
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

   1.1  แผนงานบริหารทั่วไป 5 4.24 375,000 2.82 สํานักปลัด

   1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 5.08 22,165,000 166.83 สํานักปลัด

   1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 8 6.78 153,500 1.16 สํานักปลัด

   1.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 5.08 95,000 0.72 สํานักปลัด

   1.5 แผนงานการศึกษา 11 9.32 1,119,600 8.43 สํานักปลัด

   1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 33 27.97 1,230,600 9.26 สํานักปลัด

   1.7 แผนงานศาธารณสุข 11 9.32 585,500 4.41 สธ.

รวม 80 67.80 25,724,200 193.62

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    2.1  แผนงานบริหารทั่วไป 1 0.85 10,000 0.08 สํานักปลัด

รวม 0.00 0.00

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบ ผด.01



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    3.1  แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน 9 7.63 170,000 1.28 สํานักปลัด

รวม 9 7.63 170,000 1.28

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    4.1  แผนงานเคหะชุมชน และแผนงานอุตสาหกรรมและการยธา 53 44.92 7,672,180 57.75 กองช่าง

รวม 53 44.92 7,672,180 57.75

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

    5.1  แผนงานบริหารทั่วไป 3 2.54 55,000 0.41 สํานักปลัด

รวม 3 2.54 55,000 0.41

รวมทั้งสิ้น 145 122.88 33,621,380 253.07 ทต.ลําปางหลวง



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.1  แผนงานบริหารทั่วไป

าดั
บที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว เพื่อดําเนินการจัดซื้อต้นไม้ พันธุ์ไม้ 30,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

ปรับภูมิทัศน์ การปลูกหญ้าแฝก

2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อดําเนินการสนับสนุนตามนโยบาย 30,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

แห่งรัฐ

3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนัก 15,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

ความโปร่งใสในการทํางาน ถึงหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส

4 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพองค์กร 100,000      ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

ในการขยายจํานวนสมาชิกฯ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถ 40,000        ต.ลําปางหลวง งานการศึกษา
กล้าแสดงออก

2 โครงการประชุมผู้ปกครอง (ภาคเรียนที่ 1และ 2) เพื่อให้ผู้ปกครองทราบข้อมูลข่าวสาร 10,000        เทศบาล งานการศึกษา

3 โครงการกิจกรรมวันสําคัญของไทย เพื่อให้เด็ก เยาวชน ตระหนักถึง 15,000        เทศบาล งานการศึกษา

วันสําคัญต่าง ๆ ของไทย

4 โครงการกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการผู้ 10,000        เทศบาล งานการศึกษา

เรียนของเด็กเล็ก

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร 478,950      เทศบาล งานการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลางวัน และค่าจัดการเรียนการสอน

6 โครงการสานสัมพันธ์บ้านหนูน้อย (เยี่ยมบ้านเด็ก) เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่อยู่ 3,000          ต.ลําปางหลวง งานการศึกษา

อาศัยของเด็กเพือนําไปพัฒนา

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุ 560,000      รร.ชุมชน งานการศึกษา

ชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง ลําปางหลวงและจัดการเรียนการสอน วัดพระธาตุฯ

8 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุ 10,000        รร.ชุมชน งานการศึกษา

แหล่งการเรียนรู้ชุมชน ลําปางหลวง วัดพระธาตุฯ

9 โครงการจัดทําสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการ 10,000        รร.ชุมชน งานการศึกษา
สอน วัดพระธาตุฯ

10 โครงการหนูน้อยรักการอ่าน เพื่ออุดหนุนส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัย 2,000          ต.ลําปางหลวง งานการศึกษา

รักการอ่านหนังสือเกิดการเรียนรู้

11 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กในตําบลฯ รักการ 25,000        ต.ลําปางหลวง งานการศึกษา
อ่านหนังสือเกิดการเรียนรู้

12 โครงการนิทรรศการแฟ้มผลงานนักเรียน เพื่อนําเสนอผลงานการเรียนรู้ของ 10,000        เทศบาล งานการศึกษา

เด็กในแต่ละปีผ่านการนําเสนอ

1.5  แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

ลํา
ดับ

ที่

โครงการ

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในการ 5,000          หมู่ 1-13 งานการศึกษา

รับสมัครนักเรียนให้ประชาชนทราบ

14 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 15,000        เทศบาล งานการศึกษา

