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คํานํา 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแนวทางสําคัญที่ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถปฏิบัติงาน
และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ภายใต้การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมท้ังสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 เทศบาลตําบลลําปางหลวง ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงได้จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขึ้น  ซึ่งผ่านกระบวนการประชาคมตําบล และขั้นตอนต่างๆมา
หลายระดับเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารที่จะนําไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  และปัญหาความต้องการ
ของท้องถิ่น 
 จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตําบลลําปางหลวง
ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการนําไปปฏิบัติ และเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ สนองตอบ
ต่อปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
 เทศบาลตําบลลําปางหลวงได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลง
นามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม 2561 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2561 ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ถัดจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2561 เพ่ือให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  จําอาศัยอํานาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา
ห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ และเป็นการร่วมมือจัดทําประชาคม
ตําบล เพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชนที่จะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลตําบลลําปางหลวง ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางระบบการ
วางแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลลําปางหลวง เพ่ือเป็นการเตรียมการสําหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้
ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2561-2580) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดลําปาง แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของอําเภอเกาะคา ทั้งในด้านเน้ือหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดําเนินการ ทั้งน้ี
เทศบาลตําบลลําปางหลวง ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

เพ่ือให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไว้สําเร็จลุล่วงบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
เทศบาลตําบลลําปางหลวง จึงได้จัดทําแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตําบลลําปางหลวงขึ้น 

 
วัตถุประสงค ์

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการ
จัดทํางบประมาณประจําปี 

2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ ปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจําปี และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 



 

 

 

 
เป้าหมาย 
 จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
 
ระยะเวลาในการดําเนนิการ 
 ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม 2561  เป็นต้นไป 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  
จังหวัดลําปาง 

 

งบประมาณ 
 ในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ใช้งบประมาณจํานวน  -  บาท 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เทศบาลตําบลลําปางหลวง จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนําไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทําไว้แล้ว 

2. เทศบาลตําบลลําปางหลวง จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ปฏิบัติในการ
ดําเนินการพัฒนาในช่วงห้าปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เทศบาลตําบลลําปางหลวง ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลลําปางหลวง 
 
ประวัติความเป็นมา 
 

 เทศบาลตําบลลําปางหลวง  เริ่มจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลลําปางหลวงครั้งแรก  และ
ได้รับการยกฐานะจากสภาตําบลลําปางหลวง  เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลลําปางหลวง  เมื่อวันที่  19  
มกราคม  พ.ศ.2539  ปรับขนาดลําดับช้ันขององค์การบริหารส่วนตําบลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลางเมื่อ
วันที่ 10  เมษายน  พ.ศ.2550   และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลลําปาง
หลวงเป็นเทศบาลตําบลลําปางหลวง  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.2551  ปรับขนาดลําดับช้ันของ
เทศบาลตําบลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลางเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2554 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนทีแ่สดงอาณาเขตเทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา 
 

  
 

 



 

 

 

 1.  ที่ตั้ง 
  เทศบาลตําบลลําปางหลวง ต้ังอยู่เลขที่ 385  หมู่ 11  บ้านจามเทวี ห่างจากท่ีว่าการอําเภอ
เกาะคา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1034 (ถนนสายเกาะคา – ห้างฉัตร) เป็นระยะทางประมาณ 5 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ กับตําบลและอําเภอใกล้เคียง ดังน้ี คือ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง และตําบลท่าผา อําเภอเกาะคา 
   จังหวัด   ลําปาง 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลเกาะคา ตําบลท่าผา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลใหม่พัฒนา ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 

 2.  พื้นที ่
 ตําบลลําปางหลวง มีพ้ืนที่รวมประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,303 ไร่ หรือ
พ้ืนที่ประมาณร้อยละ 5.08 ของพ้ืนที่ของอําเภอ 
 

 3.  ภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่ตําบลลําปางหลวง โดยทั่วไปเป็นที่ราบพ้ืนที่ทั่วไปมีความลาดเอียงจากทิศเหนือไป 
ทางทิศใต้ดินมีลักษณะเป็นดินร่วน อินทรีย์ วัตถุตํ่า เหมาะแก่การทํานา และปลูกพืช หมุนเวียน เช่น 
กระเทียม ถั่วเหลือง 
 

 4.  หมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบ 
  เทศบาลตําบลลําปางหลวงมีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ จํานวน  13 หมูบ้่าน  ดังน้ี 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บา้น ผู้นาํชุมชน เบอร์โทร 
ครัวเรือน
(หลังคา) 

1 บ้านลําปางหลวง นางวริดา สุขมูล 086-1950732 244 
2 บ้านลําปางหลวงใต้ นายอารันต์    ถาวรรณา 081-1691423 215 
3 บ้านป่าเหียง นายเบนซิน ขัตตินนท์ 061-3436835 215 
4 บ้านนางเหลียว นายสมชาย เมฆสวัสด์ิ 089-9168567 425 
5 บ้านจู๊ด นายนิรันดร์ ต๊ะวิชัย 082-0328297 353 
6 บ้านม้าเหนือ นายจําลอง คําวรัตน์ 089-9558208 265 
7 บ้านลอมศรีป้อ นายสมยศ ขนานใต้ 089-7583713 161 
8 บ้านกองหาญ นายนิกร นวลหงษ์  095-1341282 299 
9 บ้านม้าใต้ นายจารึก จอมคีร ี 089-9996661 131 

10 บ้านจู้ดทุ่ง นายไอ้ โยสิทธ์ิ 080-5019973 250 
11 บ้านจามเทวี นายอดิเทพ จันทร์ทิพย์  0801344162 256 
12 บ้านปงป่าม่วง นายบุญถิ่น วงค์ธิดา 087-1808325 214 
13 บ้านม้ากลาง นายนิพนธ์ มะลิวัน 081-8858633 246 

รวม 3,275 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.  จํานวนประชากร 
 ประชากรท้ังสิ้น 9,461 คน  แยกเป็น ชาย 4,540 คน  หญิง 4,921 คน  มีความหนาแน่น
เฉลี่ยประมาณ 345 คน/ตารางกิโลเมตร  โดยแยกจํานวนประชากรตามหมู่บ้านได้ดังน้ี 
 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บา้น 
จํานวนประชากร(คน) 

ชาย หญงิ รวม 
1 บ้านลําปางหลวง 316 353 669 
2 บ้านลําปางหลวงใต้ 243 279 522 
3 บ้านป่าเหียง 348 325 673 
4 บ้านนางเหลียว 624 660 1,284 
5 บ้านจู้ด 433 495 928 
6 บ้านม้าเหนือ 334 337 671 
7 บ้านลอมศรีป้อ 233 268 501 
8 บ้านกองหาญ 439 455 894 
9 บ้านม้าใต้ 170 188 358 

10 บ้านจู้ดทุ่ง 377 439 816 
11 บ้านจามเทวี 317 347 664 
12 บ้านปงป่าม่วง 270 332 602 
13 บ้านม้ากลาง 352 381 733 

รวม 4,456 4,859 9,315 
 

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562 
 

 6.  สภาพทางเศรษฐกิจ     
 

  6.1  อาชพี  มีการประกอบอาชีพ ดังน้ี 
  1) การเกษตร ราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทํานา รองลงมาคือ ทําสวน ปลูกพืช
หมุนเวียน ทั่วไป เช่น ถั่วเหลือง กระเทียม เป็นต้น 
  2) การเลี้ยงสัตว์  เป็นการเลี้ยงรายย่อย แบบครัวเรือน เลี้ยงเพื่อเป็นรายได้เสริม สัตว์ที่นิยม
เลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ สําหรับ โค และ กระบือ จะเลี้ยง แบบธรรมชาติ ให้สัตว์หากินตามทุ่งนา 
  3) การหัตถกรรม มีการผลิตสินค้า หัตถกรรมพ้ืนบ้านที่สําคัญ เช่น การทํากล่องข้าวจาก
ใบตาล ทําไม้กวาดทาง มะพร้าว แคร่ไม้ไผ่ เครื่องจักรสานต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์จากไมยราพยักษ์ ผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ยาง พารา โดยจะผลิตในลักษณะครัวเรือน ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพ 
  4) การค้าขาย มีการประกอบอาชีพค้าขาย โดยออกขายตามต่างจังหวัด ต่างอําเภอ 
สินค้าที่ค้าขายเช่น เครื่องป้ันดินเผา เซรามิค เคร่ืองใช้ในครัวเรือน สินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เป็นต้น 
 



 

 

 

 
 
 
 

 6.2  หน่วยธรุกิจในเขตเทศบาลตําบล 
  1) ป๊ัมนํ้ามันและก๊าซ   6 แห่ง 
  2) โรงงานอุตสาหกรรม   27 แห่ง 
  3) โรงงานอิฐมอญ 15   แห่ง 
  4) โรงสี   8 แห่ง 
  5) ร้านค้าของชํา 62 แห่ง 
  6) ร้านซ่อมรถ   8 แห่ง 
  7) นํ้าด่ืม   2 แห่ง 
  8)  ตลาด   4 แห่ง 
  9) ร้านขายอาหาร   14 แห่ง 
  10) วัสดุก่อสร้าง   2 แห่ง 
  11) อ่ืนๆ 58 แห่ง 
 

 7.  สภาพทางสังคม 
 

  7.1  การศกึษา 
   1) โรงเรียนประถมศึกษา   1 แห่ง 
   2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 12 แห่ง 
   3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1 แห่ง 
   4) ศาลาประชาคม 13 แห่ง 
   5) หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย 13  แห่ง 
 7.2  สถาบันและองคก์รทางศาสนา 
  1) วัด / สํานักสงฆ์   7 แห่ง 
 7.3  สาธารณสุข 
 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   2 แห่ง 
 2) อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ําร้อยละ   100% 
 7.4  กีฬา นนัทนาการ / พกัผ่อน 
 1) สนามกีฬาเอนกประสงค์   3 แห่ง 
 2) สนามฟุตบอล   6 แห่ง 
 3) สนามฟุตซอล  1 แห่ง 
 4) สนามตระกร้อ 12 แห่ง 
 5) สนามเด็กเล่น 10 แห่ง 
 6) สระว่ายนํ้า   1 แห่ง 
 
 
 
 
 



 

 

 

 8.  การบริการพื้นฐาน 
 8.1  การคมนาคม 
 เป็นการคมนาคมทางบก ไม่มีการคมนาคมทางนํ้าและทางอากาศ การคมนาคม ระหว่าง 
ตําบลใช้เส้นทางถนนโดยมีเส้นทางที่สําคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1034 สายเกาะคา – ห้างฉัตร 
การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านใช้เส้นทางถนน โดยบางช่วง เป็นถนนลูกรังบางช่วงเป็นถนนคอนกรีตและบาง
ช่วง เป็นถนนลาดยาง 
 8.2  การไฟฟา้ 
 มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตําบลรวมทั้งหมด  13  หมู่บ้าน 
 

 9.  ข้อมูลอ่ืน ๆ 
 9.1  ทรพัยากรธรรมชาติในพืน้ที ่  
 หนอง บึง  จํานวน  2  แห่ง  คือ 

1)  หนองแฝก 
 2)  หนองงู 
 คลอง  ลําธาร  ห้วย  จํานวน  5  ลําห้วย 
 1)  ลําห้วยแม่เถาวัลย์ 
 2)  ลําห้วยแม่แก้ 
 3)  ลําห้วยแม่ตาล 
 4)  ลําห้วยแม่เอ้ียง 
 5)  ลําเหมืองแอ้ว 
 
ศักยภาพในตําบล 
 1.  ศักยภาพของเทศบาลตําบลลาํปางหลวง 
  1.1  โครงสร้างและระบบการบริหารราชการของเทศบาลตําบลลําปางหลวง 
 เทศบาลตําบลลําปางหลวง แบ่งโครงสร้างและระบบการบริหารราชการออกเป็น 2 ฝ่าย  
คือ  ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร 
            1.1.1 ฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาลตําบลลําปางหลวง และสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลลําปางหลวง  รวม  12  คน 
 1.1.2 ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตําบลลําปางหลวง รองนายกเทศมนตรี
ตําบลลําปางหลวง ปลัดเทศบาลตําบลลําปางหลวง สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  แยกเป็น  
  1) สํานักงานปลัดเทศบาล  มีภาระหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการ การบรรณการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล การจัดทําร่างข้อบังคับ การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี การ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คําปรึกษาหน้าที่และความ
รับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ เทศบาลทั้งหมด 
การดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 
 



 

 

 

  2) กองคลัง  มีภาระหน้าที่เก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุก
ประเภท งานเก่ียวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน 
เทศบาล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษี
และนําส่ง รายงานคงเหลือประจําวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ  เทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ 
การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
การเร่งรัดใบสําคัญและเงินยืมค้างชําระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนา
รายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
  3) กองช่าง  มีภาระหน้าที่เก่ียวกับการสํารวจออกแบบและจัดทําโครงการใช้จ่ายเงินของ 
เทศบาล  การอนุมัติเพ่ือดําเนินการตามโครงการที่ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล งานบํารุงซ่อมแซมและ
จัดทําทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาล การจัดทําโครงการและออกแบบก่อสร้างแก่เทศบาล
และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุม ปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
  4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานส่งเสริมสุขภาพ  งาน
สุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดล้อม  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  งานรักษาความสะอาด  งานสัตว
แพทย์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 1.1.3  จํานวนบุคลากร  มีจํานวน  63  คน  ดังน้ี 
 1)  พนักงานเทศบาล  จํานวน 27 คน แยกเป็น ปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน, สํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 8 คน, กองคลัง จํานวน 7 คน, กองช่าง จํานวน 3 คน, กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 5 คน กองการศึกษา จํานวน  3  คน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน จํานวน 1 คน 
 2)  พนักงานครูเทศบาล  กองศึกษา  จํานวน 3 คน 
 3)  ลูกจ้างประจํา  กองคลัง จํานวน 1 คน 
 4)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 12 คน แยกเป็น สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 
คน, กองคลัง จํานวน 1 คน, กองช่าง จํานวน 2 คน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน  1 คน และ 
กองศึกษา จํานวน 7 คน 
 5)  พนักงานจา้งทั่วไป  จํานวน 15 คน แยกเป็น สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 7 คน, 
กองช่าง จํานวน 3 คน  กองคลัง  จํานวน  2 คน กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม จํานวน 6 คน และ กอง
ศึกษา จํานวน 1 คน 
 1.1.4  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
 1)  ปรญิญาโท จํานวน 17 คน 
 2)  ปริญญาตรี จํานวน 33 คน 
  3)  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จํานวน 9 คน 
 4)  ประถมศึกษา จํานวน 4 คน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างของเทศบาลตําบลลําปางหลวง 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 1.2  การบรหิารงบประมาณของเทศบาลตําบลลําปางหลวงในปทีีผ่า่นมา 
 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ ว่ารายรับของเทศบาลตําบลจะมีจํานวนจํากัดเมื่อ
เปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดําเนินการเพ่ือบริการให้แก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายก็
ตาม แต่เทศบาลตําบลลําปางหลวงก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุก
รายการ  มีรายละเอียดดังน้ี 
 1.2.1  สรุปรายรับจริงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 58,412,320.78 บาท 
แยกเป็น 
 1)  รายได้หมวดภาษีอากร 554,261,.25 บาท 
 2)  รายได้หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต  798,471.00 บาท 
 3)  รายได้หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  216,521.46 บาท 
 4)  รายได้หมวดรายได้ค่าสาธารณูปโภคและพาณิชย์ 261,341.00 บาท 
 5)  รายได้หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 131,314.00 บาท 
 6)  รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแลว้จดัสรรให ้ 24,234,447.07 บาท 
 7)  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 31,945,965.00 บาท 
 1.2.2  สรุปรายจ่ายจริงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561จํานวน 56,191,602.58บาท  
จําแนกตามแผนงาน  ดังน้ี 
 1)  แผนงานบริหารทั่วไป 13,914,147.85 บาท 
 2)  แผนงานรักษาความสงบภายใน  417365.00 บาท 
 3)  แผนงานการศึกษา 3,402,247.68 บาท 

ปลัดเทศบาลตําบลลําปางหลวง 

สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลตําบลลําปางหลวง 

นายกเทศมนตรีตําบลลําปางหลวง สภาเทศบาลตําบลลําปางหลวง 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

กองการศึกษา 



 

 

 

 4)  แผนงานสาธารณสุข 3,669,356.70 บาท 
 5)  แผนงานเคหะและชุมชน  8,381,840.59 บาท 
 6) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                      4,314,138.00  บาท              
 7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 417,728.00 บาท 
 8)  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 933,766.76 บาท 
 9)  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 21,100.00   บาท 
 10)  แผนงานงบกลาง 20,719,912.00 บาท 
 
 2.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่
 2.1  การรวมกลุ่มของประชาชน 
  มีการรวมกลุ่มอาชีพในตําบลลําปางหลวง  จํานวน  4  กลุ่มอาชีพ   
 

 2.2  จุดเดน่ของพื้นที ่
 มีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่สําคัญ คือ วัดพระธาตุลําปางหลวง ต้ังอยู่ในบริเวณ 
ด้านทิศใต้ของหมู่ที่ 1  บ้านลําปางหลวง  เป็นสถานที่ท่องเท่ียวทางโบราณ สถานที่สําคัญของจังหวัดลําปาง
และของตําบลลําปางหลวง 
 



 

 

 

ส่วนท่ี  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2564) 
 

สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตําบลลําปางหลวงในช่วงสามปีที่ผ่านมา 
 สรุปผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลลําปางหลวงในช่วงสามปีที่ผ่านโดยแยกรายละเอียดแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังน้ี 
 1.  แผนงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 เทศบาลตําบลลําปางหลวง  ได้ดําเนินการ  การก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษา  ถนน ท่อระบาย
นํ้า  รางระบายนํ้า  สะพาน ได้ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา  
จัดให้มีการซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเสียหายจากการสัญจรในพ้ืนที่  จัดให้มีการสร้างสะพานและราวสะพาน เพ่ือ
ความสะดวกปลอดภัยของประชาชน  และจัดให้มีการสร้างทางเท้าและปรับปรุงทางเท้าให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมา  รวมทั้งจัดให้มีการก่อสร้างรางระบายนํ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างถนนที่เกิดนํ้าท่วมขัง  จัด
ให้มีการซ่อมแซมบํารุงรักษารางระบายนํ้าให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  และจัดให้มีการวางท่อระบายนํ้าตามความ
ต้องการของประชาชน  รวมท้ังได้จัดให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าสําหรับครัวเรือน
และถนนที่ยังไม่มีแสงสว่างยามค่ําคืนเพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรในพ้ืนที่  และจัดให้มีการสนับสนุนโคม
ไฟก่ิงสาธารณะ สําหรับถนนบางจุดที่ยังขาดไฟกิ่ง  

