยกว่า 400 ลบ.ม.รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก

งบประมาณ 100,000 บาท งบประมาณ 100,000 บาท

ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

ผ.02 หนา้ 178 ล าดับที่ 17 ผ.02 (ปงีบประมาณ 2563)

แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2562
เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอห้ำงฉตัร  จังหวัดล ำปำง

20 



แบบ ผ. 02

ล ำดับ รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (เปลี่ยนแปลงใหม่) เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยทุธศำสตร์ แผนงำน

6 โครงการงานกอ่สร้างอาคารเกบ็ของ (สุสานบา้นมว่งชุม) หมู่ที่
 5 บา้นต้นค่า - มว่งชุม

โครงการงานกอ่สร้างอาคารเกบ็ของ (สุสานบา้นมว่งชุม) หมู่ที่
 5 บา้นต้นค่า - มว่งชุม

ปรับเปล่ียนรายละเอยีดงานให้
สอดคล้องปงีบประมาณที่จะด าเนนิการ

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน

กอ่สร้างอาคารเกบ็ของ (สุสานบา้นมว่งชุม) กว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 60 เมตร สูง 2.50 เมตร

งานกอ่สร้างอาคารเกบ็ของ ( สุสานบา้นมว่งชุม ) ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร  ยาว 6.00  เมตร  สูง 2.50 เมตร  รายละเอยีด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลปงยางคก

งบประมาณ 138,000 บาท งบประมาณ 155,600 บาท

ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

ผ.02 หนา้ 155  ล าดับที่ 11 ผ.02 (ปงีบประมาณ 2563)

7 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลัท์
ติดคอนกรีต แบบ Overlay  หมู่ที่ 6 บา้นจ า  ข้างโรงเรียน
ทางไปสุสาน

โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลัท์
ติดคอนกรีต แบบ Overlay  หมู่ที่ 6 บา้นจ า  ข้างโรงเรียน
ทางไปสุสาน

ปรับเปล่ียนรายละเอยีดงานให้
สอดคล้องปงีบประมาณที่จะด าเนนิการ

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน

ข้างโรงเรียนทางไปสุสาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 - 4.50  เมตร
 ยาว  356 เมตร  หนา 0.05  เมตร หรือขนาดพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 1,135 ตารางเมตร

ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร
 ช่วงที่ 3 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.05 เมตร
 ช่วงที่ 4 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ความยาวรวม 356.00 เมตร  พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,460.00 
 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

งบประมาณ 403,000 บาท งบประมาณ 497,200 บาท

ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

ผ.02 หนา้ 71 ล าดับที่ 28 ผ.02 (ปงีบประมาณ 2563)

แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2562
เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอห้ำงฉตัร  จังหวัดล ำปำง

21 



แบบ ผ. 02

ล ำดับ รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (เปลี่ยนแปลงใหม่) เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยทุธศำสตร์ แผนงำน

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต โดยวิธี 
Overlay  หมู่ที่ 6 บา้นจ า  บริเวณสายข้างวัดบา้นจ าเลียบล า
น้ าแมต่าล (บา้นนายโถ วงศ์วิทย์-นายผ่าน ปญัโญ)

โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลัท์
ติดคอนกรีต แบบ Overlay  หมู่ที่ 6 บา้นจ า  สายข้างวัด
เลียบล าน้ าแมต่าล

ปรับเปล่ียนรายละเอยีดงานให้
สอดคล้องปงีบประมาณที่จะด าเนนิการ

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต โดยวิธี Overlay 
 บริเวณสายข้างวัดบา้นจ าเลียบล าน้ าแมต่าล (บา้นนายโถ วงศ์
วิทย-์นายผ่าน ปญัโญ) กว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 446 
ตารางเมตร

ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 8เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 4 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ความยาวรวม 176.00 เมตร  พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 621.00  
ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ฯ

งบประมาณ 150,000 บาท งบประมาณ 207,900 บาท

ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

ผ.02 หนา้ 70 ล าดับที่ 25 ผ.02 (ปงีบประมาณ 2562-2563)

9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีต แบบ Overlay หมู่ที่ 13  บา้นนางแล  บริเวณหนา้วัด
บา้นนางแล

โครงการกอ่สร้างถนนผิวแอสฟลัต์ติกคอนกรีต ลาน
อเนกประสงค์แบบผิวแอสฟลัต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13  บา้น
นางแล  บริเวณหนา้วัดนางแล