ให้ถูกต้องเหมาะสมตามหนังสือกรม

15 โครงการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นในเด็ก 10,000        เทศบาล งานการศึกษา

16 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับ 7,000          เทศบาล งานการศึกษา

และป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กฯ กับสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

17 โครงการเรียนรู้รอบชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นอกสถานที่ 13,000        เทศบาล งานการศึกษา

18 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีภูมิคุ้มกันยา 2,000          เทศบาล งานการศึกษา

เสพติดเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ

19 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนตามปรัชญา เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ 2,000          เทศบาล งานการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจฯตามหลักสูตร

20 โครงการติดตั้งระบบ Lanและ Wifi ปกรณ์ ค่าแรง ทําให้การทํางานส่งข้อมูลรวดเร็วขึ้น 15,000        ศพด. งานการศึกษา

21 โครงการค่ายผู้นําเด็กและเยาวชน เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมความ 15,000        เทศบาล งานการศึกษา

เป็นผู้นําของเด็ก

22 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เติบโต 15,000        เทศบาล งานการศึกษา

เป็นเยาวชนที่ดีมีประสิทธิภาพต่อไป

23 โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน สร้างสภาเด็กให้ทํากิจกรรมร่วมกัน 10,000        เทศบาล งานการศึกษา

24 โครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน พัฒนาศักยภาพเด็กในด้านต่าง ๆ 15,000        เทศบาล งานการศึกษา

25 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน สร้างภูมิคุ้มกันที่เกิดกับปัญหารอบตัว 15,000        เทศบาล งานการศึกษา

เด็กสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้

ลํา
ดับ

ที่

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1.5  แผนงานการศึกษา
แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแก่คนพิการ จัดป้าย สัญลักษณ์ เพื่สะดวกให้แก่ 20,000        เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ

ผู้สูงอายุ ผู้มาใช้บริการ

2 โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาสและ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  ผู้สูงวัย ผู้ด้อย 10,000        เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ

คนไร้ที่พึ่งตําบลลําปางหลวง โอกาสฯลฯ ได้รับการช่วยเหลือ

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวตําบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิด 15,000        เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ

ลําปางหลวง ขึ้นภายในครอบครัว

4 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่ 18,000,000   ต.ลําปางหลวง สํานักปลัดฯ

ประสบปัญหาความเดือดร้อน

5 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการที่ 4,320,000     ต.ลําปางหลวง สํานักปลัดฯ

ประสบปัญหาความเดือดร้อน

6 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ 270,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัดฯ

ประสบปัญหาความเดือดร้อน

7 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาสังคม Home พัฒนาฟื้นฟู ให้คําปรึกษาแนะนําเรื่อง 10,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัดฯ

Health Care เยี่ยมบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สวัสดิการทางสังคมเพื่อขอรับสิทธิ์

พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสัม ป ี2562 ตามกฎหมาย

1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลํา
ดับ

ที่

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ 50,000        ต.ลําปางหลวง กองสาธารณสุข

ตําบลลําปางหลวง

2 โครการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เพื่อควบคุมและป้องกันการะบาด 17,000        ต.ลําปางหลวง กองสาธารณสุข

ตําบลลําปางหลวง ของโรคไข้เลือดออก

3 โครงการติดตั้งจุดคัดแยกขยะปลอดสารพิษ เพื่อคัดแยกขยะปลอดสารพิษ 30,000        ต.ลําปางหลวง กองสาธารณสุข

4 โครงการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย ลดโลกร้อน จัดการปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 300,000      ต.ลําปางหลวง กองสาธารณสุข

5 โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อทั่วไป ควบคุม จัดการ อบรมความรู้เกี่ยวกับ 30,000        ต.ลําปางหลวง กองสาธารณสุข

โรคติดต่อทั่วไปฯ

6 โครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมและป้องกัน สุนัขในพื้นที่ 47,500        ต.ลําปางหลวง กองสาธารณสุข

ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าน

7 โครงการรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 31,000        ต.ลําปางหลวง กองสาธารณสุข

เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เอดส์ในพื้นที่

8 โครงการส่งเสริมศักยภาพและทักษะ อสม. ส่งเสริมศักยภาพ อสม.ให้มีความรู้ 25,000        ต.ลําปางหลวง กองสาธารณสุข

ตําบลลําปางหลวง ทักษะ เพิ่มมากขึ้น

9 โครงการสาธิตการทําบ่อดักไขมันของชุมชน ดักจับไขมันที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ 20,000        ต.ลําปางหลวง กองสาธารณสุข