 2.  แผนงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
 เทศบาลตําบลลําปางหลวง  ได้ดําเนินการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองโดยมีลักษณะ
ให้กลุ่มอาชีพกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนทําให้เกิดการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร์มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ผลการ
ดําเนินงานมีกลุ่มอาชีพกู้ยืมทุนหมุนเวียน และได้ดําเนินเปิดตลาดนัดการเกษตร เพ่ือเป็นที่จําหน่ายสินค้าที่
ให้แก่ ประชาชนโดยตรง และเป็นการหมุนเวียน เวียนเงินทุนเป็นการกระจายรายได้แก่ราษฎร  และได้
ดําเนินการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพ หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีกลุ่ม
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เช่น กลุ่มประดิษฐ์ปลาไม้ด้ินได้ กลุ่มทํากล่องข้าว โดยเน้น ให้มีการประชาสัมพันธ์
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น 

 3.  แผนงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคม 
 เทศบาลตําบลลําปางหลวง ได้จัดให้มีการดําเนินงานด้านกิจกรรม ทางส่งเสริมและพัฒนาสังคม
ด้วยกันหลายด้าน ดังน้ี  ด้านนันทนาการ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพ่ือต่อต้านยาเสพติด สนับสนุนขอให้มีการ
แข่งขันกีฬาสําหรับเยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ตําบลลําปางหลวง  ด้านการช่วยเหลือเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ และได้จัดสรร
งบประมาณเอง   ด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยการแจกถุงยังชีพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการยังชีพของผู้ยากไร้
ในเขตตําบลลําปางหลวง  ด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้าน ให้กับผู้
ยากไร้ในเขตพ้ืนที่ตําบลลําปางหลวงที่ไม่มีรายได้ ให้มีที่อยู่อาศัย  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ได้
ดําเนินการส่งเสริมให้มีการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น การแห่ขบวนครัวตาน ของวัดพระธาตุลําปางหลวง  
ส่งเสริมให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ตําบลลําปางหลวง เพ่ือส่งเสริมทุนอาหารกลางวัน 

 



 

 

 

แก่นักเรียน โดยจัดทําในรูปของเศรษฐกิจชุมชน พ่ึงตนเองเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง และปลาดุกในบ่อปลา  ส่งเสริม
งานประเพณีสรงน้ําวัดพระธาตุลําปางหลวง  สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ เด็กเร่รอนและเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากเอดส์ เพ่ือช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กที่อยู่ในตําบลลําปางหลวง  สนับสนุนงบประมาณใน
การปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กในเขตตําบลลําปางหลวง เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดีขึ้น  และสนับสนุน
งบประมาณในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ตําบล
ลําปางหลวงและพ้ืนที่ใกล้เคียง  และด้านการสาธารณสุขได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยการ
ฉีดพ่นหมอกควัน และทรายอะเบท และเพาะเลี้ยงปลาที่กินลูกนํ้า แจกจ่ายแก่ราษฎร แก่พ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิด
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค  ดําเนินการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าโดย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่
สุนัขในเขต พ้ืนที่ตําบลลําปางหลวง เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อ่ืน ๆ  และ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ประชาชน ในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และวิธีป้องกันแก่ 
ประชาชนมิให้ปัญหาโรคเอดส์เกิดเพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหา สาธารณสุข และสุขภาพ 
อนามัยของประชาชนต่อไป 

 4.  แผนงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการอนรุักษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เทศบาลตําบลลําปางหลวงได้ดําเนินการปลูกต้นราชพฤกษ์ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีพระชนมายุ  80  พรรษา สองข้างทาง  และดําเนินการก่อสร้างอาคารคัด
แยกขยะ , จัดซื้อถังขยะ และจัดทําโครงการขุดหลุมฝังกลบขยะ  เพ่ือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และรณรงค์
ให้เก็บขยะให้มิดชิด คัดแยกขยะเป็นสัดส่วน  รวมทั้งได้ดําเนินการจัดพ้ืนที่ว่างเพ่ือจัดทําสวนสาธารณะ ช่วย
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และเพ่ิมความสวยงามให้กับพ้ืนที่ ประชาชนใช้สําหรับพักผ่อนในเวลาว่าง 

 5.  แผนงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมืองและการบรหิาร 
 เทศบาลตําบลลําปางหลวงได้ดําเนินการส่งเสริมให้มีการทําประชาคมในหมู่บ้านในการเสนอ
โครงการและแผนพัฒนาตําบลของประชาชนในพ้ืนที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทําและแก้ปัญหาของ
ตนเอง  ส่งเสริมให้เกิดการโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนภาคประชาชน 
ร่วมตรวจสอบทุกครั้ง  และจัดต้ังศูนย์รับแจ้งข้อมูลการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตําบลลําปาง
หลวง  ด้านการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของประชาชนด้านประชาธิปไตย โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนา ให้
ความรู้แก่ประชาชนด้านกฎหมายทั่วไป ด้านการมีส่วนร่วมในการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตย  
รวมท้ังได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกต้ัง ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ทุกระดับเพ่ือพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 3 
 

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาในช่วงสามป ี
 

วิสัยทัศนก์ารพัฒนาของเทศบาลตําบลลําปางหลวง 
 

 1.  วสิัยทศัน์การพัฒนา  ( Vision ) 
  “เน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่  โดยให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง  
ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหาร ตามหลักธรรมาธิบาล” 
 

 2.  พนัธกิจการพัฒนา  ( Mission ) 
  2.1  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง 
  2.2  ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนอย่างทันท่วงที 
  2.3  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึงทุกสถานศึกษา 
  2.4  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ให้คงอยู่สืบต่อไป 
  2.5  พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  2.6  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอย 
  2.7  พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือใช้สําหรับการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทั่วถึง 
  2.8  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  2.9  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
  2.10 เน้นส่งเสริมการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 3.  เป้าประสงค์  ( Goal ) 
  3.1  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า  ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3.2 ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและได้รับการปลูกฝังจิตสํานึกด้านคุณธรรม
และจริยธรรม   ตลอดจนการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  3.3  ประชาชนมีกลุ่มอาชีพ มีผลิตภัณฑ์ และมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตําบล 
  3.4  ประชาชนอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีมลพิษและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ได้รับการ
ดูแลรักษา 
  3.5 ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เอ้ืออํานวยต่อความต้องการขั้น
พ้ืนฐานหมู่บ้าน 
  3.6 ประชาชนมีนํ้าเพียงพอต่อใช้สําหรับการอุปโภคบริโภค 
  3.7  องค์กรมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น  การบริการประชาชน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง  และเกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชนและ
อ่ืน ๆ  เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา 

  1.1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  1.2 ด้านการศึกษา 
  1.3 ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.4 ด้านการป้องกันรักษาและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  1.5 ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

  2.1 ด้านการสร้างจิตสํานึก ความตระหนักในการจัดการ และการกําจัดขยะ 
  2.2 ด้านการสร้างจิตสํานึก ความตระหนัก การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการป้องกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
 3.2 ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
 3.3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  4.1 ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ํา รางระบายนํ้า ท่อลอดเหลี่ยม  
และสะพาน 
  4.2 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  4.3 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ และพัฒนาระบบจราจร 
  4.4 ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา อาคาร ศาลาเอนกประสงค์ ห้องนํ้าสาธารณะ  หอ
กระจายข่าว ลานเอนกประสงค์ และการผังเมือง 
 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  แนวทางการพัฒนา 
  5.1 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
  5.2 ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเคร่ืองมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 



ยุทธศาสตร์ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา 
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 6 597,000 6 597,000 6 130,000 6 130,000 6 130,000 30 1,454,000

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 2,389,000 8 23,389,000 9 23,399,000 9 23,399,000 9 23,399,000 43 72,576,000

1.3 แผนงานการศึกษา 24 1,141,000 39 1,287,000 40 1,493,100 40 1,493,100 40 1,493,100 183 5,414,200

1.4 แผนงานศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 35 2,194,500 37 2,312,500 38 2,240,000 38 2,240,000 38 2,240,000 186 8,987,000

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 11 214,000 13 259,000 23 386,000 23 386,000 23 386,000 93 1,245,000

1.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 14 660,000 14 660,000 16 662,500 16 662,500 16 662,500 76 2,645,000

1.7 แผนงานสาธารณสุข 14 1,066,600 24 1,453,420 24 1,429,300 24 1,429,300 24 1,429,300 110 5,378,620

รวม 112 8,262,100 141 29,957,920 156 29,739,900 156 29,739,900 156 29,739,900 721 97,699,820

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 170,000 5 190,000 5 180,000 5 180,000 5 180,000 24 900,000

รวม 4 170,000 5 190,000 5 180,000 5 180,000 5 180,000 24 900,000
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าร

รวม  5  ปีปี 2564

จํา
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นโ
คร

งก
าร

ปี 2565

จํา
นว

นโ
คร

งก
าร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ปี 2563ปี 2561 ปี 2562

เทศบาลตําบลลําปางหลวง   อําเภอเกาะคา   จังหวัดลําปาง

จํา
นว

นโ
คร

งก
าร

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตร์ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
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รวม  5  ปีปี 2564

จํา
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นโ
คร

งก
าร

ปี 2565

จํา
นว

นโ
คร

งก
าร

ปี 2563ปี 2561 ปี 2562

จํา
นว

นโ
คร

งก
าร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน 13 360,000 13 360,000 13 360,000 13 360,000 13 360,000 13 1,440,000

รวม 13 360,000 13 360,000 13 360,000 13 360,000 13 360,000 13 1,440,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 360 8,906,033 425 117,840,734 484 127,630,036 484 127,630,036 484 127,630,036 2,237 509,636,875

และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม 360 8,906,033 425 117,840,734 484 127,630,036 484 127,630,036 484 127,630,036 2,237 509,636,875

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา

การเมืองและการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 750,000 11 834,000 12 846,800 12 846,800 12 846,800 54 4,124,400

รวม 7 750,000 11 834,000 12 846,800 12 846,800 12 846,800 54 4,124,400

รวมทั้งสิ้น 483 18,448,133 595 149,182,654 670 158,756,736 670 158,756,736 670 158,756,736 3,049 613,801,095



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
1 โครงการจัดหาที่พัก ศาลาพักผ่อน เพื่อเป็นที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว กว้าง 4 เมตร  ยาว 6 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  ร้อยละ นักท่องเที่ยวได้มีที่ใช้สําหรับ กองช่าง

สําหรับนักท่องเที่ยว ชุมชน และทํากิจกรรม 80% พักผ่อน

2 โครงการต่อเติมศาลาศูนย์ ศสมช. เพื่อใช้เป็นที่พัก และนั่งอ่านหนัง กว้าง 2.90 ม. ยาว 7.80 ม. 280,000    280,000    280,000    280,000    280,000     ร้อยละ คนในชุมชนมีที่พักและใช้เป็นที่ กองช่าง
หมู่ 2 สือพิมพ์ของชุชน และต่อเติมหลังคาด้านหน้าและ 80% พบปะของคนในชุมชน

ปรัยระดับฟุตบาท
3 โครงการปรับปรุงศาลาการเปรียญ เพื่อเป็นสถานที่ใช้กิจกรรมต่างๆ ปรับปรุงหลังคาและอาคาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  ร้อยละ ใช้ประโยชน์ทํากิจกรรมต่างๆได้ กองช่าง

และศาลาคู่แฝด วัดจู้ดหลวง ในชุมชน 80%
หมู่ 5

4 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ออก สนามกีฬาโณงเรียนบ้านจู้ด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ เด็กและเยาวชนได้ออกกําลังกาย กองช่าง
โรงเรียนบ้านจู้ด หมู่ 5 กําลังกายและห่างไกลยาเสพติด หมู่ 5 80% และห่างไกลยาเสพติด

5 โครงการก่อสร้างห้องน้ําพร้อม เพื่อก่อสร้างห้องน้ําสําหรับบริการ ภายในป่าช้าบ้านจู้ด หมู่ 5 พร้อม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  ร้อยละ มีห้องน้ําสําหรับบริการประชาชน กองช่าง
แท้งค์น้ําภายในป่าช้าบ้านจู้ด ประชาชนและมีน้ําไว้ใช้ แท้งค์น้ํา ห้องน้ําจํานวน 4 ห้อง 80% และประชาชนได้มีน้ําไว้ใช้

6 โครงการเทลานบริเวณป่าช้า เพื่อเป็นสถานที่ใช้กิจกรรมต่างๆ เทลานบริเวณป่าช้าบ้านจู้ด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ ใช้ประโยชน์ทํากิจกรรมต่างๆได้ กองช่าง
บ้านจู้ด (ข้างศาลาทิศตะวันออก) ในชุมชน  (ข้างศาลาทิศตะวันออก) 80%

7 โครงการเทลานบริเวณหน้าศาลา เพื่อเป็นสถานที่ใช้กิจกรรมต่างๆ เทลานบริเวณหน้าศาลารวมใจ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  ร้อยละ ใช้ประโยชน์ทํากิจกรรมต่างๆได้ กองช่าง
รวมใจ  วัดจู้ดหลวง หมู่ 5 ในชุมชน   วัดจู้ดหลวง หมู่ 5 80%

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาด้านสินค้าอัตลักษณ์อัตสาหกรรม  หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนงานเคหะชุมชน และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 โครงการเทลานคอนกรีตเสริม เพื่อให้เป็นสถานที่ทํากิจกรรม ที่ดินซื้อใหม่ วัดม้าใต้ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  ร้อยละ หมู่บ้านมีลานสําหรับจัดทํา กองช่าง
เหล็กที่ดินซื้อใหม่ วัดม้าใต้ หมู่ 9 ประจําหมู่บ้าน 80% กิจกรรมในหมู่บ้าน

9 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูล ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจํา 60,000   60,000   60,000   60,000   60,000    ร้อยละ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าว กองช่าง
ประจําหมู่บ้าน หมู่ 8 ข่าวสารอย่างทั่วถึงและปัจจุบัน หมู่บ้าน 100% สารที่เป็นปัจจุบันและทั่วถึง

10 โครงการก่อสร้างศาลาเอนก เพื่อเป็นสถานที่ใช้กิจกรรมต่างๆ กว้าง 10 ม.ยาว 16 ม. 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000  ร้อยละ ใช้ประโยชน์ทํากิจกรรมต่างๆได้ กองช่าง
ประสงค์ข้างวัดม้าใต้ หมู่ 9 ในชุมชน สูง 3 ม. (ตําบลลําป 5 ล้าน) 100%

11 โครงการเทลานคอนกรีตหน้าโกดัง เพื่อให้เป็นสถานที่ทํากิจกรรม ลาน คสล.มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000  ร้อยละ หมู่บ้านมีลานสําหรับจัดทํา กองช่าง
เก็บของ พร้อมไฟฟ้าและน้ําหมู่ 11 ประจําหมู่บ้าน 67.5 ตร.ม. หนา 0.10 ม. 80% กิจกรรมในหมู่บ้าน

12 โครงการก่อสร้างศูนย์ ศสมช. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ กว้าง 3.50 ม. ยาว 6.0 ม. 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000  ร้อยละ ประชาชนในพื้นที่ตําบล กองช่าง
ประจําหมูบ้านม้ากลาง หมู่ 13 ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 80% ลําปางหลวงเกิดการเรียนรู้
บริเวณโรงเรียนหลังเดิม

13 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา เพื่อเป็นสถานที่ใช้กิจกรรมต่างๆ เปลี่ยนสังกะสีเป็นเมทรัลซิส 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  ร้อยละ ใช้ประโยชน์ทํากิจกรรมต่างๆได้ กองช่าง
ศาลาป่าช้าเป็นเมทรัลซิส ในชุมชน  4 ม. x2.15 ม.ชายคา 8 x 80%

17.10 ม.

14 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ เพื่อให้เป็นสถานที่เก็บของส่วน -บริเวณสํานักงานเก่า กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ มีสถานที่สําหรับเก็บของประจํา กองช่าง
ส่วนรวม(ม.1,2,7,8 และ 11) รวมประจําห้าหมู่บ้าน ยาว 6 เมตร 80% หมู่บ้าน

15 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงคเพื่อให้เป็นสถานที่เก็บของส่วน สร้างศาลาเอนกประสงค์ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  ร้อยละ ชุมชนมีโรงครัวไว้ทําอาหาร กองช่าง
บริเวณวัดป่าเหียง หมู่ 3 รวมประจําห้าหมู่บ้าน 80% เวลามีกิจกรรมของหมู่บ้าน

16 โครงการซ่อมแซมบ้านนางสุบิน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้  - บ้านนางสุบิน พูนจา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  ร้อยละ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ กองช่าง
พูนจา และบ้านนางติ๊บ สุภาพันธ์ มีที่อยู่อ่ศัยที่มั่นคงแข็งแรง  - บ้านนางติ๊บ สุภาพันธ์ 80% มีที่อยู่อ่ศัยที่มั่นคงแข็งแรง
หมู่ 4 หลังละ 30,000 บาท



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

17 โครงการก่อสร้างศาลาเก็บปราสาท เพื่อใช้เก็บปราสาทศพเวลาเกิด สร้างปราสาทเก็บศพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ ชุมชนมีศาลาไว้เก็บปราสาท กองช่าง
บ้านจู้ด หมู่ 5 พายุฝน 80% เวลาฝนตก

18 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ใน ส้รางศูนย์เรียนรู้ หมู่ 5 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000  ร้อยละ ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ กองช่าง
เศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ 5 ชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและ 80%

พึ่งตนเองได้
19 โครงการก่อสร้างที่ล้างจานพร้อมเท เพื่อใช้เป็นที่ทํากจกรรมต่าง ๆ ของ ที่ล้างจานกว้าง 1.20 ม. ยาว 4.50 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000  ร้อยละ ชุมชนได้มีลานไว้สําหรับทํากิจ กองช่าง

พื้นศาลาเอนกประสง์ภายในหมู่บ้าน ชุมชน ม.สูง 0.80 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80% กรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
หมู่ 5  บ้านจู้ด 128 ตร.ม.