ปรับเปล่ียนรายละเอยีดงานให้
สอดคล้องปงีบประมาณที่จะด าเนนิการ

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
แบบ Overlay บริเวณหนา้วัดบา้นนางแล พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
126  ตารางเมตร หนา 0.03 เมตร

1. ถนนแอสฟลัต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
35.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 105.00 ตร.ม.  
2. ลานแอสฟลัฟติ์กคอนกรีต หนา 0.03 ม. พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า
 169.00 ตร.ม

งบประมาณ 24,500 บาท งบประมาณ 70,000 บาท

ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

ผ.02 หนา้ 81 ล าดับที่ 52 ผ.02 (ปงีบประมาณ 2562)

แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2562
เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอห้ำงฉตัร  จังหวัดล ำปำง

22 



แบบ ผ. 02

ล ำดับ รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (เปลี่ยนแปลงใหม่) เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยทุธศำสตร์ แผนงำน

10 อดุหนนุโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่
แปน้

อดุหนนุโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่
แปน้

ปรับเปล่ียนรายละเอยีดงานให้
สอดคล้องปงีบประมาณที่จะด าเนนิการ

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน

งบประมาณ  100,000 บาท งบประมาณ  200,000 บาท

ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

ผ.02 หนา้ 231 ล าดับที่ 3 ผ.02 (ปงีบประมาณ 2563)

11 อดุหนนุโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง

อดุหนนุโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 3 บา้นสัน
หลวง

ปรับเปล่ียนรายละเอยีดงานให้
สอดคล้องปงีบประมาณที่จะด าเนนิการ

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน

งบประมาณ  100,000 บาท งบประมาณ  270,000 บาท

ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

ผ.02 หนา้ 231 ล าดับที่ 4 ผ.02 (ปงีบประมาณ 2563)

12 อดุหนนุโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ อดุหนนุโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้ ปรับเปล่ียนรายละเอยีดงานให้
สอดคล้องปงีบประมาณที่จะด าเนนิการ

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน

งบประมาณ  150,000 บาท งบประมาณ  200,000 บาท

ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

ผ.02 หนา้ 232 ล าดับที่ 8 ผ.02 (ปงีบประมาณ 2563)

แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2562
เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอห้ำงฉตัร  จังหวัดล ำปำง

23 



แบบ ผ. 02

ล ำดับ รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (เปลี่ยนแปลงใหม่) เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยทุธศำสตร์ แผนงำน

13 อดุหนนุโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 8 บา้นปง
เหนอื

อดุหนนุโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 8 บา้นปง
เหนอื

ปรับเปล่ียนรายละเอยีดงานให้
สอดคล้องปงีบประมาณที่จะด าเนนิการ

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน

งบประมาณ  100,000 บาท งบประมาณ  200,000 บาท

ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

ผ.02 หนา้ 232 ล าดับที่ 9 ผ.02 (ปงีบประมาณ 2563)

14 อดุหนนุโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 10 บา้นข่วง อดุหนนุโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 10 บา้นข่วง ปรับเปล่ียนรายละเอยีดงานให้
สอดคล้องปงีบประมาณที่จะด าเนนิการ

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน

งบประมาณ  100,000 บาท งบประมาณ  310,000 บาท

ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

ผ.02 หนา้ 232 ล าดับที่ 11 ผ.02 (ปงีบประมาณ 2563)

15 อดุหนนุโครงการขอรับเงินอดุหนนุศูนย์ปฎบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (สถานที่
กลาง)  อ าเภอหา้งฉัตร

โครงการขอรับเงินอดุหนนุสนบัสนนุศูนย์ปฎบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (สถานที่
กลาง)   อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

ปรับเปล่ียนเปา้หมายงานใหส้อดคล้อง
ปงีบประมาณที่จะด าเนนิการป ี2562 -
 2563 ได้รับการเปน็เจ้าภาพ

ยุทธศาสตร์การพฒันาบริหาร
และพฒันาองค์กร

บริหารงานทั่วไป

งบประมาณ 25,000 บาท งบประมาณ 25,000 บาท ป ี2564 -2565 ไม่เปล่ียนแปลง
โครงสร้างและเปา้หมาย

ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1/2562

ผ.02 หนา้ 256 ล าดับที่ 1 ผ.02 (ปงีบประมาณ  2562 - 2563)

แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2562
เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอห้ำงฉตัร  จังหวัดล ำปำง

24 



แบบ ผ. 02

ล ำดับ รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (เปลี่ยนแปลงใหม่) เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยทุธศำสตร์ แผนงำน

แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2562
เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอห้ำงฉตัร  จังหวัดล ำปำง
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