สิ่งแวดล้อมลงแหล่งน้ํา

10 โครงการสุขาภิบาลอาหาร ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 25,000        ต.ลําปางหลวง กองสาธารณสุข

ตรวจรับรองคุณภาพอาหาร

11 โครงการรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันภาวะสุขภาพ เพื่อป้องกันและลดภาวะการเจ็บป่วย 10,000        ต.ลําปางหลวง กองสาธารณสุข

จากหมอกควัน จากภาวะหมอกควัน

พ.ศ. 2561

ลํา
ดับ

ที่

1.7  แผนงานสาธารณสุข

โครงการ
พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนอาสาป้องกันฝ่าย เพื่อให้ อปพร.มีความรู้ความเข้าใจ 25,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

พลเรือน (อปพร.) เพิ่มทักษะและวิทยาการใหม่ๆ

2 โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกัน 10,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

การเกิดอัคคีภัยในชุมชน

3 โครงการฝึกอบรม อปพร. เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ ทักษะ 15,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

เข้าใจเกี่ยวกับสาธารณูปภัยต่าง ๆ 

4 โครงการรักษาความปลอดภัย ป้องกันอุบัติภัยและ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน 20,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

สาธารณภัยโดยการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลต่างๆ ช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

5 โครงการฝึกอบรมมิสเตอร์เตือนภัย เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 15,000        เทศบาล สํานักปลัด

ในการเฝ้าระวังคอยเตือนภัย

6 โครงการรณรงค์แก้ไขหมอกควันและไฟป่า เพื่อป้องกันและลดภาวะเจ็บจาก 10,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

ภาวะหมอกควันในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

ลํา
ดับ

ที่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

1.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการครอบครัวสัมพันธ์รู้ทันกฎหมาย เพื่อให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์กัน 15,000        เทศบาลฯ สํานักปลัด

และรู้ทันกฎหมาย

2 โครงการส่งเสริมการยุติความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้คนในคอบครัวรู้ถึงโทษและ 15,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

ตําบลลําปางหลวง ความคุ้มครองทางกฎหมาย

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนับสนุนคนพิการและทุพพลภาพ 15,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

และทุพพลภาพตําบลลําปางหลวง ได้รับการช่วยเหลือ

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สนับสนุนผู้สูงวัยได้รับการช่วยเหลือ 20,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

ตําบลลําปางหลวง

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เพื่อให้สตรีเกิดการเรียนรู้และพัฒนา 20,000        เทศบาล สํานักปลัด

ตําบลลําปางหลวง ตนเอง

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เพื่อเพิ่มความรู้และการจัดทําแผน 5,500          ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

ชุมชนแบบมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนกัน

7 โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาให้ป้องกัน 10,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสร้างความ 50,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

ชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองฯ สามัคคัปรองดองสมานฉันท์

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ลํา
ดับ

ที่

1.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกาย 30,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

2 โครงการเจ้าพ่อทิพย์ช้าง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี 20,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

งามให้คงอยู่สืบไป

3 โครงการของเล่นพื้นบ้าน จินตนการไม่รู้จบ สืบสาน เด็กและเยาวได้สืบสานภูมิปัญญา 5,000          ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2561 ท้องถิ่นและใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์

4 โครงการประเพณีแห่ครัวตาม ต.ลําปางหลวง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี 110,000      ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

งามให้คงอยู่สืบไป

5 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อในวันสําคัญทางศาสนาพุทธ เอให้เห็นถึงความสําคัญของศาสนา 4,500          เทศบาลฯ สํานักปลัด

ประจําปี 2561 พุทธและรักษาประเพณีให้คงอยู่สืบไป

6 โครงการจัดงานกาดมั้วครัวแลง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี 100,000      ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

งามให้คงอยู่สืบไป

7 โครงการเดือนยี่เป็งวัดพระธาตุลําปางหลวง หมู่ 1, เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี 250,000      ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

หมู่ 2, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 11 งามให้คงอยู่สืบไป

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทางศาสนาและ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี 8,000          ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

วัฒนธรรม งามให้คงอยู่สืบไป

9 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล เพื่อสืบสานกิจกรรมสําคัญของชาติ 10,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

วันวิสาขบูชา และพิธีทางศาสนา

10 โครงการส่งเสริมมารยาทไทย เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกจิตสํานึกการรักษาธรรมเนียม 13,000        ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