20 โครงการปรับปรุงห้องน้ําและพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการเวลา ปรับปรุงห้องน้ําในป่าช้า 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000  ร้อยละ ประชาชนได้ใช้บริหการ กองช่าง
ป่าช้า หมู่ 6 (ปูกระเบื้อง) มาร่วมงานศพ 80%

21 โครงการก่อสร้างศาลาไว้ปราสาท เพื่อใช้เก็บปราสาทศพเวลาเกิด สร้างปราสาทไว้ศพ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000  ร้อยละ ชุมชนมีศาลาไว้เก็บปราสาท กองช่าง
บริเวณศาลา หมู่ 12 และป่าช้า พายฝุน 80% เวลาฝนตก
หมู่ 12

22 โครงการซ่อมแซมมุงหลังคา เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของ เปลี่ยนหลังคาใหม่ 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000  ร้อยละ ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน กองช่าง
กระเบื้องโรงเรียนหลังเก่า หมู่ 13 หมู่บ้าน 80%

23 โครงการเทลานในวัดกู่บ้านจ้อย เพื่อใช้เป็นที่ทํากจกรรมต่าง ๆ ของ เทลานวัดกู่บ้านจ้อย 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000  ร้อยละ ชุมชนได้มีลานไว้สําหรับทํากิจ กองช่าง
หมู่ 13 ชุมชน 80% กรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

24 โครงการก่อสร้างหลังคาศาลาและ เพื่อใช้เป็นที่ทํากจกรรมตา่ง ๆ ของ สร้างหลังคาและรั้วโรงครัว 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  ร้อยละ ชุมชนได้มีลานไว้สําหรับทํากิจ กองช่าง
รั้ว โรงครัวของหมู่บ้าน หมู่ 13 ชุมชน หมู่บ้าน 80% กรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

25 โครงการปรับปรุงศาลาภายใน เพื่อใช้เป็นจุดพักขอผู้มาร่วมงาน สุสานบ้านป่าเหียง หมู่ 3 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500  ร้อยละ ชุมชนได้มีลานไว้สําหรับทํากิจ กองช่าง
สุสานบ้านป่าเหียง หมู่ 3 ฌาปนกิจ 80% กรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

26 โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อน กว้าง 2.50 ม. ยาว 3.0 ม. 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000  ร้อยละ ประชาชนได้มีที่พักผ่อน กองช่าง
ท้ายบ้านกองหาญ  หมู่ 8 หย่อนใจ สูง 2.80 ม. 80% หย่อนใจ พบปะพูดคุยกัน
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27 โครงการถมลูกรังปรับภูมิทัศน์ระดับ เพื่อปรับภูมิทัศน์สถานศึกษาให้ ถมลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยหนา0.60   - 20,500 50,000 50,000 50,000 ศพด. มีสถานศึกษาที่ปลอดภัย กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เหมาะสมและปลอดภัย สําหรับ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 118.0 ตร.ม. ในการเรียนรู้

การเรียนรู้ เช่น กําจัดปลวก,ซ่อมแซมประตู
ทาสี อาคาร

28 โครงการก่อสร้าง เสาธง และ รั้ว เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ความยาวรั้ว 99.06 ม.  - 169,500  180,600  180,600  180,600  ศพด. เด็กนักเรียนมีความ กองช่าง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน และส่งเสริมกิจกรรม ปลอดภัยในการเรียน

หน้าเสาธงความเป็นระเบียบ การสอน และเกิดวินัย
ให้เกิดกับเด็ก ในตนเอง

29 โครงการก่อสร้างห้องครัว เพื่อให้สถานศึกษามีความสะอาด ห้องครัว และห้องน้ํากว้าง  - 359,500 300,000 300,000 300,000 ศพด. สถานศึกษามีสภาพแวด กองช่าง
 ห้องน้ํา ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบ่งสัดส่วน และการดูแลเด็ก 3.10 ม. ยาว 8.0 ม. ล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

อย่างทั่วถึง ครูมีห้องน้ําที่ถูกสุข ในการจัดการศึกษา
ลักษณะ

30 โครงการก่อสร้างอ่างแปรงฟัน เพื่อปลูกฝังการรักษาความสะอาด อ่างแปรงฟันยาว 4.0 ม.  - 12,700 12,700 12,700 12,700 ศพด. เด็กมีสุขภาพในช่องที่ดี กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเด็กนักเรียน และความปลอด สูง 0.60 ม. และรู้จักรักษาความ

ภัยในการทําความสะอาด มือและ สะอาด

ช่องปาก อย่างถูกสุขลักษณะ

31 โครงการเทพื้น คสล. พร้อมปู เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เทพื้น คสล. หนา 0.10 ม.  - 68,500 68,500 68,500 68,500 ศพด. เด็กมีความปลอดภันย กองช่าง

กระเบื้อง 12 " * 12"  บ่อทราย ไม่ให้เป็นอันตราย พร้อมปูกระเบื้องไม่น้อย ในการเรียนการสอน

สําหรับเด็ก กว่า  99.13 ตร.ม. 

32 โครงการปรับปรุงระบบปรับ เพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศ ปรับปรุงระบบอากาศศูนย์  - 19,100 19,100 19,100 19,100 ศพด. เด็กมีสภาวะแวดล้อมที่ กองช่าง
อากาศภายในศูนย์พัฒนา ภายในให้สะอาดเหมาะสม พัฒนาเด็กเล็ก เหมาะสมต่อการศึกษา
เด็กเล็ก ปลอดภัยสําหรับเด็ก

33 โครงการค่าจ้างออกแบบและ เพื่อจ้างออกแบบและความคุม ค่าจ้างออกแบบและ  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ โครงการแต่ละโครงการมี กองช่าง
ควบคุมงาน งาน ควบคุมงาน 80% การออกแบบและ

ประมาณการที่ถูกต้อง
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34 โครงการก่อสร้างศูนย์ ศสมช. เพื่อให้ชุมชนได้ทํากิจกรรมต่างๆ ขนาดกว้าง 8.0 ม. ยาว  - 289,500 289,500 289,500 289,500 ร้อยละ ชุมชนได้ทํากิจกรรม กองช่าง

บริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 ร่วมกัน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ 16.0 ม. สูง 4.0 ม. 80% ต่าง ๆ ร่วมกันและจัด 

บ้านปงป่าม่วง กิจกรรมต่างๆ

35 โครงการก่อสร้างรั้วกั้นรอบ เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน ก่อสร้างรั้วกั้นรอบศาลา  - 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ เพื่อความปลอดภัยของ กองช่าง

ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 11 ภายในหมู่บ้าน เอนกประสงค์ หมู่ 11 80% ทรัพย์สินภายในหมู่บ้าน

(รั้วลวด) (รั้วลวด)

36 โครงการก่อสร้างศูนย์ที่ทําการ เพื่อใช้ในการประชุม อสม.หรือ ขนาดกว้าง 8.0 ม. ยาว  - 289,500 289,500 289,500 289,500 ร้อยละ อสม. สถานที่ทํา กองช่าง

 อสม.  บ้านม้าเหนือ หมู่ 6 จัดกิจกรรมต่างของ อสม. 16.0 ม. สูง 4.0 ม. 80% กิจกรรม
37 โครงการก่อสร้างศาลาอาคาร เพื่อให้เป็นสถานที่ทํากิจกรรม ขนาดกว้าง 30 เมตร  - 15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000   ร้อยละ มีอาคารสําหรับจัด กองช่าง

เอนกประสงค์สํานักงาน ในเขตเทศบาลตําบลลําปางหลวง ยาว 40 เมตร 80% กิจกรรมของเทศบาล
เทศบาลตําบลลําปางหลวง

38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 เพื่อปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง ถางวัชพืชและปาดหน้า  - 24,200    24,200    24,200    24,200     ร้อยละ ถนนมีความสะอาดและ กองช่าง
ข้างถนน (ถนนสาย 3 แยก ให้ถนนดูสะอาด ร่มเย็น ดินออด กว้าง 2-3 ม. 80% ดูปลอดโปร่ง
หน้าเทศบาล) ยาว1,160 ม. 2 ข้าง

39 โครงการขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม งบประมาณจัดซื้อที่ดิน  -  - 300,000  300,000  300,000   ร้อยละ ชุมชนมีสถานที่ไว้สําหรับ กองช่าง
จัดซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หมู่ 10 ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน พร้อมอาคาร 80% จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

40 โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร เพื่อให้มีสถานที่ทํางานและให้ ตามเอกสารใบประมาณการ  -  - 460,000  460,000  460,000   ร้อยละ กองการศึกษามีสถานที่ให้บริการ กองช่าง
กองการศึกษาฯ (ตามแบบประมาณ บริการประชาชนได้สะดวก ของเทศบาล 80% ประชาชนได้อย่างสะดวก
การ)

41 โครงการเปลี่ยนหลังคาศาลาภายใน เพื่อให้มีสถานที่ทํางานและให้ เปลี่ยนหลังคาศาลาภายในป่าช้า  -  - 85,000    85,000    85,000     ร้อยละ ถนนมีความสะอาดและ กองช่าง
ป่าช้าบ้านจู้ด หมู่ 5 , หมู่ 10 บริการประชาชนได้สะดวก บ้านจู้ด 80% ดูปลอดโปร่ง

42 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงคเพื่อให้มีสถานที่ทํางานและใช้ ตามแบบแปลนเทศบาล  -  - 258,000  258,000  258,000   ร้อยละ มีสถานที่ทําอาหารที่สะอาด กองช่าง
ล้างถ้วย ล้างจาน ภายในวัดจู้ดทุ่ง ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง สะอาด 80% ถูกสุขอนามัย
หมู่ 10 
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( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

43 โครงการหลังคาคลุมโรงครัว เพื่อให้เป็นสถานที่ทําอาหารสะอาด ขนาดกว้าง3.70 ม.ยาว 25.60 ม.  -  - 83,100   83,100   83,100    ร้อยละ มีสถานที่ทําอาหารที่สะอาด กองช่าง
วัดจู้ดทุ่ง หมู่ 10 ถูกสุขอนามัย ตามแบบแปลนที่กําหนด 80% ถูกสุขอนามัย

44 โครงการปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง เพื่อปรับมิทัศน์โดยรอบให้มีอากาศ ตัดหญ้า 2 ข้างทาง กว้างเฉลี่ย  -  - 4,900     4,900     4,900      ร้อยละ ถนนมีความสะอาดและ กองช่าง
(ถนนสายนางเหลียว-ซุ้มประตูบ้าน ถ่ายเทได้สะดวก ร่มเย็น 2.50 ม. ยาว 1,670 ม. 80% ดูปลอดโปร่ง
ป่าเหียง) หมู่ 4

0



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการเทลานหน้าวัดพระธาตุฯ เพื่อให้ชุมชนได้จัดกิจกรรม ปูตัวหนอนบริเวณศาลาน้ําแต้ม 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ชุมชนมีความสะดวกใน กองช่าง

บริเวณศาลาน้ําแต้ม/ปูตัวหนอน ต่าง 80% การจัดกิจกรรม

2 โครงการขุดเปิดน้ําทางลําเหมือง เพื่อช่วยระบายน้ําในฤดูฝน ปากเดิมกว้าง 3.0 ม. ท้องเดิม 11,900      11,900      11,900      11,900      11,900       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

สาธารณะ (หลังอบต.เก่า) ป้องกันน้ําท่วม กว้าง 2.0 ม. ลุกเฉลี่ย 0.50 ม. 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ยาว 264.0 ม. ลําคลอง

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหน้า เพื่อช่วยระบายน้ําในฤดูฝน กว้าง 3.0 ม. ยาว 171.0 ม. 164,000    164,000    164,000    164,000    164,000     ร้อยละ มีสภาพแวดล้อมที่ กองช่าง

ศาลหนองปู่ ลาดยางแอสฟัลติกส์ ป้องกันน้ําท่วม หนา 0.05 ม. 80% สะอาด สวยงาม

หมู่ 1

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 4.0 ม. ยาว 450 ม. 550,000    550,000    550,000    550,000    550,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กลางหมู่บ้านหมู่ 1 ไปถึง หมู่ 8 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

5 โครงการก่อสร้างประตูสระน้ําหนองงู เพื่อให้น้ําไหลผ่านได้สะดวก ประตูมือหมุนสระหนองงู 80,000      80,000      80,000      80,000      80,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ทดแทนของเดิม จํานวน 1 ชุด 80% เป็นการระบายน้ํา

6 โครงการก่อสร้างฝายแอ้ว เพื่อช่วยระบายน้ําในฤดูฝน ก่อสร้างฝายแอ้ว 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ป้องกันน้ําท่วม 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนงานเคหะชุมชน และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 25645)

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาด้านสินค้าอัตลักษณ์อัตสาหกรรม  หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ลําคลอง

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. เพื่อช่วยระบายน้ําในฤดูฝน ก่อสร้างราง 0.25 ม.ยาว 45.0 ม. 85,000      85,000      85,000      85,000      85,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

หน้าบ้านนางสุภาพร  ธิไหล หมู่ 2 ป้องกันน้ําท่วม ลึกเดิม 0.40 ม. ขุดลอกรางเดิม 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ยาว 55.0 ม. ลําคลอง

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําทุกสาย เพื่อช่วยระบายน้ําในฤดูฝน รางระบายน้ําทุกสายในภหมู่บ้าน 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 (ที่ยังไม่ได้ทํา) ป้องกันน้ําท่วม หมู่ 2 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ลําคลอง

9 โครงการขยายไหล่ทางถนนเส้น เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย ยาว 34.0 ม. สูง 1.87 ม. หนา 180,000    180,000    180,000    180,000    180,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หนองม้า สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 0.20 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.0 ม. ยาว 36 ม. 52,000      52,000      52,000      52,000      52,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายสม  จันตา หมู่ 2 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.355 ม. 63,000      63,000      63,000      63,000      63,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

เสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านลําปางหลวงใต้ ป้องกันน้ําท่วม ยาว 54 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

 - หน้าบ้านนายศรีวรรณ กันแก้ว ถึง
บ้านนางสวย  โชติ) หมู่ 2

12 โครงการแก้ไขรางระบายน้ํา หมู่ 2 เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ บ้านนางสาวมาลัย  จุ่งมิตร ถึง 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บ้านนางสาวมาลัย  จุ่งมิตร ถึง ป้องกันน้ําท่วม บ้านนางศรี  ศิริธรรม เชื่อมต่อบ้าน 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

บ้านนางศรี  ศิริธรรม เชื่อมต่อบ้าน นางไข่  ด้วงคํา ซ่อมแซมฝาราง + 

นางไข่  ด้วงคํา ขุดลอกตะกอน

13 โครงการก่อสร้างแอสฟัลติส (ลาดยาง) เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย ก. 4.0 ม. ย.236 ม. หนา 0.05 ม 305,000    305,000    305,000    305,000    305,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 2 ถนนสายหลังวัดพระธาตูฯ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

 จากสามแยกบ้านนายคํามา การคมนาคม

ถึงสระน้ํา หมู่8



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

14 โครงการก่อสร้างแอสฟัลติส(ลาดยาง) เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย จากสามแยกอนามัยเชื่อต่อจนถึง 995,000    995,000    995,000    995,000    995,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากสามแยกอนามัยเชื่อต่อจนถึงบ้าน สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม บ้านอ.ทองใบ  เหียดใส ก.5.0 ม.  80% สะดวกและปลอดภัยใน
อ.ทองใบ  เหียดใส ย.430 ม หนา 0.05 ม.รื้อชั้น การคมนาคม

ทางเดิม
15 โครงการแก้ไขรางระบายน้ํา หมู่ 2 เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ บ้านนางละเอียด  เหียดใส ถึงบ้าน 224,000    224,000    224,000    224,000    224,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บ้านนางละเอียด  เหียดใส ถึงบ้าน ป้องกันน้ําท่วม นายสมบูรณ์ สุวรรณาก.0.25 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง
นายสมบูรณ์  สุวรรณา ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.ยาว 128.0 ม.

16 โครงการขยายไหล่ทางถนน ทางเข้า เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย ขยายไหล่ทาง ปากทางเข้าป่าช้า 40,000      40,000      40,000      40,000      40,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ป่าช้าบ้านลําปางหลวง สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม บ้านลําปางหลวง ขยายทั้ง 2  80% สะดวกและปลอดภัยใน

ข้างๆละ 0.50ม.ยาว 127.9 ม. คมนาคม
17 โครงการ่อสร้างรางระบายน้ําหน้าบ้าน เพื่อช่วยระบายน้ําในฤดูฝน ยาว 3.0 ม. ราง 0.25 ม. ลึก 6,000        6,000        6,000        6,000        6,000         ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นายประทวน  มูลไชย (ข้ามถนน) ป้องกันน้ําท่วม 0.58 ม. (เดิม) 80% เป็นการระบายน้ําสู่
ลําคลอง

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําข้าง เพื่อช่วยระบายน้ําในฤดูฝน ราง 0.25 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 35,000      35,000      35,000      35,000      35,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง
บ้านนางสายพรรณ  หมู่ 3 ป้องกันน้ําท่วม 20.0 ม. 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ลําคลอง
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 2.50-3.0 ม. ยาว 245 ม. 340,000    340,000    340,000    340,000    340,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายทรงศักดิ์ ตันตระกูล ถึงบ้าน สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม พร้อมลูกรังไหล่ทาง 80% สะดวกและปลอดภัยใน
นายหลั่น  วจีกรรม หมู่ 3 คมนาคม

20 โครงการขยายสะพานหมู่ 3 เพื่อสะดวกปลอดภัยสําหรับใช้ ยาว 7.0 ม. กว้าง 6. ม. สูง 2.0ม. 600,000    600,000    600,000    600,000    600,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เชื่อมต่อ หมู่ 11 สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

คมนาคม
21 โครงการเทพนังคาดลําเหมืองจาก เพื่อช่วยระบายน้ําในฤดูฝน ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. 700,000    700,000    700,000    700,000    700,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

สะพานบ้านใหม่ พร้อมราวเหล็กกั้น ป้องกันน้ําท่วม 80% เป็นการระบายน้ําสู่
ลําคลอง

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหน้า เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 4.0 ม. ยาว 103 ม. หนา 130,000    130,000    130,000    130,000    130,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สนามฟุตซอล หมู่ 3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม เฉลี่ย .05 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

คมนาคม
23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้าน เพื่อช่วยระบายน้ําในฤดูฝน ราง 0.25 ม. ยาว 19.0 ม. 34,000      34,000      34,000      34,000      34,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นายฤทธิ์  บุญหงษ์ หมู่ 3 ป้องกันน้ําท่วม รางเดิมลึก 0.62 ม. 80% เป็นการระบายน้ําสู่
ลําคลอง

24 โครงการแก้ไขรางระบายน้ําหน้าบ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ สายบ้านนายสนิท  ฟูจา 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