มารยาทไทยตามแบบสังคมไทย

11 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี 8,000          เทศบาลฯ สํานักปลัด

งามให้คงอยู่สืบไป

1.6  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลํา
ดับ

ที่

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการสืบสามวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี 20,000        เทศบาลฯ สํานักปลัด

ศิลปวัฒนธรรม งามให้คงอยู่สืบไป

13 โครงการอบรมศาสนพิธ๊ ประเพณีทอ้งถิ่นและ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี 12,000        เทศบาลฯ สํานักปลัด

มารยาทไทย งามให้คงอยู่สืบไป

14 ๕รงการฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเทศบาลฯ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี 150,000      ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

งามให้คงอยู่สืบไป

15 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาคุณธรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี 9,000          เทศบาลฯ สํานักปลัด

จริยธรรม งามให้คงอยู่สืบไป

16 โครงการประเพณีแห่ช้างเผือก หมู่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 15,000        หมู่ 2 สํานักปลัด

ประเพณีแห่ช้างเผือก ลําปางหลวงใต้

17 โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ําดําหัว ผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 40,000        หมู่ 3 สํานักปลัด

หมู่ 3 บ้านป่าเหียง รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ บ้านป่าเหียง

18 โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ เดือนแปดเป็ง เพื่อจ่ายเก็นค่าใช้จ่ายในโรงการ 55,000        หมู่ 5 สํานักปลัด

 วัดจู้ดใต้ หมู่ 5 ประเพณีแปดเป็ง วัดจู้ดใต้ หมู่ 5 บ้านจู้ดใต้

19 โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุศรีดอนไชย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 50,000        หมู่ 6 สํานักปลัด

มหามงคล วัดม้าเหนือ หมู่ 6 สรงน้ําพระธาตุศรีดอนไชยฯ หมู่ 6 บ้านม้าเหนือ

20 โครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ บ้านม้าใต้ หมู่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 15,000        หมู่ 9 สํานักปลัด

รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ บ้านม้าใต้ บ้านม้าใต้

21 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 23,100        หมู่ 12 สํานักปลัด

หมู่ 12 บ้านปงป่าม่วง ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หมู่ 12 บ้านปงป่าม่วง

22 โครงการสวดเบิกประเพณีเดือนห้าเหนือ หมู่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 8,000          หมู่ 1 สํานักปลัด

ประเพณีสวดเบิกเดือนห้าเหนือ ลําปางหลวง

23 โครงการสวดเบิกประเพณีเดือนห้าเหนือ หมู่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 8,000          หมู่ 2 สํานักปลัด

ประเพณีสวดเบิกเดือนห้าเหนือ ลําปางหลวงใต้

ลํา
ดับ

ที่

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 โครงการสวดเบิกประเพณีเดือนห้าเหนือ หมู่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 8,000          หมู่ 7 สํานักปลัด

ประเพณีสวดเบิกเดือนห้าเหนือ บ้านลอมศรีป้อ

25 โครงการสวดเบิกประเพณีเดือนห้าเหนือ หมู่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 8,000          หมู่ 8 สํานักปลัด

ประเพณีสวดเบิกเดือนห้าเหนือ บ้านกองหาญ

26 โครงการสวดเบิกประเพณีเดือนห้าเหนือ หมู่ 11 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 8,000          หมู่ 11 สํานักปลัด

ประเพณีสวดเบิกเดือนห้าเหนือ บ้านจามเทวี

27 โครการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 11,000        หมู่ 7 สํานักปลัด

หมู่ 7 อนุรักษ์วัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง บ้านลอมศรีป้อ

28 โคงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและประเพณี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 52,000        หมู่ 11 สํานักปลัด

วัฒนธรรม หมู่ 11 ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและประเพณี บ้านจามเทวี

29 โครงการสรงน้ําพระธษตุศรีไชยา (วัดจู้ดทุ่ง) หมู่10 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 50,000        หมู่ 10 สํานักปลัด

สรงน้ําพระธาตุศรีไชยา หมู่ 10 บ้านจู้ดทุ่ง

30 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ํากู่บ้านจว้าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 50,000        หมู่ 13 สํานักปลัด

บ้านม้ากลาง หมู่ 13 งานประเพณีสรงน้ํากู่บ้านจว้าย บ้านม้ากลาง

31 โครงการประเพณีเก้าเป็ง หมู่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 50,000        หมู่ 4 สํานักปลัด