นายสนิท  ฟูจา หมู่ 3 บ้านป่าเหียง ป้องกันน้ําท่วม ยาว 39.0 ม. 80% เป็นการระบายน้ําสู่
ลําคลอง

25 โครงการก่อสร้างลูกรังบริเวณป่าช้า เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย จากป่าช้าบ้านป่าเหียง ถึง 35,000      35,000      35,000      35,000      35,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 3 ถึงฝายแม่แก้ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม ฝายแม่แก้ กว้าง 3.0 ม. ยาว 80% สะดวกและปลอดภัยใน

415 ม. หนา 0.10 ม. คมนาคม
26 โครงการปรับปรุงแก้ไขถนนลูกรัง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย หมู่ 4  บ้านนายศูนย์  อกตัน 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 4 บ้านนายศูนย์  อกตัน สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน
คมนาคม

27 โครงการวางท่อระบายน้ําต่อจาก เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ วางท่อขนาด 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก 855,000    855,000    855,000    855,000    855,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บ้านนายสมศักดิ์  ธรรมนพ ถึง ป้องกันน้ําท่วม พร้อมลูกรังท่อ ยาว 192.0 ม. 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ถนนใหญ่  หมู่ 4 สาย1034 ลําคลอง

28 โครงการเปิดทางน้ําไหลขุดทางน้ําใหม่ เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ใช้แรงงานคน กว้าง 0.50 ม. ลึก 9,200        9,200        9,200        9,200        9,200         ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

จากนานายอุดม สันยะเขื่อน เลียบถนน ป้องกันน้ําท่วม 0.50 ม. ยาว 247 ม. 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ข้างฟาร์มหมู เชื่อมลําเหมืองเดิมขุด ลําคลอง

ลอกต่อไปถึงหน้าบ้านนายสุทัศน์ 

บุญกิจ ลงลําเหมืองแม่เถสวัลย์

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย  - บ้านนางรําแพน  ธรรมชัย 31,000      31,000      31,000      31,000      31,000      ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านนางเหลียว สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม  - บ้านนางบังอร  อุ่นบ้าน 52,000      52,000      52,000      52,000      52,000      สะดวกและปลอดภัยใน

 - ซอยบ้านนายคําปัน-บ้านนายหลา 158,000    158,000    158,000    158,000    158,000    คมนาคม

 - บ้านนางกาบ  คําอ้าย 48,000      48,000      48,000      48,000      48,000      

 - บ้าน ผช.สมชาย  เนตรสวัสดิ์ 29,000      29,000      29,000      29,000      29,000      

 - บ้านนายอาจ (โรงน้ําพริก) 141,000    141,000    141,000    141,000    141,000    

 - บ้านนางบุญเตรียม  ตันตุ้ย 25,000      25,000      25,000      25,000      25,000      

 - บ้านนายปุ่น  พุทธสอน 37,000      37,000      37,000      37,000      37,000      

 - บ้านนายสําเริง  ถาวร 31,000      31,000      31,000      31,000      

 - บ้านนางอัฉรา  เครือแก้ว 62,000      62,000      62,000      62,000      



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 - บ้านนายประเสริฐ  พุทธสอน 31,000      31,000      31,000      31,000      

 - บ้านนายเจริญ  สําเรืองจิตต์ 49,000      49,000      49,000      49,000      

 - บ้านนางคํา  พุทธสอน 26,000      26,000      26,000      26,000      

30 โครงการวางท่อระบายน้ํา บ้านนาย เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อขนาด 0.40 ม. ยาว 24 ม. 49,000      49,000      49,000      49,000      49,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

เจริญ สําเรืองจิตต์ ถึงบ้านนางคําปวน ป้องกันน้ําท่วม พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างถนน 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ดวงมณี  หมู่ 4 (สุคํา ทาแดง) คสล.  ก  3.50 ม. ย  16.0 ม. ลําคลอง

31 โครงการวางท่อระบายน้ําถนนบ้านนาย เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อขาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก 429,000    429,000    429,000    429,000    429,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บุญลือ  ทิศชัย ถึงทุ่งนายบุญถิ่น ป้องกันน้ําท่วม และทําถนนลูกรังกว้าง 2.50 ม. 80% เป็นการระบายน้ําสู่

วงศ์ธิดา  หมู่ 4 ยาว 389 ม. ลําคลอง

32 โครงการวางท่อระบายน้ําข้าง เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อขนาด 0.40 ม. ยาว 37 ม. 39,000      39,000      39,000      39,000      39,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

กองทุนเงินล้านของหมู่บ้าน  หมู่ 4 ป้องกันน้ําท่วม พร้อมบ่อพักและถมลูกรังหลังท่อ 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ลําคลอง

33 โครงการวางท่อระบายน้ํา ถนนสาย เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อขนาด 0.30 ม.ยาว 38.0 ม. 36,000      36,000      36,000      36,000      36,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บ้านนางเหลียว - ปงป่าม่วง ป้องกันน้ําท่วม พร้อมบ่อพัก 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ลําคลอง

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ  - บ้านนางจันทร์ฟอง สุทโธ ถึง 142,000    142,000    142,000    142,000    142,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านนางเหลียว ป้องกันน้ําท่วม  บ้านนายทอง  เปียงใจ 80% เป็นการระบายน้ําสู่
ถนนสายกลางหมู่บ้าน
 - บ้านนางอําไพ ทิพย์ศรีบุตร ถึง 137,700    137,700    137,700    137,700    
บ้าน อ.ธนากร  มณีอรุณ
 - บ้านนายสงวน  มะลิวัน ถึง 185,000    185,000    185,000    185,000    
บ้านนายสีเทา  จันทร์มณี
 - ซอยร่มโพธิ์ 229,500    229,500    229,500    229,500    

 - บ้านนายอุทัย  มณีอรุณ ถึง 1,185,000 1,185,000 1,185,000 1,185,000 
บ้าน น.ส.จินดา  จนจิตร
 - ซอยสุจารี ทั้งสาย ฝั่งบ้าน 315,000    315,000    315,000    315,000    



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

น.ส.ขันคํา  พุทธสอน

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อม เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย วางท่อขนาด 1.0 ม. (ท่อเดิม)พร้อม 550,000    550,000    550,000    550,000    550,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
วางท่อระบายน้ําบริเวณรอบวัด สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม บ่อพัก 39 ท่อน วางท่อ(ท่อใหม่) 80% สะดวกปลอดภัยในการ
บ้านจู้ด หมู่ 5 พร้อมบ่อพัก ยาว 30 ม. คมนาคม

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.50 ม. ยาว 45.0 ม. 82,500      82,500      82,500      82,500      82,500       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายเฉลิม พิมพา ถึงโรงงานนายมานพ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม พร้อมลูกรังไหล่ทาง 80% สะดวกปลอดภัยในการ
โยสิทธิ์  หมู่ 5 บ้านจู้ด คมนาคม

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 4.0 ม. ยาว 82.0 ม. 171,000    171,000    171,000    171,000    171,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายนิพนธ์  ตุ้ยตัน หมู่ 5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม พร้อมลูกรังไหล่ทาง 80% สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 2.50 ม. ยาว 30.0 ม. 100,700    100,700    100,700    100,700    100,700     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายนายน้อย ธรรมอินทร์ ถึงบ้าน สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม พร้อมลูกรังไหล่ทาง 80% สะดวกปลอดภัยในการ

น.ส.สุนันท์ กันธิยืน หมู่ 5 คมนาคม

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.50 - 4.0 ม. 190,000    190,000    190,000    190,000    190,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายใหญ่  พิมพา หมู่ 5 บ้านจู้ด สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม ยาว 91.0 ม. 80% สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

40 โครงการวางท่อระบายน้ําสาย เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ วางท่อระบายน้ํา ยาว 20.0 ม. 40,000      40,000      40,000      40,000      40,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บ้านแม่สุก  กันแก้ว หมู่ 5 บ้านจู้ด ป้องกันน้ําท่วม 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ลําคลอง

41 โครงการลาดยางถนนแอสฟัลติส เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 4.0 ม. ยาว 202 ม. 380,000    380,000    380,000    380,000    380,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนสายบ้านนางคําน้อย  พุทธสอน สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.05 ม. 80% สะดวกปลอดภัยในการ

 หมู่ 5 บ้านจู้ด ถึงถนนใหญ่ คมนาคม

42 โครงการขอฝายน้ําล้นบริเวณ เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ สร้างฝายน้ําล้นหน้าบ้านนางรจนา 40,000      40,000      40,000      40,000      40,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

หน้าบ้านนางรจนา หมู่ 5 ป้องกันน้ําท่วม หมู่ 5 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ลําคลอง

43 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 4.0 ม. ยาว 358.0 ม. 231,000    231,000    231,000    231,000    231,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

นายบุญมี มะลิวัน ถึงบ้านนายแทน สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.40 ม. 80% สะดวกและปลอดภัย

ไชยแก้ว หมู่ 6 บ้านม้าเหนือ ในการคมนาคม

44 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างวัดม้า เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.0 ม. ยาว 228.0 ม. 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 เหนือ หมู่ 6 เชื่อมต่อกับบ้านนายบุญมี สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัย
 มะลิวัน และนายแทน  ไชยแก้ว ในการคมนาคม

45 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีต (เสริม เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง3.0 ม. ยาว 122.0 ม. หนา 189,000    189,000    189,000    189,000    189,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ของเดิม)บ้านนายบุญส่ง เรืองอินท์ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 0.15 ม. 80% สะดวกและปลอดภัย
ถึงบ้านนายบุญมี  มะลิวัน  หมู่ 6 ในการคมนาคม

46 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจาก เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ รางระบายน้ํา ยาว 56.0 ม. 90,000      90,000      90,000      90,000      90,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง
บ้านนายสังวาลย์ การี ถึงบ้าน ป้องกันน้ําท่วม 80% เป็นการระบายน้ําสู่
นายสมควร มงคล หมู่ 6 ลําคลอง

47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ยาว 20.00 ม. 21,000      21,000      21,000      21,000      21,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง
หน้าบ้านอาจารย์สมทบ สร้อยสุวรรณ ป้องกันน้ําท่วม 80% เป็นการระบายน้ําสู่
หมู่ 6 ลําคลอง

48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจาก เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ยาว 198.0 ม. กว้าง 0.25 ม. 212,000    212,000    212,000    212,000    212,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง
บ้านพ่อใหญ่ถึงบ้านนายน้อง  ปวงแก้ว ป้องกันน้ําท่วม 80% เป็นการระบายน้ําสู่

หมู่ 6 ลําคลอง
49 โครงการตัดถนน คสล.เดิม เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อ 0.20 ม. ยาว 6.00 ม. 3,800        3,800        3,800        3,800        3,800         ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

วางท่อน้ําจากบ้านพ่อทาน  อกตัน  ป้องกันน้ําท่วม พร้อมตัดถนน คสล. เดิม 80% เป็นการระบายน้ําสู่
หมู่ 6 ลําคลอง

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหน้า เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ รางระบายน้ํา ยาว 154.0  ม. 240,000    240,000    240,000    240,000    240,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง
บ้านนางบัวแก้ว สร้อยสุวรรณ ถึง ป้องกันน้ําท่วม 80% เป็นการระบายน้ําสู่
บ้านนายวิทยา  วิญญา (ผ่านถนน) ลําคลอง
และบ้านนายแทน  ไชยแก้ว

51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหน้า เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 0.25 ม. ยาว 53.0 ม. 56,000      56,000      56,000      56,000      56,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หน้าบ้านผู้ใหญ่จํานง และจุดต่าง ๆ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 ในการคมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

52 โครงการวางท่อระบายน้ําจากบ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ยาว 120.0 ม. ท่อ 0.40 ม. 180,000    180,000    180,000    180,000    180,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นายวิทยา  วิญญา ถึงเหมือสาธารณะ ป้องกันน้ําท่วม 80% เป็นการระบายน้ําสู่

หมู่ 6 บ้านม้าเหนือ ลําคลอง
53 โครงการปรับเกลี่ยถนนลูกรังจากเขื่อน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย ถนนกว้าง 3.0 ม. ยาว 1,600 ม. 240,000    240,000    240,000    240,000    240,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านท่าช้างตลอดลําเหมืองทั้ง 2 ข้าง สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 90% สะดวกและปลอดภัยใน
หมู่ 7 การคมนาคม

54 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ไหล่ทาง คสล. กว้าง 1.50 ม. ยาว 13,900      13,900      13,900      13,900      13,900       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง
ท่อลอกเหลี่ยมบ้านม้าใต้ หมู่ 9 ป้องกันน้ําท่วม 14.0 ม. ช่วง2 ไหล่ทางกว้าง 90% เป็นการระบายน้ําสู่

1.50 ม. ยาว 10.0 ม. ลําคลอง
55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจาก เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ กว้าง0.30 ม.ยาว 68 ม. ลึกเฉลี่ย 119,000    119,000    119,000    119,000    119,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บ้านนางบุญ จิระดา ถึงหน้าศาลาหมู่บ้าน ป้องกันน้ําท่วม 0.50 ม. 90% เป็นการระบายน้ําสู่
และทุกซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 ลําคลอง

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 1.50 ม. ยาว 29.0 ม. 22,533      22,533      22,533      22,533      22,533       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นางบุญชื่น  จุ่งมิตร หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม
57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 2.40 ม. ยาว 20.0 ม. 25,000      25,000      25,000      25,000      25,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายนิยม  จันทร์แก้ว หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ กว้าง 3.0 ม. ยาว 8.50 ม. 14,000      14,000      14,000      14,000      14,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง
นายสมบูรณ์  วันตา หมู่ 7 ป้องกันน้ําท่วม หนา 0.15 ม. 90% เป็นการระบายน้ําสู่

ลําคลอง
59 โครงการถมดินลูกรังบริเวณขอบถนน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย ด้านซ้ายกว้าง1.40 ม.ยาว 18.0 5,000        5,000        5,000        5,000        5,000         ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนางเพรชรัตน์ ทิพย์แก้ว หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม ม. ขวากว้าง1.0-2.0ม.ยาว36.0 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

60 โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย ช่วง 1 ก. 4.0 ม. ย.40.0 ม. 44,000      44,000      44,000      44,000      44,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายบ้าน จัทร์ทิพย์ สร้อยแก้ว หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.03 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ช่วง 2 ก.3.50 ม. ย. 47 ม. 46,000      46,000      46,000      46,000      46,000      การคมนาคม
หนา 0.03 ม. 

61 โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านลอมใน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 4.0 ม.ยาว 10.0 ม. หนา 20,600      20,600      20,600      20,600      20,600       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

หมู่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40ตร.ม. 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ลําคลอง

62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ รางระบายน้ํา ยาว 299 ม. 450,000    450,000    450,000    450,000    450,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บ้านนายเนตร  เนาว์แก้ว (ลอมใน) ป้องกันน้ําท่วม 80% เป็นการระบายน้ําสู่

หมู่ 7 ลําคลอง

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.0 ม. ยาว 54.0 ม. 110,000    110,000    84,000      84,000      84,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางบัวจันทร์  ยะหลี หมู่ที่ 8 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 ม.  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80% สะดวกและปลอดภัยใน

162.0 ตร.ม. การคมนาคม

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.0 ม. ยาว 65.0 ม. หนา 101,000    101,000    101,000    101,000    101,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(หมวดบรรจบ)  หมู่ที่ 2 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม .015 ม พร้อมลูกรังไหล่ทาง 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ กว้าง 0.25 ม. ยาว 60 ม. ลึก 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นางจันทร์  มูลคํา  หมู่ 8 ถึงตลาดนัด ป้องกันน้ําท่วม 0.35 ม. หนา 0.12 ม. 80% เป็นการระบายน้ําสู่
โคกระบือ ลําคลอง

66 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ กว้าง 0.25 ม. ยาว 36.0 ม. 57,000      57,000      57,000      57,000      57,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

เลขที่ 145 หมู่ 8 (นางเฮือน) ป้องกันน้ําท่วม ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 80% เป็นการระบายน้ําสู่
ลําคลอง

67 โครงการถนนลาดยางบริเวณข้าง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.0-3.50 ม. ยาว 295.0 289,000    289,000    289,000    289,000    289,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

อบต. หลังเดิม สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม ม. หนา 0.03 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

68 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย วางท่อ คสล. ข้ามลําเหมือง ขนาด 70,000      70,000      70,000      70,000      70,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลําเหมืองหนองช้าง สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 0.80 ม.  จํานวน 6 ท่อพร้อมหู 80% สะดวกและปลอดภัยใน
ช้าง คสล. 2 ข้าง การคมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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งบประมาณและที่ผ่านมา

69 โครงการวางท่อลอดถนนจากทุ่งนา เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ วางท่อระบายน้ําขนาด 1.20 ม. 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

 นายเหรียญชัย ถึงทุ่งนางปั๊ด  บังเมฆ ป้องกันน้ําท่วม จํานวน 8 ท่อ (วางเดี่ยว) 80% เป็นการระบายน้ําสู่

หมู่ 9 บ้านม้าใต้  พร้อมหูช้าง ลําคลอง

70 โครงการขอขยายสะพานเหมืองง่า เพื่อให้มีสะพานข้ามที่สะดวก ท่อลอดเหลี่ยมสําเร็จรูป 2 แถว ๆ 220,000    220,000    220,000    220,000    220,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ใช้ท่อลอดเหลี่ยมกว้าง 6 เมตร ปลอดภัยสําหรับใช้สัญจร ละ 6 ท่อน 80% สะดวกและปลอดภัยใน

และคมนาคม การคมนาคม

71 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.00 ม. ยาว 586 ม. หนา 80,000      80,000      80,000      80,000      80,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายไชยา  มาลา ถึงทุ่งนางสุรีย์ คําต่อ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 0.20 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

นายแก้ว เกี๋ยงภา ถึงสามแยกบ้าน การคมนาคม

ลําปางกลาง

72 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากโรงครัว เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.0 ม. ยาว 140 ม. หนา 25,000      25,000      25,000      25,000      25,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

วัดม้าใต้  หมู่ 9 ถึงลําเหมือง สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 0.15 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

73 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหลัง เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ราง 0.25 ม. ยาว 67 ม.  ลึกเฉลี่ย 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

วัดม้าใต้ หมู่ 9 ป้องกันน้ําท่วม 0.50 ม. 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ลําคลอง

74 โครงการถนนลูกรังบดอัดจากบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.0 ม. ยาว 3,755 ม. 520,000    520,000    520,000    520,000    520,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ผู้ใหญ่ประทีป ถึงเขตติดต่อ หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.20 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย ราง 0.25 ม. ยาว 44 ม. ลึกเฉลี่ย 13,500      13,500      13,500      13,500      13,500       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ระบายน้ําบ้านนางกาบจันทร์ คําวังเงี้ยว สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 0.40 ม. เชื่อมต่อรางเดิม ถนน 80% สะดวกและปลอดภัยใน

ถึงบ้านนายเหลี่ยม  สําเรืองจิตร หมู่ 9 คสล. ก. 2.50-4.00 ม. ย. 44 ม. การคมนาคม

76 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ราง 0.25 ม. ยาว 8.00 ม. 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นางค่าย ถึงบ้านนางดวงเดือน  หมู่ 9 ป้องกันน้ําท่วม ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. (รางเดิม) 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ลําคลอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

77 โครงการก่อสร้างรรางระบาน้ําจาก เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อขนาด 1.00 ม.พร้อมบ่อ 760,000    760,000    760,000    760,000    760,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

สะพานเชื่อมต่อของเดิม หมู่ 9 ป้องกันน้ําท่วม พักยาว 140 ม. 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ลําคลอง

78 โครงการวางท่อระบายน้ํา พร้อมถม เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อขนาด 0.30 ม. จํานวน 17 25,000      25,000      25,000      25,000      25,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ลูกรังหลังท่อ (เฮือนไม้งาม) ป้องกันน้ําท่วม ท่อน พร้อมถมลูกรังหลังท่อ 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ลําคลอง

79 โครงการทําคลื่นกระโดด (ลูกระนาด) เพื่อป้องกันอันตรายจากการ ทําคลื่อนกระโดด (ลูกระนาด) 9,000        9,000        9,000        9,000        9,000         ร้อยละ ป้องกันอันตรายจากการ กองช่าง

บริเวณข้างวัดม้าใต้ และ สามแยก ขับขี่ และเกิดความระมัดระวัง บริเวณข้างวัดม้าใต้ จํานวน 3 จุด 80% ขับขี่ 

บ้านนางดวงเดือน  กําลังไว จุดละ 3,000 บาท

80 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจาก เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ รางระบายน้ํายาว 116.0 ม. 180,000    180,000    180,000    180,000    180,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บ้านนายสมนึก  โนราชา ถึงบ้าน ป้องกันน้ําท่วม 80% เป็นการระบายน้ําสู่

นางบุ  มายศ หมู่ 9 ลําคลอง

81 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย ถนนกว้างเฉลี่ย 1.60 ม. ยาว 52,000      52,000      52,000      52,000      52,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

รางระบายน้ํา ซอยบ้านนางนนทพร สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 387.70 ม.ราง 0.25 ม. ยาว 80% สะดวกและปลอดภัยใน

น้อยเครือ หมู่ 10 38.70 ม. ลึกเฉลี่ย 0.17 ม. การคมนาคม

82 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจาก เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ราง 0.25 ม. ยาว 142 ม. 217,000    217,000    217,000    217,000    217,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บ้านนางไข  กามล ม. 10 ถึงตลาดเช้า ป้องกันน้ําท่วม ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

83 โครงการปรับปรุงลอกรางระบายน้ําสาย เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ลอกรางระบายน้ําจากตลาดเช้า 702,000    702,000    702,000    702,000    702,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

หน้าตลาดเช้า หมู่ 10 ทุกสายภายใน ป้องกันน้ําท่วม ถึงบ้านนางวิลาวัลย์ ขันนาแล 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

หมู่บ้าน 192+267 

84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย ยาว 206 ม. กว้าง 3  ม. 404,000    404,000    404,000    404,000    404,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายวิชาญ ถึงคลองชลประทาน สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ 10 การคมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

85 โครงการปรับปรุงถนนคันลําเหมืองตั้ง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย ยาว 492.0 ม. กว้าง 3.0 ม. 65,000      65,000      65,000      65,000      65,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แต่ทุ่งนายลือ นางไร ถึงทุ่งนายทองมา สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน
วงศ์ธิดา (ม.12) บ้านจู้ดทุ่ง การคมนาคม

86 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําสาย เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ปรับปรุงรางระบายน้ําบ้าน ผช. 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง
บ้านผู้ช่วยศักดิ์ ถึงบ้านนางนงค์ ฤทธา ป้องกันน้ําท่วม ศักดิ์ถึงบ้านนางนงค์ ฤทธา 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง
หมู่ 10

87 โครงการก่อสร้างโอเว่อร์เลย์ถนนบํารุง เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อ 3,400,000  3,400,000  3,400,000  3,400,000  3,400,000   ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ราฎร์   หมู่ 1 ป้องกันน้ําท่วม พัก ยาว 568 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

88 โครงการก่อสร้างสะพานใหม่ แทน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย สะพานข้ามห้วยแม่แก้ จํานวน 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะพานเดิม (สะพานหัวเวียง) สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 1 จุด กว้าง 5 ม. ยาว 8 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

89 โครงการเทพนังกั้นน้ํา หมู่ 11 เพื่อป้องกันการพังทลายของ เทพนังกั้นน้ํา จํานวน 5 จุด ๆ ละ 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000     ร้อยละ สามารถป้องกันการพัง กองช่าง

ณ ลําเหมืองต้นเปา จํานวน 5 จุด หน้าดิน 60,000 80% ทลายของหน้าดินได้

90 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้านนาง เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ยาว 22.0 ม. กว้าง 0.25 ม. 35,000      35,000      35,000      35,000      35,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

 ก้ํา  คําเหล็ก ถึงบ้านนางยุพา  หมู่ 11 ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

91 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ กว้าง 0.25 ม. ยาว 27.60 ม. 46,900      46,900      46,900      46,900      46,900       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

แม่ก้ํา  คําเหล็ก หมู่11 ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

92 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ รางระบายน้ํายาว 37.0 ม. 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บ้านนางเครือวัลย์  หมู่ 11 ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

93 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหน้า เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ กว้าง 0.25 ม. ยาว 29 ม. 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บ้านนางจันทร์  โชติ หมู่ 11 ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

94 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหน้า เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ กว้าง 0.30 ม. ยาว 120 ม. 216,000    216,000    216,000    216,000    216,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บ้านนายผัด  ขัดคํา หมู่ 11 ถึง แม่แก้ ป้องกันน้ําท่วม ลึก 0.50 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

95 โครงการก่อสร้างสะพานหน้าบ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ กว้าง 5.0 ม. ยาว 8.0 ม. 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

แม่จันทร์  ทาวงศ์ หมู่ 11 ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

96 โครงการขยายสะพาน หมู่ 11 ข้าม เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 6.0 ม. ยาว 7.0 ม. สูง 600,000    600,000    600,000    600,000    600,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ไป หมู่ 3 ข้างบ้านนายทองใบ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 2.0 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

พร้อมราวเหล็กกั้น การคมนาคม

97 โครงการก่อสร้างสะพานบ้านแจ่ง เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ กว้าง 5.0 ม. ยาว 8.0 ม. 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

(รื้อของเดิมแล้วทําใหม่) หมู่ 11 ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

98 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.0 ม. ยาว 66.80 ม. 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายศิริ  ปันเงิน หมู่ 11 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

99 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.0 ม. ยาว 25.0 ม. หนา 38,000      38,000      38,000      38,000      38,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายน้อย  สิทธิ หมู่ 11 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 0.15 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

100 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.0 ม. ยาว 500 ม. หนา 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เกษตรสายฮ่องเป้าถึงบ้านนางเหลียว สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม เฉลี่ย 0.10 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

101 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.0 ม. ยาว 1,600 ม. 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายแม่แก้ หมู่ 11 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.20 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

102 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ 11 เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.0 ม. ยาว 200 ม. 35,000      35,000      35,000      35,000      35,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ่อน้ําศาลาถนนการเกษตร สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน
นานายสุรินทร์ กามล การคมนาคม

103 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่ง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 4.0 ม. ยาว 500 ม. 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ป่าดํา เพื่อส่งเสริมการเกษตร สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

104 โครงการเสริมลูกรังจากบ้านใหม่ถึง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,500 ม. 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านใหม่ ถึงฝายแม่แก้ หมู่ 11 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนาเฉ,ย 0.10 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

105 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย  - บ้านนายอุเทน อินเหลา ถึงบ้าน 121,000    121,000    121,000    121,000    121,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมู่ 12 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม ผู้ช่วยสันธาน  ก. 4.00 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

 ย. 62.00 ม. การคมนาคม

106 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย -บ้านนายขจรกว้าง 3 ม.ยาว78 ม. 91,200      91,200      91,200      91,200      91,200       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่ 12 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

107 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย -บริเวณจากบ้านปงป่าม่วงถึงปาก 1,097,000  1,097,000  1,097,000  1,097,000  1,097,000   ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมู่ 12 สามแยก สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม ทางบ้านนางเหลียว ช่วงที่ 1 กว้าง 80% สะดวกและปลอดภัยใน
บ้านนายธีระพล ปวงแก้ว ถึง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว561 ม. การคมนาคม
บ้านนางเหลียว หมู่ 4 ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว99 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้าง 2.5 เมตร หนา
 0.15 เมตร ยาว62 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง

108 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด จาก เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย  - จากปากทาง หมู่ 12 ถึงบ้าน 762,000    762,000    762,000    762,000    762,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โรงงานอิฐ ถึงบ้านนายส่ง เชิงปัญญา สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม นายส่ง เชิงปัญญา กว้าง 4.00 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน
ยาว 688.00 ม. หนา 0.03 ม. การคมนาคม

109 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตั้งแต่ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 2.50-3.0ม. ยาว 314 ม. 40,000      40,000      40,000      40,000      40,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สระลุงมี ถึงคันคลองชลประทาน สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน
สวนลุงประเสริฐ  อกตัน การคมนาคม

110 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังนา เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.0 ม. ยาว 104 ม. 17,000      17,000      17,000      17,000      17,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายมูล พรหมจรรย์ เชื่อมต่อคลอง สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน
ชลประทาน การคมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

111 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.50 ม. ยาว 71.0 ม. 174,000    174,000    174,000    174,000    174,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายอนุ  วีเกตุ หมู่ 12 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม พร้อมลูกรังไหล่ทาง 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

112 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย ถนนสายหลัก หน้าบ้านนายคํา 160,000    160,000    160,000    160,000    160,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลติกส์ หมู่ที่ 12 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม อกตัน ถึงบ้านนายจันทร์ ต๊ะวิชัย 80% สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4.0 ม. ยาว 200 ม. หนา ในการคมนาคม
0.03 ม.

113 โครงการก่อสร้างอระบายน้ําหลังบ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อ 1.0 ม. ยาว 39 ม. เสริมลูกรัง 221,000    221,000    221,000    221,000    221,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นายสุ่ม  กายา ถึงบ้านนางแก้ว ป้องกันน้ําท่วม ฃหลังท่อ กว้าง 3.0 ม. พร้อมบ่อ 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

วรรณโวหาร  หมู่ 12 พัก

114 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ราง 0.25 ม. ยาว 195.0 ม. 298,000    298,000    298,000    298,000    298,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นายทวี  จันทร์ใหม่ ถึงบ้านนางแก้ว ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

วรรณโสภา หมู่ 12

115 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ราง 0.25 ม. ยาว 166 ม. ลึก 254,000    254,000    254,000    254,000    254,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นางสมพร  ถึงบ้านนายยุทธ  วงศ์ธิดา ป้องกันน้ําท่วม เฉลี่ย 0.05 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

หมู่ 12

116 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อม เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ยาว 404 ม. ท่อขนาด 01.0 ม. 2,280,000  2,280,000  2,280,000  2,280,000  2,280,000   ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ขยายไหล่ทาง บ้านนายส่ง  เชิงปัญญา ป้องกันน้ําท่วม พร้อมบ่อพักและลูกรังกว้าง 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

หมู่ 12 2.50 ม.

117 โครงการวางท่อทําถนนใหม่บ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อ 1.50 ม. พร้อมบ่อพักและ 28,000      28,000      28,000      28,000      28,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นายอดุลย์ อกตัน ถึงโรงงานอิฐ หมู่ 12 ป้องกันน้ําท่วม ลูกรังกว้าง 4.0-5.0 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

(ถึงแยกศาลาเอนกประสงค์ หมู๋ 12)

118 โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมต่อจาก เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อ 1.20 ม. 2 แถว พร้อมหูช้าง 80,000      80,000      80,000      80,000      80,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ทุ่งนายเกษตร  กาชัย หมู่ 12 ป้องกันน้ําท่วม 2 ข้าง 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

119 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย คสล. 4.0 ม. ยาว 150 ม. 310,800    310,800    310,800    310,800    310,800     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ไหล่ทาง  บ้านน้องยู หมู่ 12 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัย

ในการคมนาคม

120 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.00 ม. ยาว 180.00 ม. 17,000      17,000      17,000      17,000      17,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ผู้ช่วยถนอม  ถึงบ้านนายสังวน สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัย

ปันคะปวง หมู่ 13 บ้านม้ากลาง ในการคมนาคม

121 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตหน้า เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.50 ม. ยาว 66.50 ม. 120,000    120,000    120,000    120,000    120,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนางทองคํา ถึงบ้านอาจารย์ศักดิ์ดา สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัย

หมู่ 13 บ้านม้ากลาง ในการคมนาคม

122 โครงการวางท่อระบายน้ําภายใน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อขนาด 0.60 ม. ยาว 80.0 ม. 160,000    160,000    160,000    160,000    160,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

หมู่ 13 จุดตรงปั้งน้ํามันเก่า ถึง ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง
หนองตุ้ม

123 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําภายใน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ รางระบายน้ํายาว 183.00 ม. 196,000    196,000    196,000    196,000    196,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

หมู่ 13 บ้านนายเลิศ มะลิวัน ถึง ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

บ้านนายกุย  มะลิวัน

124 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ รางระบายน้ํายาว 26.00 ม. ลึก 28,000      28,000      28,000      28,000      28,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นายบุญธรรม อินทะนิล ถึงบ้านนาย ป้องกันน้ําท่วม 0.40 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง
สนิท  ปันตา หมู่ 13

125 โครงการวางท่อระบายน้ําหลังบ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อขนาด 0.60 ม. ยาว 172 ม. 673,900    673,900    673,900    673,900    673,900     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นางเฮือย อุตสา พร้อมขุดลอก หมู่13 ป้องกันน้ําท่วม พร้อมขุดลอกยาว 329 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง
พร้อมบ่อพักและถมลูกรัง

126 โครงการวางท่อระบายพร้อมบ่อพัก เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก 315,900    315,900    315,900    315,900    315,900     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ร้าน สุวิภา หมู่ 13 ป้องกันน้ําท่วม ยาว 81.00 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

127 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.50 ม. ยาว 20.00 ม. 31,000      31,000      31,000      31,000      31,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ผู้ใหญ่นิพนธ์ มะลิวัน  หมู่ 13 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 80% สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม

128 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ยาว 127.00 + 75 ม. 216,000    216,000    216,000    216,000    216,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นางอําพร ทานิล ถึงลําเหมืองแม่โจ้ ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

129 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ยาว 93.00 ม. 99,000      99,000      99,000      99,000      99,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นางบัวลม เทพสิงห์ ถึงบ้านนางเตรียม ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

หมู่ 13

130 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหลังบ้าน เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อ 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก 673,900    673,900    673,900    673,900    673,900     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นางนึ่ง ตุงใย ถึงบ้านนางทองคํา ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

นันทะโค หมู่ 13

131 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์ เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ กว้าง 3.0 ม. ยาว 106 ม. หนา 101,300    101,300    101,300    101,300    101,300     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

คอนกรีต (ข้างบ้าน อบต.เรณู) หมู่ 9 ป้องกันน้ําท่วม เฉ,ย 0.05 ม. พร้อมยกขอบบ่อ 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

พัก 8 บ่อ

132 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม. 12,000      12,000      12,000      12,000      12,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ทางเข้าบ้านนายสุพรรณ สําเรืองจิตต์ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.20 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ 13 การคมนาคม

133 โครงการขุดลอกรางดินตะกอนตั้งแต่ เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ รางขนาด 0.25 ม. ยาว 125 ม. 2,000        2,000        2,000        2,000        2,000         ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

หน้าบ้านนายแหว้น  ตาระกา ถึงบ้าน ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

นางผัด  เสริมสุข หมู่ 13

134 โครงการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย จํานวน 13 หมู่บ้าน 1,058,500 1,058,500 1,058,500 1,058,500 1,058,500  ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เขตเทศบาลตําบลลําปางลหวง สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

13 หมู่บ้าน การคมนาคม

135 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง  3 เมตร หนา 0.15 เมตร 180,000    180,000    180,000    180,000    180,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เหล็กบ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 ซอยนายเมฆ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม ยาว 150 เมตร 80% สะดวกและปลอดภัยใน

ทามณีวรรณ ถึงบ้านนายมูล การคมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

136 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เหล็กบ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม ยาว 40 เมตร 80% สะดวกและปลอดภัยใน

ซอยสวนลุงก๋วน การคมนาคม

137 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เหล็กบ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 (แยกป่าช้า) สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

138 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200  ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เหล็กบ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

(ซอยบ้านนายเบิ้ม) การคมนาคม

139 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เหล็กบ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

140 โครงการปรับปรุงถนน OVELAY เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 755 เมตร 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 10 แยกบ้านนายจํารัส ถึงแยก สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม แยกทํา 2 ปีๆ ละ 378 เมตร 80% สะดวกและปลอดภัยใน

บ้านนายมานพ การคมนาคม
141 โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ 10 เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยข้างสวนนายเกตุ  โยสิททธิ์ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.12 เมตร 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

142 โครงการเทไหล่ทาง บ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 1.5 เมตร ยาว 30เมตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ข้างบ้านนายจันทร์ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

143 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน กว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ 10 (ซอยบ้านนางสวย น้ําท่วมผิวจราจร 80% ระบายน้ําลงสู่ลําคลอง

วรรณโสภา)

144 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน กว้าง 0.25 เมตร หนา0.12 เมตร 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

หมู่ 10 (ซอยบ้านนายไหล่) น้ําท่วมผิวจราจร ลึก 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร 80% ระบายน้ําลงสู่ลําคลอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

145 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ 10 เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน กว้าง 0.25 เมตร หนา0.12 เมตร 144,300 144,300 144,300 144,300 144,300  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

สายบ้านป้าเตี่ยนถึงบ้านนายมานพ น้ําท่วมผิวจราจร ลึก 0.50 เมตร ยาว 111 เมตร 80% ระบายน้ําลงสู่ลําคลอง