เก้าเป็ง หมู่ 4 นางเหลียว

32 โครงการประเพณีสงกรานต์ หมู่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 20,000        หมู่ 4 สํานักปลัด

ประเพณีสงกรานต์ หมู่ 4 นางเหลียว

33 โครงการรดน้ําดําหัวเจ้าพ่อทิพย์ช้างและชมรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 10,000        หมู่ 11 สํานักปลัด

ผู้สูงอายุตําบลลําปางหลวง รดน้ําดําหัวเจ้าพ่อทิพย์ช้างฯ บ้านจามเทวี

ลํา
ดับ

ที่

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



1.  ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอี้สํานักงาน เก้าอี้ชนิดเบาะหนังแบบมีที่วางแขน 1,500           ทต.ลําปาง สํานัหปลัด

หลวง

2 วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ อุปรณ์ 1,000,000    ทต.ลําปาง ทุกกอง

สํานักงาน และครุภัณฑ์ที่จําเป็นต้องใช้ใน หลวง

การปฏิบัติงาน

1.2  แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โต๊ะ เก้าอี้ จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ไว้สําหรับทํา 100,000       ทต.ลําปาง สํานัหปลัด

 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) กิจกรรม และนั่งรับประทานอาหาร หลวง

100,000      

ลํา
ดับ

ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

#REF!

1,001,500   

ลํา
ดับ

ที่

ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1



1.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุดับเพลิง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ถังเคมีดับเพลิง 50,000         ทต.ลําปาง สํานัหปลัด

หลวง งานป้องกัน

2 รถยนต์ดับเพลิงตรวจการ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,900,000    ทต.ลําปาง สํานัหปลัด

บรรทุกปิคอัพ 2400 ซีซี ติดตั้งถังน้ําในต้ว หลวง งานป้องกัน

ติดตั้งแท่นปืนหมุนได้360องศา

ทนแรงดันไม่น้อยกว่า600ปอนด์

ต่อตารางนิ้วที่ 50 นาที ติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําดับเพลิงหาบหามไม่

น้อยกว่า 10 แรงม้า ติดตั้งไฟ

สัญญาณฉุกเฉินพร้อมเสียง

สัญญาณไซเรน ติดตั้งวิทยุสื่อสาร 

ไฟส่องสว่าง

3 เครื่องแช่ (ไดโว่) เครื่องแช่ ไดโว่ ขนาด 12 นิ้ว 12,000         ทต.ลําปาง สํานัหปลัด

พร้อมสายยางส่งน้ํา จํานวน หลวง งานป้องกัน

3 เครื่อง

4 รถพยาบาลกู้ชีพ จัดซื้อรถตู้พยาบาลกู้ชีพ EMS 2,000,000    ทต.ลําปาง สํานัหปลัด

หลวง งานป้องกัน

3,962,000   

ลํา
ดับ

ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรักษ์ป่า รักน้ํา ปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง 10,000     ต.ลําปางหลวง ทต.ลําปางหลวง

พ.ศ. 2561

ลํา
ดับ

ที่

10,000        

พ.ศ. 2560

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

โครงการ

#REF!

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความรู้และพัฒนา 15,000     ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

ตนเอง

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ เพื่อให้คนในชุมชนดําเนินชีวิตตามหลัก 15,000     ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

ประชาชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองได้

3 โครงการส่งเสริมบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและ เอสนับสนุนในการส่งเสริมการอบรม 30,000     ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

และส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด แก่ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู

4 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีรายได้ของ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ต.ลําปาง 30,000     ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

ประชาชน หลวง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

5 โครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่เกษตรกร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูก 20,000     ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

ผู้ปลูกข้าว ข้าวในตําบลลําปางหลวง

6 โครงการออกร้านแสดงผลงานวิชาการและจัด เพื่อน้อมรําลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรฯ 20,000     ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

แสดงนิทรรศการรําลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงเสียสละปกป้องแผ่นดินไทย

7 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อุดหนุนอําเภอเกาะคา ตามโครงการ 5,000       อุดหนุ สํานักปลัด

ในด้านการตลาด ประจําปี 2561 ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อ.เกาะคา

ลํา
ดับ

ที่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการจัดงานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุดหนุนเทศบาลตําบลเกาะคา 20,000     อุดหนุ สํานักปลัด

ประจําปี 2561 อ.เกาะคา

9 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อุดหนุนเทศบาลตําบลไหล่หิน 5,000       อุดหนุน สํานักปลัด

การแข่งขันตีกลองปูจา ทต.ไหล่หิน

ลํา
ดับ

ที่

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการระบบประปาหมู่บ้าน มู่ 3, หมู่ 9, หมู่ 10 จัดทําระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ําไว้ 450,000      ม.3 ,ม.9 กองช่าง

ใช้ทุกครัวเรือน ม.10

2 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณภายใน ซุ้มโครงเหล็กกว้าง 9.30 ม. สูง 33,000        หมู่ 5 กองช่าง

หมู่บ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 5 5.0 ม. 