146 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ 10 เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน กว้าง 0.25 เมตร หนา0.12 เมตร 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ซอยบ้านนายสุเนียร  พุทธิมา น้ําท่วมผิวจราจร ลึก 0.50 เมตร ยาว 140 เมตร 80% ระบายน้ําลงสู่ลําคลอง

147 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ 10 เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน กว้าง 0.25 เมตร หนา0.12 เมตร 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ซอยบ้านนายเผชิญ น้ําท่วมผิวจราจร ลึก 0.50 เมตร ยาว 30 เมตร 80% ระบายน้ําลงสู่ลําคลอง

148 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ 10 เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน กว้าง 0.25 เมตร หนา0.12 เมตร 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ซอยบ้านนายแอ๊ด  จันทร์ใหม่ น้ําท่วมผิวจราจร ลึก 0.50 เมตร ยาว 35 เมตร 80% ระบายน้ําลงสู่ลําคลอง

149 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ยาว 36 เมตร กว้าง 1.80 เมตร 122,700 122,700 122,700 122,700 122,700  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง
เทคอนกรีต หมู่ 10 ซอยบ้าน น้ําท่วมผิวจราจร 80% ระบายน้ําลงสู่ลําคลอง
นายจํารัส  ขัดฝั้น

150 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ขนาด 0.60 เมตร ยาว 500 เมตร 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 สายบ้านนายเลิศ น้ําท่วมผิวจราจร 80% ระบายน้ําลงสู่ลําคลอง

151 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 3.0 ม. ยาว 104.0 ม. 166,000    166,000    166,000    166,000    166,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านป่าหียง (นายหลั่น  ฟูนจา) สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง 80% สะดวกและปลอดภัยใน

ทั้ง 2 ข้าง กว้าง 0-0.30 ม. การคมนาคม

152 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ 10 เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 4.0 ม. ยาว 35.0 ม. หนา 74,000      74,000      74,000      74,000      74,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านจู้ดทุ่ง สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 80% สะดวกและปลอดภัยใน

ข้าง กว้าง 0-0.50 ม. การคมนาคม
153 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย กว้าง 2.50 ม. ยาว 31.50 ม. 53,500      53,500      53,500      53,500      53,500       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายระเบียบ  ตื้อคํา หมู่ 8 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา0.15ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ 80% สะดวกและปลอดภัยใน
ทาง 2 ข้าง การคมนาคม

154 โครงการขุดลอกลําเหมืองน้อย เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ลําเหมืองน้อยลอมป่าตัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง
ลอมป่าตัน ลําเหมือง 80% เขินของลําเหมืองได้



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

155 โครงการขุดลอกลําเหมืองแม่แก้ เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ปากกว้าง 6.0 ม. ท้องกว้าง 3 ม. 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

ตั้งแต่ตลาดสดไปถึงเขื่อนบ้านท่าช้าง ลําเหมือง ยาว 1,134 ม. ลึกเฉลี่ย 1.0 ม. 80% เขินของลําเหมืองได้

 เขินของลําเหมืองได้

156 โครงการขุดลอกลําเหมืองซอย เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ซอยคู่ขนานคลองชลประธาน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

คู่ขนานตลอดคลองชลประทาน ลําเหมือง 80% เขินของลําเหมืองได้

157 โครงการขุดลอกลําเหมืองเส้น เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ลําเหมือเสน้ ฝายแม่แก้ ข้างสระน้ํา 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

ฝายแม่แก้ ข้างสระน้ํานายเสย ลําเหมือง นายเสย ถึง ทุ่งนายปรีดา  นิลคํา 80% เขินของลําเหมืองได้

ถึง ทุ่งนายปรีดา  นิลคํา

158 โครงการขุดลอกลําเหมืองกอก เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ลําเหมืองกอก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

ตลอดสาย ลําเหมือง 80% เขินของลําเหมืองได้

159 โครงการขุดลอกลําเหมืองจากต้นปุย เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ปากกว้าง 1.50ม.ท้องกว้าง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

ตลอดเส้นทางจากสามแยกถึง ลําเหมือง  0.50ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. 80% เขินของลําเหมืองได้

ทุ่งนายฝาย ขัตินนท์ หมู่ 3 ยาว 1,500 ม.

160 โครงการขุดลอกลําเหมืองแม่เถาวัลย์ เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ปากกว้าง 1.70 ม. ท้องกว้าง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

จากบ้านนายบุญปั๋น ถึงบ้านนายห่าง ลําเหมือง 0.50ม.ยาว 500 ม.ลึกเดิม 80% เขินของลําเหมืองได้

สิงห์แก้ว หมู่ 3  0.60 ม.

161 โครงการขุดลอกลําเหมืองสายบ้าน เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 2.0 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

หางป่าพร้าวจากบ้านนายลือ  ทิศชัย ลําเหมือง 397 ม. พร้อมวางท่อ 80% เขินของลําเหมืองได้

ถึงทุ่งลุงชัย

162 โครงการขุดลอกลําเหมืองสาย เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ สายหน้าบ้านนายณรงค์  ทางแดง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

หน้าบ้านนายณรงค์เดช  ทางแดง ลําเหมือง 80% เขินของลําเหมืองได้

หมู่ 4 บ้านนางเหลียว



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

163 โครงการขุดลอกลําเหมืองจากนา เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 1.0 ม. ยาว 733 ม. ลึก 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

ครูเต็ง  ถึงหนองตุ้ม ลําเหมือง 0.50 ม. 80% เขินของลําเหมืองได้

164 โครงการขุดลอกลําเหมืองบริเวณ เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จากบ้าน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จากบ้าน ลําเหมือง ดาบแหวง ถึงหมู่ 4 80% เขินของลําเหมืองได้

ดาบแหวง ถึงหมู่ 4

165 โครงการขุดลอกลําเหมืองพรอ้มทํา เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ใช้แรงงานคน ยาว 334 ม. 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

ถนนคอนกรีตเส้นสหกรณ์เครดิต ลําเหมือง 80% เขินของลําเหมืองได้

ยูเนี่ยน หมู่ 5

166 โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลเพื่อ เพื่อให้มีน้ําไว้อุปโภคบริโภค ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมู่ 5 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ร้อยละ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

การเกษตร หมู่ 5  ถึง หมู่ 12 ถึง หมู่ 12 80% มีน้ําไว้ใช้อย่างเพียงพอ

167 โครงการขุดลอกลําเหมืองแม่เถาวัลย์ เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ปากกว้าง 2.0 ม. ท้องกว้าง 1.30 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

หมู่ 4 ลําเหมือง ม. ลึก 1.0 ม. ยาว 900 ม. 80% เขินของลําเหมืองได้

168 โครงการขุดลอกลําเหมืองเส้นทุ่ง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ เส้นทุ่ง นายประเสริฐ หน่อแก้ว 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

นายประเสริฐ หน่อแก้ว ตลอดสาย ลําเหมือง  ตลอดสาย 80% เขินของลําเหมืองได้

169 โครงการขุดลอกลําเหมืองจากบ้านนาย เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ บ้านนายพร ถึง ทุ่งนายคํา 40,000      40,000      40,000      40,000      40,000       ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

พร ถึง ทุ่งนายคํา นางมา  ตลอดสาย ลําเหมือง นางมา  ตลอดสาย 80% เขินของลําเหมืองได้

170 โครงการขุดลอกลําเหมืองจากทุ่ง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 1.60 ม. ลึก 0.40 ม. 400,000    400,000    400,000    400,000    400,000     ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

นายสมศักดิ์ วงศ์ธิดา ถึง บ้านจ้อย ลําเหมือง ยาว 753.0 ม.  พร้อมวางท่อ 90% เขินของลําเหมืองได้

พร้อมวางท่อทําถนนลูกรังถึงบ้าน 0.60 มยาว 100.0 ม. 

นางเลิศ  กานจรูญ หมู่ 6 , หมู่ 13  +บ่อพัก และถมดิน

171 โครงการขุดลอกลําเหมืองแม่เอี้ยง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 3.0 ม. ปาก 4.0 ม. ยาว 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง
ด้านซ้ายและทําถนนจากเขื่อน ลําเหมือง 1,600 ม. 90% เขินของลําเหมืองได้
บ้านท่าช้างตลอดสาย หมู่ 7



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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งบประมาณและที่ผ่านมา

172 โครงการขุดลอกลําเหมืองคลองหนอง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 2.0 ม. ยาว 433.0 ม. 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

ช้างตลอดสาย หมู่ 8 ลําเหมือง 90% เขินของลําเหมืองได้

173 โครงการขุดลอกลําเหมืองทุกสาย เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ขุดลอกลําเหมืองทุกสาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

ในเขต หมู่ 9 ลําเหมือง ในเขต หมู่ 9 90% เขินของลําเหมืองได้

174 โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลเพื่อ เพื่อให้มีน้ําไว้อุปโภคบริโภค ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลเพิ่มบ่อเดิม 360,000 360,001 360,002 360,003 360,003  ร้อยละ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง
การเกษตร หมู่ 10 จํานวน 2 บ่อบ่อละ 180,000 80% มีน้ําไว้ใช้อย่างเพียงพอ

 จํานวน 2 บ่อ 

175 โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลเพื่อ เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ขนาดท่อ 0.6 ลึก 80.0 ม. 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000  ร้อยละ สามารถป้องกันตื้นเขิน กองช่าง

การเกษตรหมู่ 11บ้านจามเทวี ลําเหมือง บ่อละ 180,000 จํานวน 3 บ่อ 80% ของลําเหมืองได้

จํานวน 3 บ่อ

176 โครงการขุดลอกลําเหมือง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ปากกว้าง 1 ม.ท้องกว้าง 0.50 ม. 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  ร้อยละ สามารถป้องกันตื้นเขิน กองช่าง

ร่องนาหนอง หมู่ 11 ลําเหมือง ยาว 750 ม. ลึก 0.50 ม. 80% ของลําเหมืองได้

177 โครงการปรับปรุงลําเหมืองฮ่องเสลียม เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 1.0 ม. ยาว 652 ม. 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000  ร้อยละ สามารถป้องกันตื้นเขิน กองช่าง

บริเวณนาลุงส่ง  โยสิทธิ์ ลําเหมือง 80% ของลําเหมืองได้

178 โครงการขุดลอกลําเหมืองทุ่ง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 2.0 ม. ลึก 0.50 ม. 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000  ร้อยละ สามารถป้องกันตื้นเขิน กองช่าง

นายเกษตร กาชัย ถึงบ้านนางเหลียว ลําเหมือง ยาว 404 ม. 80% ของลําเหมืองได้

179 โครงการขุดลอกลําเหมืองทุกสาย เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ขุกลอกลําเหมืองทุสายภายใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ สามารถป้องกันตื้นเขิน กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 ลําเหมือง หมู่บ้าน 80% ของลําเหมืองได้

180 โครงการเทดาดลําเหมือง เพื่อป้องกันการพังทลายของ กว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.70 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการพัง กองช่าง

 หมู่ที่ 13 บ้านม้ากลาง ลําเหมือง ยาว 160 เมตร 80% ทลายของลําเหมืองได้



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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181 โครงการขุดลอกลําเหมืองบ้านจู้ดทุ่ง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 0.7 เมตร ลึก 0.5 เมตร 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000       ร้อยละ สามารถรองรับน้ําได้ใน กองช่าง

หมู่ 10 ลําเหมือง ยาว 1,800 เมตร 80% ช่วงฤดูน้ําหลาก

182 โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร 35,000      35,000      35,000      35,000      35,000       ร้อยละ สามารถรองรับน้ําได้ใน กองช่าง

บวกหลวง บ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 หนองน้ําสาธารณะบวกหลวง ลึก 3 เมตร 80% ช่วงฤดูน้ําหลาก

183 โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร 98,000      98,000      98,000      98,000      98,000       ร้อยละ สามารถรองรับน้ําได้ใน กองช่าง

หนองซิว บ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 หนองน้ําสาธารณะหนองซิว ลึก 4 เมตร 80% ช่วงฤดูน้ําหลาก

184 โครงการขุดสระเก็บน้ําสาธารณะ เพื่อให้มีน้ําไว้อุปโภคบริโภค สระเดิมกว้าง 20x20 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000  ร้อยละ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ 10 80% มีน้ําไว้ใช้อย่างเพียงพอ

185 โครงการขุดลอกลําเหมืองเส้นสระ เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ยาว 1,500 เมตร 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000       ร้อยละ สามารถรองรับน้ําได้ใน กองช่าง

สาธารณะหนองแฝก บ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 ลําเหมือง 80% ช่วงฤดูน้ําหลาก

ถึงถนนสายป่าช้าเก่า

186 โครงการขุดเปิดทางน้ําเหมืองสาธารณะ เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง ปากกว้าง 2.50 ม. ท้องกว้าง 20,400      20,400      20,400      20,400      20,400       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําและป้อง กองช่าง

(ทุ่งนานายบุญสม  ยะติน) หมู่ 11 กันน้ําท่วมได้ 1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ยาว 80% กันน้ําท่วมได้

337.0 ม.

187 โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ สายบ้านนายศรี  จําปาวัน 35,000      35,000      35,000      35,000      35,000       ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

สายบ้านศรี จําปาวัน หมู่ 4 ลําเหมือง (นายทอง) หมู่ 4 80% เขินของลําเหมืองได้

188 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นแม่เถาวัลย์ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําไว้ใช้ ฝายน้ําล้นแม่เถาวัลย์ฝายหลังวัด 48,000      48,000      48,000      48,000      48,000       ร้อยละ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ฝายหลังวัดห่างหนองตุ้มส่งน้ําไปทุ่ง ทุกหลังคาเรือน ห่างหนองตุ้มส่งน้ําไปทุ่ง 80% มีน้ําไว้ใช้อย่างเพียงพอ

ป่าดํา หมู่ 4 ป่าดํา หมู่ 4

189 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ําลําเหมืองแม่ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําไว้ใช้ สร้างฝายกั้นน้ําแม่เถาวัลย์ 80,000      80,000      80,000      80,000      80,000       ร้อยละ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

เถาวัลย์ (นายศรีโรจน์ หน่อแก้ว) หมู่ 5 ทุกหลังคาเรือน ศรีโรจ์  หน่อแก้ว หมู่ 5 80% มีน้ําไว้ใช้อย่างเพียงพอ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

190 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําเหมือง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําไว้ใช้ ลําเหมืองหนองตุ้ม ถึงฝาย 35,000      35,000      35,000      35,000      35,000       ร้อยละ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หนองตุ้ม ถึงฝายหนองคา หมู่ 4 ทุกหลังคาเรือน หนองคา 80% มีน้ําไว้ใช้อย่างเพียงพอ

192 โครงการขุดลอกลําเหมืองสายทุ่งป่าดํา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําไว้ใช้ สายทุ่งป่าดํา หมู่ 4 25,000      25,000      25,000      25,000      25,000       ร้อยละ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ 4 ทุกหลังคาเรือน 80% มีน้ําไว้ใช้อย่างเพียงพอ

193 โครงการขุดลอกลําเหมืองสายหางป่า เพื่อป้องกันการตื้นเขินอง สายหางป่าพร้าวถึงทุ่งนายเสรี 80,000      80,000      80,000      80,000      80,000       ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

พร้าวถึงทุ่งนายเสรี กุลกิจ หมู่ 4 ลําเหมือง 80% เขินของลําเหมืองได้

194 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําเหมืองแม่ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําไว้ใช้ ลําเหมืองแม่เถาวัลย์ฝา 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

เถาวัลย์ฝายนายบุญชู วิฬุลหิต หมู่ 4 ทุกหลังคาเรือน ยนายบุญชู วิฬุลยหิต หมู่ 4 80% มีน้ําไว้ใช้อย่างเพียงพอ

195 โครงการวางท่อระบายน้ําข้างสวน เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ข้างสวนนางสุทิม ลงลําเหมือง 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นางสุทิม ลงลําเหมืองจ่ายกลางน้า การน้ําท่วมผิวจราจร จ่ายกลางน้าบ้านนายสุคํา  80% ระบายน้ําลงสู่คลอง

บ้านนายสุคํา  เต็มกันทา หมู่ 4 เต็มกันทา หมู่ 4

196 โครงการลอกรางระบายน้ําสายหน้า เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน หน้าตลาดเช้าถึงหน้าบ้าน 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ตลาดเช้าถึงบ้านนายทองก๋วน โนชัย การน้ําท่วมผิวจราจร นายทองก๋วน  โนชัย หมู่ 10 80% ระบายน้ําลงสู่คลอง

หมู่ 10

197 โครงการลอกรางระบายน้ําสายหน้า เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน หน้าตลาดเช้าถึงถึงสามแยก 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ตลาดเช้าถึงสามแยกบ้านผู้ใหญ่น้อย การน้ําท่วมผิวจราจร บ้านผู้ใหญ่น้อย หม่ 10 80% ระบายน้ําลงสู่คลอง

สุขสวัสดิ์ หมู่ 10

198 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายบ้าน เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน หน้าบ้านผู้ช่วยสมศักดิ์ พุทธิมา 70,000      70,000      70,000      70,000      70,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ผู้ช่วยสมศักดิ์  พุทธิมา หมู่ 10 การน้ําท่วมผิวจราจร 80% ระบายน้ําลงสู่คลอง

199 โครงการ่อสร้างถนน คสล.สายหน้า เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด บ้านนายสะอาด  สําเรืองจิตต์ 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายสะอาด สําเรืองจิตต์ ถึง ภัยในการคมนาคม ถึงคันคลองชลประทาน ม.12 80% สะดวกปลอดภัยในการ

คันคลองชลประทาน หมู่ 12 คมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

200 โครงการก่อสร้างแอสฟัลติกส์จากซุ้ม เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ประตูเข้าหมู่บ้านถึงบ้านพ่อส่ง 250,000    250,000    250,000    250,000    250,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประตูเข้าหมู่บ้านถึงบ้านพ่อส่ง ภัยในการคมนาคม เชิงปัญญา  หมู่ 12 80% สะดวกปลอดภัยในการ

เชิงปัญญา  หมู่ 12 คมนาคม

201 โครงกาวางท่อลําเหมืองฮ่องเสลียม เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน วางท่อลําเหมืองฮ่องเสลียม 180,000    180,000    180,000    180,000    180,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

เพื่อขยายผิวถนน หมู่ 12 การน้ําท่วมผิวจราจร เพื่อขยายผิวถนน 80% ระบายน้ําลงสู่คลอง