3 โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 2 256,500      หมู่ 2 กองช่าง

บริเวณแยก รพ.สต.ลําปางหลวง (ซุ้มไม้)

4 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ (เตาเดี่ยว)บริเวณป่าช้า กว้าง 4.0 ม. ยาว 8.0 ม. ตาม 1,083,000   หมู่ 1 กองช่าง

บ้านลําปางหลวง แบบแปลนที่กําหนด

5 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (ศูนย์ ศสมช.) กว้าง 4.0 ม. ยาว 6.0 ม. สูง. 160,000      หมู่ 5 กองช่าง

บริเวณภายในหมู่บ้านบ้านจู้ด หมู่ 5  3.0 ม บ้านจู้ด

6 โครงการก่อสร้างศาลเอนกประสงค์บริเวณป่าช้า กว้าง 3.80 ม. ยาว 6.0 ม. สูง 181,000      หมู่ 5 กองช่าง

บ้านจู้ด หมู่ 5 3.0 ม. 

7 โครงการปรับปรุงศาลาภายในสุสานบ้านป่าเหียง พื้นที่ 257.31 ตร.ม. ทาสีน้ํามัน 57,500        หมู่ 3 กองช่าง

หมู่ 3  +ทาสีกันสนิมและติดตั้งม้าหินอ่อน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

โครงการ
พ.ศ. 2560

แผนงานเคหะชุมชน และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา
ดับ

ที่ พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 9 กว้าง 4.0 ม. ยาว 2.0 ม. สูง 59,000        หมู่ 9 กองช่าง

1.70 ม. 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.(บุญปั๋น กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.50 ม. 398,300      หมู่ 10 กองช่าง

อินทวิชา) หมู่ 10 หนา 0.12 ม.  ยาว 273.50 ม. 

10 โครงการก่าอสร้างรางระบายน้ํา คสล. (แก้วมูล กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.40 ม. 84,400        หมู่ 11 กองช่าง

เรืองคํา) หมู่ 11 หนา 0.12 ม. ยาว 62.0 ม. 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.(นายสุทัศน์) กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.575 ม. 78,600        หมู่ 5 กองช่าง

หมู่ 5 หนา 0.12  ยาว 48.0 ม.

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.(บ้านน้องปุย) กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม. 181,400      หมู่ 4 กองช่าง

หมู่ 4 หนา 0.12 มท. ยาว 142.0 ม.

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. (บุญมา ยะติน) กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.42 ม.  38,300        หมู่ 11 กองช่าง

หมู่ 11 หนา 0.12 ม. ยาว 27.50 ม.

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. (ผู้ช่วยมาลี) กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.50 ม.  89,500        หมู่ 9 กองช่าง

หมู่ 9 หนา 0.12 ม. ยาว 61.50 ม.

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. (ผู้ใหญ่สิน) กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.50 ม.  174,900      หมู่ 7 กองช่าง

หมู่ 7 หนา 0.12 ม. ยาว 121.0 ม.

ลํา
ดับ

ที่

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. (อ.สําเนา กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.50 ม.  75,000        หมู่ 11 กองช่าง

ถาวรรณา) หมู่ 11 หนา 0.12 ม. ยาว 51.50 ม.

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. (อําพร กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.43 ม.  62,000        หมู่ 5 กองช่าง

อินทิบาล) หมู่ 5 หนา 0.12 ม. ยาว 47.30 ม.

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. (สมหมาย กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.50 ม.  88,800        หมู่ 3 กองช่าง

ฟูจา) หมู่ 3 หนา 0.12 ม. ยาว 61.0 ม.

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. อ้วน กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.50 ม.  117,800      หมู่ 5 กองช่าง

นกแก้ว) หมู่ 5 หนา 0.12 ม. ยาว 68.80 ม.