202 โครงกาวางท่อลําเหมืองสายทุ่งป่ากั้ง เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ลําเหมืองสายทุ่งป่ากั้ง 75,000      75,000      75,000      75,000      75,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

 หมู่ 12 การน้ําท่วมผิวจราจร เพื่อขยายผิวถนน 80% ระบายน้ําลงสู่คลอง

203 โครงการก่อสร้างสะพานแม่แก้ไป เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด สะพานแม่แก้ไปค้างไฟหมู่ 1 250,000    250,000    250,000    250,000    250,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ค้างไฟ หมู่ 1 ภัยในการคมนาคม เชิงปัญญา  หมู่ 12 80% สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม

204 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําและ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด บ้านนายทองผา  ถาวรณา 380,000    380,000    380,000    380,000    380,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ก่อสร้างถนนให้สูงหน้าบ้านนายทองผา ภัยในการคมนาคม หมู่ 1 80% สะดวกปลอดภัยในการ

ถาวรรณา หมู่ 1 คมนาคม

205 โครงการก่อสร้างสะพานแม่แก้ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอดภัย หน้าบ้านแม่ส่ง โสภักดิ์ ไปหมู่ 7 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หน้าบ้านแม่ส่ง โสภักดิ์ ไปหมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรไปมาและ ให้กว้างกว่าเดิม 80% สะดวกปลอดภัยในการ

ให้กว้างกว่าเดิม ระบายน้ําลงสู่คลอง คมนาคม

206 โครงการขุดลอกลําเหมืองและก่อสร้าง เพื่อป้องกันการตื้นเขินอง ลําเหมืองทุ่งต้นข่อยปราสาท 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

ถนนให้สูงขึ้นบริเวณทุ่งต้นข่อยปราสาท ลําเหมือง 80% เขินของลําเหมืองได้

207 โครงการปรับภูมิทัศน์ถมที่ดินสาธารณะ เพื่อใช้สาธารณะประโยชน์ ถมลูกรังกว้าง 22.0 ม. ยาว 60.0 58,600      58,600      58,600      58,600      58,600       ร้อยละ ประชาชนมีพื้นที่ได้ใช้ กองช่าง

ประโยชน์ของหมู่บ้าน หมู่ 1 หรือกิจกรรมภายในหมู่บ้าน ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณลูกรังไม่ 80% ประโยชน์ในการทํา

น้อยกว่า 247.50 ลบ.ม. กิจกรรมร่วมกัน

208 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ถนนลูกรังหลังโรงสี 80,000      80,000      80,000      80,000      80,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หลังโรงสี ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

209 โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในยาม ฝายน้ําล้นหมู่ 7 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ฝายน้ําล้นหมู่ 7 จําเป็นและเพียงพอ 80% มีน้ําไว้ใช้อย่างเพียงพอ

210 โครงการบูรณะลาดยางถนนสาย เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ระยะทา 1,939 เมตร 5,775,000  5,775,000  5,775,000  5,775,000  5,775,000   ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

3167 บ้านลําปางหลวงถึงบ้านน้ําล้อม ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

211 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด กว้าง 4.0 ม. ยาว 3,800 ม. 1,930,000  1,930,000  1,930,000  1,930,000  1,930,000   ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลอมศรีป้อหมู่ 7 ถึงบ้านม้าใต้ หมู่ 9 ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกปลอดภัยในการ

212 โครงการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่เป็น เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ดูแล ปรับปรุงสิ่งปลูกวร้างที่เป็น 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ทําให้การปฏิบัติงานเป็น กองช่าง

ทรัพย์สินของทางราชการหรือของ ทรัพย์สินของทางราชการให้ ทรัพย์สินของทางเทศบาล 80% ไปอย่างมีประสิทธิภพ

เทศบาล มีสภาพที่ดี

213 โครงการค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ภายในพื้นที่เทศบาลตําบล 250,000    250,000    250,000    250,000    250,000     ร้อยละ ทําให้การปฏิบัติงานเป็น กองช่าง

และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประสิทธิภาพ ลําปางหลวง 80% ไปอย่างมีประสิทธิภพ

214 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลําน้ําแม่แก้ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด หน้าบ้านนายยงยุทธ  แก้วกลม 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(หน้าบ้านนายยงยุทธ แก้วกลม) หมู่ 1 ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกปลอดภัยในการ

215 โครงการติดตั้งป้ายบอกสถานที่หมู่บ้าน เพื่อบอกสถานที่ต่างๆ ของ ติดตั้งป้ายบอกทางไปศาลา 3,500        3,500        3,500        3,500        3,500         ร้อยละ ทําให้ทราบจุดต่าง ๆ กองช่าง

และศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 หมู่บ้าน หลังใหม่ หมู่ 1 80% ของหมู่บ้าน

216 โครงการลาดยางซอยถนนหลวงปู่หมู่ 1 เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด กว้าง 3.0 ม. ยาว 70 ม. 155,900    155,900    155,900    155,900    155,900     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภัยในการคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ไม่ 80% สะดวกและปลอดภัยใน
น้อยกว่า86.52 ตร.ม. การคมนาคม

217 โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตหน้าบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด หน้าบ้านพ่ทิพย์  คําหนัก 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พ่อทิพย์  คําหนัก หมู่ 1 ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

218 โครงการขุดลอกลําเหมืองต้นสัก พร้อม เพื่อป้องกันการตื้นเขินอง ขุดลอกลําเหมืองพร้อมทําถนน 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

ทําถนนเพื่อการเกษตร ลําเหมือง เพื่อการเกษตร 80% เขินของลําเหมืองได้



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

219 โครงการขุดร่องน้ําหน้าบ้านแม่สม เพื่อป้องกันการตื้นเขินอง กว้าง 1.0 ม. ยาว 500 ม. 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000       ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

  วรรณโวหาร หมู่ 1 ร่องน้ําและระบายน้ําได้ 80% เขินของร่องน้ํา

220 โครงการขุดลอกลําเหมืองแม่แก้ เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ลําเหมืองแม่แก้ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

บริเวณหน้าศาลาหลังใหม่ หมู่ 1 ลําเหมือง 80% เขินของลําเหมืองได้

221 โครงการไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณแยก เพื่อจัดเก็บสายไฟฟ้าให้เป็น ตามแบบแปลนของการไฟฟ้า 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000   ร้อยละ จัดเก็บสายไฟฟ้าให้เป็น กองช่าง

โรงเรียนอ้อมอารีย์ ระเบียบไม่กีดขวางทางจราจร 80% ระเบียบไม่กีดขวางทาง
จราจร

222 โครงการก่อสร้างซุ้มแบ่เขต 2 ซุ้ม เพื่อแบ่งเขต ตําบลกับ ตามแบบแปลนของเทศบาล 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000   ร้อยละ ประชาชนได้ทราบเขต กองช่าง

ระหว่างเขต ต.ลําปางหลวง กับ ต.ท่าผา อําเภอ และแสดงความ และทางหลวง 80% ตําบลกับอําเภอ

และเขต อ.เกาะคา กับ อ.ห้างฉัตร ต้อนรับ

223 โครงการขุดร่องน้ําหน้าบ้านแม่ฟอง เพื่อป้องกันการตื้นเขินอง กว้าง 1.0 ม. ยาว 800 ม. 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000       ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

ทิพย์แก้ว หมู่ 1 ร่องน้ําและระบายน้ําได้ 80% เขินของร่องน้ํา

224 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง กว้าง 0.30 ม. ยาว 600 ม. 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000   ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

บริเวณหลังวัดพระธาตุลําปางหลวง กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

(รื้อทําใหม่)

225 โครงการวางท่อระบายน้ําบริเวณก๋วย เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง วางท่อบริเวณร้าน๋วยเตี๋ยว 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

เตี๋ยวสูตรมะนาวถึงโรงเรียนอ้อมอารีย์ กันน้ําท่วมได้ สูตรมะนาว 80% ป้องกันน้ําท่วม

226 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ถนน คสล. ข้างบ้านนางสุพิน 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางสุพิน วิเคียน  หมู่ 2 ภัยในการคมนาคม วิเคียน 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

227 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด งถนน คสล.ข้างบ้านเชื่อมจาก 180,000    180,000    180,000    180,000    180,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เชื่อมจากบ้านนางสุพิน วิเคียน  หมู่ 2 ภัยในการคมนาคม บ้านนางสุพิน วิเคียน  หมู่ 2 80% สะดวกและปลอดภัยใน

ถึง หมู่ 8 ถึง หมู่ 8 การคมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

228 โครงการวางท่อระบายน้ําตั้งแต่โรงเรียน เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง ท่อ 0880 ม. ยาว 380 ม. 1,900,000  1,900,000  1,900,000  1,900,000  1,900,000   ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

อ้อมอารีย์ถึงแยกบายพาสเข้าหมู่บ้าน กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

หมู่ 2

229 โครงการวางท่อลอดลําเหมืองทุ่งนาปาด เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง ท่อคู่ขนาด 0.80 ม. 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

ข้ามทุ่งบ้านเอี้ยง กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

230 โครงการขุดลอกและทําถนนจากนา เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ขุดลอกนานายทองคําถึง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

นายทองคํา มูลไชย ถึงนายจวน จุ่งมติร ลําเหมือง นานายจวน 80% เขินของลําเหมืองได้

หมู่ 2

231 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํากลาง เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง กว้าง 0.30 ม. ยาว 136 ม. 360,000    360,000    360,000    360,000    360,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

ถนนจากบ้านนางวรรณ เรนทอน หมู่ 2 กันน้ําท่วมได้ ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. 80% ป้องกันน้ําท่วม

ถึงบ้านนายฮอม  ตุงใย หมู่ 11

232 โครงการเทดาษลําเหมืองจากคลอง เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง เทดาดลําเหมืองคอลงชลประ 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

ชลประทานถึง กสด. หมู่ 3 กันน้ําท่วมได้ ทานถึงถนน กสด. 80% ป้องกันน้ําท่วม

233 โครงการขุดรางระบายน้ําบ้านนาย เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง ขุดรางระบายน้ํา 120,000    120,000    120,000    120,000    120,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

ชนันชัย  เหียดใส หมู่ 3 กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

234 โครงการเทดาษลําเหมืองจากคลอง เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง คลองชลประทานถึงห้วย 340,000    340,000    340,000    340,000    340,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

ชลประทานถึงห้วยน้ําขาว กันน้ําท่วมได้ น้ําขาว 80% ป้องกันน้ําท่วม

235 โครงการถมถนนลูกรงัสายทุ่งป่าดํา เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ถมลูกรังสายทุ่งปาดํา 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
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งบประมาณและที่ผ่านมา

236 โครงการก่อสร้งถนนลูกรังสายบ้านนาย เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ถนนลูกรังสายบ้านนายสมบูรณ์ 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สมบูรณ์ ขัตตินนท์ ม.3 ถึงชลประทาน ภัยในการคมนาคม ขัตตินนท์ ถึงชลประทาน 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

237 โครงการวางท่อขนาด 4.0 เมตรข้าง เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง ท่อขนาด 4.0 ม. 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 3 กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

238 โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อขุดสระกัดเก็บน้ําใช้ใน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 250,000    250,000    250,000    250,000    250,000     ร้อยละ ประชาชนมีน้พไว้ใช้ กองช่าง

หมู่ 4 บ้านนางเหลียว หมู่บ้าน 80% อย่างพอเพีง

239 โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณป่าช้าบ้าน เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถ บริเวณป่าช้าหมู่ 4 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000     ร้อยละ ประชาชนมีที่จอดรถ กองช่าง

นางเหลียว หมู่ 4 ของผู้มาร่วมงาน 80% สําหรับผู้มาร่วมงาน

240 โครงการขุดเจาะน้ําบาดาลวัดห่าง เพื่อขุดสระกัดเก็บน้ําใช้ใน ขุดเจาะน้ําบาดาลวัดห่าง 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000     ร้อยละ ประชาชนมีน้พไว้ใช้ กองช่าง

หนองตุ้ม หมู่ 4 หมู่บ้าน หนองตุ้ม 80% อย่างพอเพีง

241 โครงการปรับปรุงหัวสะพานทางแยก เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ปรับปรุงหัวสะพานทางแยก 80,000      80,000      80,000      80,000      80,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เข้าหมู่บ้านม้าใต้ หมู่ 9 ภัยในการคมนาคม เข้าบ้านม้าใต้ (หน้าสะพาน) 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

242 โครงการปรับภูฒิทัศน์พร้อมขุดสระ เพื่อให้ดูร่วมรื่นสะอาด ปรับภูมิทัศน์พรอมขุดสระ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ใช้เป็นที่พักผ่อนของ กองช่าง

บริเวณ่ายางหลังวัดนางเหลียว หมู่ 4 และปลอดภัย 80% ประชาชนได้

243 โครงการขุดลอกลําเหมืองตั้งแต่สระ เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ขุดลอกลําเหมืองสระนายศรี 65,000      65,000      65,000      65,000      65,000       ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

นายศรี  จําปาวันถึงบ้านนางวิไล ลําเหมือง ถึงบ้านนางวิไล 80% เขินของลําเหมืองได้

จิตรดวงวัน หมู่ 4

244 โครงการสร้างฝายน้ําล้นบริเวณทุ่งนาย เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้และ สร้างฝายน้ําล้น 40,000      40,000      40,000      40,000      40,000       ร้อยละ สามารถระบายน้ําช่วง กองช่าง

บุญชู วิฬุละหิต หมู่ 4 ระบายน้ําได้ 80% เวลาน้ําหลาก



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

245 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นวัด เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ส้รงถนนลูกรังวัดห่างหนองตุ้ม 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ห่างหนองตุ้ม หมู่ 4 ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกปลอดภัยในการ

246 โครงการขุดรอบสระลําเหมืองเส้น เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ขุดรอบสระลําเหมืองเส้น 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

ทางป่าจนถึงบ้านป่าเหียง ลําเหมือง ทางป่าจนถึงบ้านป่าเหียง 80% เขินของลําเหมืองได้

247 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหน้า เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง บ้านนายเฉลิมถึงบ้านนายพ่น 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

บ้านนายเฉลิม บุตรเจริญ ถึงบ้าน กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

นายพ่น ใจแก้ว หมู่ 4

248 โครงการขุดเจาะน้ําบาดาลสวนป่า เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในยาม ท่อขนาด 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร 177,000    177,000    177,000    177,000    177,000     ร้อยละ กักเก็บน้ําไว้ใช้ในยาม กองช่าง

เฉลิมพระเกียรติ (วัดห่างหนองตุ้ม) ม.4 จําเป็นและเพียงพอ 80% จําเป็นและเพียงพอ

249 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายบ้าน เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง บ้านนายแปง ถึงถนนใหญ่ 70,000      70,000      70,000      70,000      70,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

นายแปง  หน่อแก้ว ถึงถนนใหญ่ หมู่ 5 กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

250 โครงการขุดลอกลําเหมืองบ้านนาง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ บ้านนางจันทร์ ตาคํา ถึงทุ่งนา 65,000      65,000      65,000      65,000      65,000       ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

จันทร์  คําตา ถึงทุ่งนา หมู่ 5 ลําเหมือง 80% เขินของลําเหมืองได้

251 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด บ้านนายน้อย  อินเหลา 65,000      65,000      65,000      65,000      65,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางน้อย อินเหลา หมู่ 5 ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

252 โครงการขุดลอกรางระบายน้ําบ้าน เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง บ้านนายสมถึงบ้านนางเหรียญ 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

นายสม พักสิน ถึงบ้านนางเหรียญ กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

หมู่ 5



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

253 โครงการขุดลอกรางระบายน้ําบ้าน เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง บ้านนางบุญยงค์ ดวงทิพย์ 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

บ้านนางบุญยงค์ ดวงทิพย์ หมู่ 5 กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

254 โครงการลอกรางระบายน้ําบ้านนาย เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง บ้านนายวิชัย  ทะโป ถึงนาย 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

วิชัย ทะโป ถึงบ้านนาน้อย อินเหลา กันน้ําท่วมได้ น้อย อินเหลา 80% ป้องกันน้ําท่วม
หมู่ 5

255 โครงการขุดลอกลําเหมือง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ นายสุรินทร์ กามล 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000       ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

นายสุรินทร์ กามล หมู่ 5 ลําเหมือง 80% เขินของลําเหมืองได้

256 โครงการขุดลอกท่อหน้าวัดบ้านจู้ด เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง ลอกท่อหน้าวัดบ้านจู้ด 40,000      40,000      40,000      40,000      40,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

หมู่ 5 กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

257 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าชา้ เพื่อช่วยระบายอากาศ ถ่ายเท ปรับภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า 80,000      80,000      80,000      80,000      80,000       ร้อยละ มีสภาพแวดล้อมที่ กองช่าง

ใช้รวมกัน หมู่ 5,10,12 และต้นยาง และดูสวยงามร่มรื่น 80% สะอาด สวยงาม

หลังวัดบ้านจู้ด หมู่ 5

258 โครงการขุดลอกรางระบายน้ําหน้า เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง บ้านนางถาวรถึงบ้านนายศรีนัต 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

บ้านนางถาวร สละ ถึงบ้านนายศรีนัด กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

ตุ้ยตัน หมู่ 5

259 โครงกรก่อสร้างถนน คสล.ตั้งแต่หน้า เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ถนน คสล.หน้าวัด ถึงบ้าน 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

วัดถึงบ้านนายแทน ไชยแก้ว หมู่ 6 ภัยในการคมนาคม นายแทน ไชยแก้ว 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

260 โครงการขยายไหล่ทางจากบ้านจู้ดถึง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ขยายไหล่ทางบ้านจู้ดถึง 120,000    120,000    120,000    120,000    120,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านม้า พร้อมปรับภูฒิทัศน์ ภัยในการคมนาคม บ้านม้า 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

261 โครงการเสริมไหล่ทางจากบ้านนายดิษฐ์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด บ้านนายดิษฐ์ ถึงบ้านแม่กืย 113,000    113,000    113,000    113,000    113,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ไชยเมืองราษฐ์  หมู่ 6ถึงบ้านแม่กืย ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

262 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด สายบ้านป่ากล้วยถึงบ้านม้า 95,000      95,000      95,000      95,000      95,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ป่ากล้วยถึงบ้านม้า หมู่ 6 ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกปลอดภัยในการ

263 โครงการเทลานคอนกรีตจากบ้านนาง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด บ้านนงจันทร์ ถึงหน้าโรงงาน 130,000    130,000    130,000    130,000    130,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จันทร์ เทพบุญยืน ถึงหน้าโรงงาน ภัยในการคมนาคม สมบุญ 80% สะดวกและปลอดภัยใน