20 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. (นางยา) หมู่ 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อม 40,500        หมู่ 4 กองช่าง

บ่อพัก 2 บ่อ ยาว 40.0 ม. 

21 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. (สามแยกน้ําบ่อเลี้ยง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อม 603,000      หมู่ 11 กองช่าง

ลงสู่น้ําแม่แก้) หมู่ 11 บ่อพัก 13 บ่อ ยาว 136.40 ม. 

22 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. (ข้ามลําเหมือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 ม.จํานวน 22,600        หมู่ 11 กองช่าง

บุญทา สุริภา) หมู่ 6 5 ท่อน พร้อมถมลูกรัง

23 โครงการวางท่อระบายน้ําหร้อมหูช้าง (นายอํานวย วางท่อขนาด 1.50x1.50 ม. 173,000      หมู่ 13 กองช่าง

หน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 13) จํานวน 1 แถว 10 ท่อน 

ลํา
ดับ

ที่

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 โครงการปรับปรุงฝาย คสล. (ฝายทุ่งนาแม่แสงดี) ปรับปรุงฝาย คสล. ตามแบบแปน 14,500        หมู่ 7 กองช่าง

หมู่ 7 ที่กําหนด

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (กัญญา  มาลา) หมู่ 4 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 29.0 เมตร 56,700        หมู่ 4 กองช่าง

หนา 0.15 เมตร 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (กาบ  คําอ้าย) หมู่ 4 กว้าง 3.0 เมตร ยาว 31.0 เมตร 46,400        หมู่ 4 กองช่าง

หนา 0.15 เมตร 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(แก้วดี อ่อนเจริญ)หมู่ 4 กว้าง 2.80 เมตร ยาว 32.0 เมตร 44,200        หมู่ 4 กองช่าง

หนา 0.15เมตร

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (คํา  พุทธสอน )หมู่ 4 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 17.0 เมตร 33,100        หมู่ 4 กองช่าง

หนา 0.15 เมตร 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทองนวล ทิศชัย )หมู่ 4 กว้าง 3.0 เมตร ยาว 16.0 เมตร 23,400        หมู่ 4 กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางไปบ้านช้าง) หมู่ 4 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 68.70 เมตร 135,700      หมู่ 4 กองช่าง

หนา 0.15 เมตร

ลํา
ดับ

ที่

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (น้อย  คําอินทร์) หมู่ 5 กว้าง 2.5 เมตร  ยาว 20.0 เมตร 96,800        หมู่ 5 กองช่าง

หนา 0.15 เมตร

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (นายปิง) หมู่ 4 กว้าง 2.0 เมตร ยาว 48.0 เมตร 50,400        หมู่ 4 กองช่าง

หนา 0.15 เมตร

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (นายสําเริง  ถาวร) กว้าง 2.80 เมตร ยาว  20.0 เมตร 55,000        หมู่ 4 กองช่าง

(นางสมศรี  จันสุภาเสน) หมู่ 4 หนา 0.15 เมตร

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บังอร  อุ่นบ้าน) หมู่ 4 กว้าง 3.0 เมตร ยาว 34.0 เมตร 50,900        หมู่ 4 กองช่าง

หนา 0.15 เมตร

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ปุ่น  พุทธสอน) หมู่ 4 กว้าง 3.0 เมตร ยาว 30.0 เมตร 59,100        หมู่ 4 กองช่าง

หนา 0.15 เมตร

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ผู้ช่วยถนอม) หมู่ 13 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 65.0 เมตร 258,500      หมู่ 13 กองช่าง

หนา 0.15 เมตร

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 กว้าง 3.0 เมตร ยาว 62.0 เมตร 93,900        หมู่ 6 กองช่าง

หนา 0.15 เมตร

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ศรีทอน ทิพย์ศรีบุตร) กว้าง 3.0 เมตร ยาว 80.0 เมตร 119,500      หมู่ 6 กองช่าง

 หมู่ 6 หนา 0.15 เมตร

ลํา
ดับ

ที่

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สุพรรณ พลอยพันธ์) กว้าง 3.50 เมตร ยาว 12.0 เมตร 20,500        หมู่ 4 กองช่าง

 หมู่ 4 หนา 0.15 เมตร

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เสงี่ยม  ก้อนใส) หมู่ 4 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 23.0 เมตร 29,100        หมู่ 4 กองช่าง

หนา 0.15 เมตร

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เอียว  แสนโกษฐ์)หมู่ 4 กว้าง 3.0 เมตร ยาว 57.0 เมตร 84,200        หมู่ 4 กองช่าง

หนา 0.15 เมตร

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอาจ  กว้าง 3.0 เมตร ยาว 91.0 เมตร 134,300      หมู่ 4 กองช่าง

กิจธิกุล  (โรงงานน้ําพริก) หมู่ 4 หนา 0.15 เมตร

43 โครงการก่อสร้างลาน คสล. เชื่อมต่อถนนเดิม เชื่อมต่อถนนเดิม หนาเฉลี่ย0.10 ม. 6,000          หมู่ 12 กองช่าง

หมู่ 12 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.84 ตร.ม.

44 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. (ถนนสายป่าเหียง - ไหล่ทาง คสล.กว้างเฉลี่ย 0.50 ม. 482,400      หมู่ 3 กองช่าง

ลําปางหลวง) หมู่ 3 ยาว 2,150.0 ม.  หนา 0.10 ม. 

45 โครงการขยายความกว้างถนน คสล. (ถนนหน้าศาลา กว้าง 2.50 ม. ยาว 43.50 ม. 54,400        หมู่ 8 กองช่าง

เอนกประสงค์) หมู่8 หนา 0.15 ม. 

46 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (พ่อพลอย  วิญญา) กว้าง 3.0 ม. ยาว 80.0 ม. 16,180        หมู่ 6 กองช่าง

หมู่ 6 หนาเฉลี่ย 0.30 ม. 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ลํา
ดับ

ที่

โครงการ



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

47 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หน้าโรงเรียนอ้อมอารีย์) กว้าง 3.50 ม. ยาว 400.0 ม. 68,700        หมู่ 2 กองช่าง

หมู่ 2 หนาเฉลี่ย .20 ม.

48 โครงการปรับปรุงถมดินลูกรังปรับเกลี่ย (ถนนสาย ขนาดว้าง 3.0 ม. ยาว 553.0 ม. 28,500        หมู่ 9 กองช่าง

การเกษตร) หมู่ 9 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

49 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต กว้าง 4.50 ม. ยาว 395.0 ม. 485,900      หมู่ 7 กองช่าง

(สายบ้านลอมนอก) หมู่ 7 หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 

50 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต กว้าง 3.0 ม. ยาว 207.0 ม. 338,800      หมู่ 5 กองช่าง

(ผู้ใหญ่นิรันดร์  ต๊ะวิชัย) หมู่ 5 หนา 0.05 ม. 

51 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต กว้าง 4.0 ม. ยาว 96.0 ม. หนา 63,700        หมู่ 13 กองช่าง

(สม  ปันธิยา) หมู่ 13 เฉลี่ย 0.03 ม. 

52 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต กว้าง 4.0 ม. ยาว 83.50 ม. 57,400        หมู่ 6 กองช่าง

(สายป่าช้าบ้านมา้) หมู่ 6 หนาเฉลี่ย 0.03 ม. 

53 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต กว้าง 3.0 ม ยาว 70.0 ม. หนา 155,900      หมู่ 1 กองช่าง

(หน้าศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่) หมู่ 1 เฉ,ย 0.05 ม. 

ลํา
ดับ

ที่

โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม"หลักกฏหมายการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลัก 20,000     เทศบาล สํานักปลัด

บุคคลและการดําเนินการทางวินัยของ อปท." กฏหมายและประเด็นความรับผิด

2 โครงการฝึกอบรม การบริหารงานท้องถิ่นภายใต้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยว 15,000     เทศบาล สํานักปลัด

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับ อปท. การ กับบทบัญญัติในการเลือกตั้งฯ

เลือกตั้งฯ

3 ค่าใช้จ่ายโครงการในการฝึกอบรมการพัฒนา เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนตามหลักสูตร 34,000     กรมส่งเสริมฯ สํานักปลัด

บุคลากรตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน การอบรมบุคลากรทอ้งถิ่น

4 ค่าใช้จ่ายโครงการในกาการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 15,000     กรมส่งเสริมฯ งานการศึกษา

ทางการสอน ในการดูแลเด็ก
5 โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนัก 20,000     ต.ลําปางหลวง สํานักปลัด

ถึงหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส

เทศบาลตําบลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้ารการเมืองและการบริหาร

โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5.1  แผนงานบริหารทั่วไป
พ.ศ. 2561

ลํา
ดบั

ที่ พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02