สมบุญ เซอร์วิส หมู่ 6 การคมนาคม

264 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ทางเข้าบ้านนางขันทอง 75,000      75,000      75,000      75,000      75,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านนางขันทอง วงศ์ธิดา หมู่6 ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

265 โครงการขุดลอกลําเหมืองจากทุ่งนาย เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ทุ่งนายประเสริฐถุงทุ่งนายวิเชียร 98,000      98,000      98,000      98,000      98,000       ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

ประเสริฐ  หน่อแก้ว ถึงนายวิเชียร ลําเหมือง 80% เขินของลําเหมืองได้

อินต๊ะสอน หมู่ 6

266 โครงการจัดทําป้ายบอกซอยภายในหมู่ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง ป้ายบอกทางเข้าแต่ละซอย 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ ประชาชนได้ทราบถึง กองช่าง

บ้านแต่ละซอย หมู่ 6 ซอยแต่ละซอย 80% ซอยแต่ละซอย

267 โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกส์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด กว้าง 4.50 ม. ยาว 150 ม. 206,800    206,800    206,800    206,800    206,800     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กหลังเมรุเผาศพ ภัยในการคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

 ป่าช้าบ้านม้าเหนือ หมู่ 6 การคมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

297 โครงการวางท่อทําถนนพร้อมบ่อพัก เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง วางท่อพร้อมทําถนนบ้านนาย 350,000    350,000    350,000    350,000    350,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

บ้านนางน้อย ศิริธรรม ตลอดสาย กันน้ําท่วมได้ น้อย ศิริธรรมตลอดสาย 80% ป้องกันน้ําท่วม

(บ้านลอมใน) หมู่ 7

268 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจากหน้า เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง สร้างรางระบายน้ําหน้าศาลา 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

ศาลาประชาคม(ลอมใน) หมู่ 7 ถึง กันน้ําท่วมได้ ประชาคมลงฮ่องเอี้ยง 80% ป้องกันน้ําท่วม

ฮ่องเอี้ยง

269 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากสาม เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด กว้าง 4.0 ม. ยาว 698 ม. 1,260,000  1,260,000  1,260,000  1,260,000  1,260,000   ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แยกโรงซื้อข้าวไปบ้านศาลาบัวบก ภัยในการคมนาคม หนาเฉลี่ย .05 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

270 โครงการรื้อสะพานใหม่บริเวณหน้า เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด กว้าง 6.0 ม. ยาว 6.0 ม. 800,000    800,000    800,000    800,000    800,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คาร์แคร์ ร่มโพธิ์ หมู่ 7 (ลอมใน) ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

271 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่ เพื่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่ สร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านลอม 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000     ร้อยละ ประชาชนได้รู้ทางเข้า กองช่าง

บ้านลอมนอกและลอมใน หมู่ 7 บ้านลอมนอกและลอมใน นอกและลอมใน หมู่ 7 80% หมู่บ้าน

272 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหน้า เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง บ้านนางออก เรืองคํา 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

บ้านนางออก เรือนคํา หมู่ 7 กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

273 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ําหน้า เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง ซ่อมแซมรางระบายน้ําหน้า 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

ศาลาบ้านลอมนอก หมู่ 7 กันน้ําท่วมได้ หน้าศาลาบ้านลอมนอก 80% ป้องกันน้ําท่วม

274 โครงการขยายเขตวางท่อจากหน้า เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง วางท่อหน้า รร.อ้อมอารีย์ถึง 1,900,000  1,900,000  1,900,000  1,900,000  1,900,000   ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

โรงเรียนอ้อมอารีย์ถึงแยกบายพาส กันน้ําท่วมได้ สามแยกบายพาส 80% ป้องกันน้ําท่วม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

275 โรงการก่อสร้างรางระบายน้ําต่อจาก เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง สร้างรางระบายน้ําต่อรางเดิม 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

รางเดิมบ้านนางเป็ง ตุงใย หมู่ 8 ถึง กันน้ําท่วมได้ บ้านนางเป็ง ตุงใย ถึงหนองช้าง 80% ป้องกันน้ําท่วม

หนองช้าง

276 โครงการลาดยางถนนแอสฟัสติกส์จาก เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด กว้าง 4.0 ม. ยาว 312 ม. 560,000    560,000    560,000    560,000    560,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ศาลาหมู่ 8 ถึงหอกระจายข่าว ภัยในการคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

277 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจาก เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง นายนายเสกสรร ถึงบานนาย 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

บ้านนายเสกสรร จันเทวี  ถึงบ้านนาย กันน้ําท่วมได้ เป็ง ด้วงคํา 80% ป้องกันน้ําท่วม

เป็ง ด้วงคํา หมู่ 8

278 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางตลาด เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ตลาดนัด วัว ควาย 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นัดวัว ควาย  (งบซ่อมแซม) ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกปลอดภัยในการ

279 โครงการกซ่อมแซมรางระบายน้ําทุก เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง ทุกสายในหมูบ้าน 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

สายในหมู่บ้าน หมู่ 8 (งบซ่อมแซม) กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

280 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่ เพื่อให้ประชาชนทราบทาง สร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 200000 200000 200000 200000 200000  ร้อยละ ประชาชนได้ทราบ กองช่าง

บ้าน จํานวน 2 ซุ้ม หมู่ 8 เข้าหมู่บ้าน จํานวน 2 ซุ้ม หมู่ 8 80% ทางเข้าหมู่บ้าน

281 โครงการลาดยางแอสฟัลติกส์ถนนหน้า เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด กว้าง 3.0 ม. ยาว 360 ม. 490,000    490,000    490,000    490,000    490,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนางสร้อยทอง แสนชัย ถึงข้าง ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

บ้านผู้ใหญ่นิกร นวลหงษ์ หมู่ 8 การคมนาคม

282 โครงการก่อสร้างฝายแอ้วใหญ่ เพื่อใช้กักเก็บ้ําและระบาย สร้างฝายแอ้ว ใหญ่ 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000     ร้อยละ ใช้กักเก็บ้ําและระบาย กองช่าง

น้ําได้ในช่วงน้ําหลาก 80% น้ําได้ในช่วงน้ําหลาก

283 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติด เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด กว้าง 3.50 ม. ยาว 119 ม. หนา 200,000    200,000    348,700    348,700    348,700     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตสายบ้านนายบิน หลิ่วทอง ภัยในการคมนาคม 0.05 ม. ช่วง 2 กว้าง 3.0 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

ยาว 290 ม. หนา 0.05 ม. การคมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

284 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติด เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด กว้าง 5.0 ม. ยว 119 ม. หนา 497,000    497,000    497,000    497,000    497,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต (หนองอาบช้าง) หมู่ 8 ภัยในการคมนาคม 0.05 ม. ช่วง 2 กว้าง 5.0 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

ยาว 78 ม. หนา 0.05 ม. การคมนาคม

285 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหน้า เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง สร้างรางระบายน้ําหน้าบ้านนาง 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

บ้านนางผ่องศรี ยะติน สุดสาย หมู่ 8 กันน้ําท่วมได้ ผ่องศรี ยะติน สุดสาย 80% ป้องกันน้ําท่วม

286 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้าน เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง กซ้าง 0.25 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. 231,000    231,000    231,000    231,000    231,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

(จันทร์ฟอง นิลคํา) หมู่ 8 กันน้ําท่วมได้ หนา 0.12 ม. ยาว 134 ม. 80% ป้องกันน้ําท่วม

287 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหน้า เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง กว้าง 0.25 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม. 80,300      80,300      80,300      80,300      80,300       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

บุญสม ดวงมณี หมู่ 8 กันน้ําท่วมได้ หนา 0.12 ม. ยว 53.0 ม. 80% ป้องกันน้ําท่วม

288 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลูกรัง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด กว้าง 0.25 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25 ม. 66,300      66,300      66,300      66,300      66,300       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายประเสริฐ ร้องแก้ว หมู่ 9 ภัยในการคมนาคม หนา 0.12 ม. ยาว 44 ม. ถมดิน 80% สะดวกและปลอดภัยใน

กว้าง 3.0 ม. ยาว 45 ม. การคมนาคม

289 โครงการต่อเติมรางระบายน้ําบ้าน เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง บ้านนางกาบจันทร์  คําวังเงี้ยว 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

นางกาบจันทร์ คําวังเงี้ยว หมู่ 9 กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

290 โครงการวางท่อลอดลําเหมืองแม่ตาล เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง นายหลาน ชมพูแก้ว 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

(นายหลาน ชุมพูแก้ว) หมู่ 9 กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

291 โครงการวางท่อลอดคันเหมืองชล เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง วางท่อลอดคันเหมืองชลประ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

ประทานทุ่งนายเพิ่มศักดิ์ มณีจักร์ กันน้ําท่วมได้ ทานถึงทุ่งนายเพิ่มศักดิ์ มณีจักร 80% ป้องกันน้ําท่วม

292 โครงการขยายสะพานลําเหมืองแม่ตาล เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ท่องลอดเหลี่ยม กว้าง 4.0 ม. 59,000      59,000      59,000      59,000      59,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ทิศใต้ ภัยในการคมนาคม ยาว 2 ม. สูง 1.70 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

293 โครงการวางท่อระบายน้ํา พร้อมหูช้าง เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง วางท่อ คสล. 1.20 ม. จํานวน 1 64,700      64,700      64,700      64,700      64,700       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

(ผู้ใหญ่จารึก) หมู่ 9 กันน้ําท่วมได้ แถวๆละ 8 ท่อน พร้อมหูช้าง 80% ป้องกันน้ําท่วม

คสล. ทั้ง 2 ข้าง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

294 โครงการลาดยางถนนสายปู่เจ้า หมู่ 9 เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ลาดยางถนนสายปู่เจ้า 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

295 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด บ้านนายองอาจ  สินเปียง ถึง 110,000    110,000    110,000    110,000    110,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายองอาจ สินเปียง ถึงบ้าน ภัยในการคมนาคม บ้านผู้ช่วยจํานงค์ มูลศิริ หมู่ 10 80% สะดวกปลอดภัยในการ

ผู้ช่วยจํานงค์ มูลศิริ หมู่ 10

296 โครงการเทถนนคอนกรีตสายบ้านสวน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด บ้านสวนนายยืน ขัดโต 75,000      75,000      75,000      75,000      75,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายยืน  ขัดโต หมู่ 10 ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม

297 โครงการวางท่อระบายน้ําข้ามลําเหมือง เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง วางท่อข้ามลําเหมืองฮ่อง 70,000      70,000      70,000      70,000      70,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

ฮ่องเสลียม (ท่อเหลี่ยม) หมู่ 10 กันน้ําท่วมได้ เสลียม 80% ป้องกันน้ําท่วม

298 โครงการทําถนนลูกรังตลอดสาย เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ถนนลูกรังสายฮ่องเสลียมถึง 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฮ่องเสลียมถึงคลองชลประทาน หมู่ 10 ภัยในการคมนาคม คลองชลประทาน 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

299 โครงการวางท่อระบายน้ําหน้าซุ้มทาง เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง วางท่อระบายน้ําหน้าซุ้มทางเข้า 130,000    130,000    130,000    130,000    130,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

เข้าหมู่บ้าน พร้อมเทลาน หมู่ 10 กันน้ําท่วมได้ หมู่บ้าน พร้อมเทลาน 80% ป้องกันน้ําท่วม

300 โครงการเทลานบริเวณวัดบ้านจู้ดทุ่ง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด เทลานบริเวณวัดบ้านจู้ดทุ่ง 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากหน้ากุฏิถึงซุ้มประตูวัด หมู่ 10 ภัยในการคมนาคม จากหน้ากุฏิถึงซุ้มประตูวัด 80% สะดวกปลอดภัยในการ

301 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจาก เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง บ้านนายสมชายถึงบ้านนายถา 35,000      35,000      35,000      35,000      35,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

บ้านนายสมชาย ถึงบ้านนายถา ฐานะ กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

หมู่ 10



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

302 โครงการเสริมไหล่ทางบริเวณภายใน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด เสริมไหล่ทางภายในหมู่บ้าน 99,000      99,000      99,000      99,000      99,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 10 ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกปลอดภัยในการ

303 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหน้าบ้าน เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง บ้านนายน้อยถึงบ้านนาย 35,000      35,000      35,000      35,000      35,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

นายน้อย สุกใส ถึงบ้านนายอํานวย กันน้ําท่วมได้ อํานวย 80% ป้องกันน้ําท่วม

สุขสวัสดิ์ หมู่ 10

304 โครงการวางท่อระบายน้ําข้ามถนน เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง วางท่อข้ามถนนคันคลองชล 75,000      75,000      75,000      75,000      75,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

ข้างคันคลองชลประทาน หมู่ 10 กันน้ําท่วมได้ ประทาน 80% ป้องกันน้ําท่วม

305 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด กว้าง 2.50 ม. ยาว 34.0ม. 43,000      43,000      43,000      43,000      43,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คํายวง นกแก้ว หมู่ 10 ภัยในการคมนาคม หนา 0.15 ม. 80% สะดวกปลอดภัยในการ

306 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด กว้าง 0.25 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.  -  - 67,000      67,000      67,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เครือวัน  แก้วอรุณ)หมู่ 5 ภัยในการคมนาคม หนา 0.12 ม. ยาว 42.0 ม. 80% สะดวกปลอดภัยในการ

307 โครงการขุดลอกลําเหมืองฮ่องเสลียม เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ขุดลอกลําเหมืองฮ่องเสลียม 125,000    125,000    125,000    125,000    125,000     ร้อยละ สามารถป้องกันการตื้น กองช่าง

หมู่ 10 ลําเหมืองได้ 80% เขินของลําเหมืองได้

308 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจากบ้าน เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง บ้านนายพร้อมถึงบ้านนายเหรียญ 55,000      55,000      55,000      55,000      55,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

นายพร้อม ถึงบ้านนายเหรียญ บุญสูง กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

หมู่ 10

309 โครงการลาดยางถนนโอเว่อร์เลย์สาย เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด บ้านนางเขียว อินต๊ะสอน 130,000    130,000    130,000    130,000    130,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนางเขียว  ศิริอินต๊ะ หมู่ 10 ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกปลอดภัยในการ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

310 โครงการลาดยางถนนโอเว่อร์เลย์สาย เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด บ้านนายมานพ ถึงบ้านนาย 130,000    130,000    130,000    130,000    130,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายมานพ ถึงบ้านนายสุวรรณ ตาตุ ภัยในการคมนาคม สุวรรณ 80% สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ 10 การคมนาคม

311 โครงการเทลานคอนกรีต (ดาษ) เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด เทดาดลําเหมืองภายในหมู่บ้าน 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลําเหมืองภายในหมู่บ้านจู้ดทุ่งหมู่ 10 ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน
และหมู่ 12 การคมนาคม

312 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําข้างบ้าน เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง บ้านนายคํายวง  นันต๊ะ 80,000      80,000      80,000      80,000      80,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

นางคํายวง นันต๊ะ หมู่ 10 กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม

313 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่แก้ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด สร้างสะพานข้ามแม่แก้หลังบ้าน 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หลังบ้านแม่สุก หัตถกรรม หมู่ 11 ภัยในการคมนาคม แม่สุก หัตถกรรม หมู่ 11 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

314 โรงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้านนาย เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง สร้างรางระบายน้ําบ้านนายถนอม 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

ถนอม เรืองคํา ถึงรางระบายน้ําเดิม กันน้ําท่วมได้  เรืองคํา ถึงรางระบายน้ําเดิม 80% ป้องกันน้ําท่วม
2 ฝั่ง หมู่ 11 2 ฝั่ง หมู่ 11

315 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสาย เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง สร้างรางระบายน้ําสาย 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

หนองม้าเชื่อมต่อของเดิม หมู่ 11 กันน้ําท่วมได้ หนองม้าเชื่อมต่อของเดิม 80% ป้องกันน้ําท่วม

316 โครงการลาดยางโอเว่อร์เลย์สามแยก เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด รลาดยางสามแยกบ้านนางคํา 120,000    120,000    120,000    120,000    120,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนางคํา อกตัน ถึงบ้านนางตา ภัยในการคมนาคม  อกตัน ถึงบ้านนางตา 80% สะดวกและปลอดภัยใน

สําเรืองจิตต์ หมู่ 12 สําเรืองจิตต์ การคมนาคม

317 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด สร้างถนน คสล.สายบ้านนาย 85,000      85,000      85,000      85,000      85,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายทองสุข มงคล หมู่ 12 ภัยในการคมนาคม ทองสุข มงคล 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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318 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําข้างรั้ว เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง สร้างรางระบายน้ําข้างรั้วศาลา 35,000      35,000      35,000      35,000      35,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

ศาลาหมู่ 12 ถึงหน้าห้องน้ํา,ท่อระบาย กันน้ําท่วมได้  ม.12 ถึงหน้าห้องน้ํา,ท่อระบาย 80% ป้องกันน้ําท่วม
น้ํา หมู่ 12

319 โครงการลาดยางโอเว่อร์เลย์สายบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ลาดยางโอเว่อร์เลย์สายบ้าน 130,000    130,000    130,000    130,000    130,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายเกษตร กาชัย หมู่ 12 ภัยในการคมนาคม นายเกษตร กาชัย 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

320 โครงการลาดยางโอเว่อร์เลย์สายบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ลาดยางโอเว่อร์เลย์สายบ้าน 130,000    130,000    130,000    130,000    130,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางสมพร  ธรรมชัย หมู่ 12 ภัยในการคมนาคม นางสมพร  ธรรมชัย 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

321 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันลํา เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด สายคันลําเหมืองฮ่องเสลียมถึง 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เหมืองฮ่องเสลียมจากหน้าโรงงานอิฐ ภัยในการคมนาคม โรงงานอิฐ 80% สะดวกและปลอดภัยใน

ถึงหน้าบ้านพ่อส่ง เชิงปัญญา หมู่ 12 การคมนาคม

322 โครงการวางท่อระบายน้ําตั้งแต่ทุ่ง เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง ทุ่งนายทอง ถึงทุ่งนายลพ 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

นายทอง สมตัว ถึง ทุ่งนายลพ วงศ์ธิดา กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม
หมู่ 12

323 โครงการทําถนนลูกรังสายบ้านนาง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด บ้านนางบุศรินทร์ถึงชลประทาน 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บุศรินทร์ ปวงแก้ว ถึงชลประทาน ภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน
หมู่ 12 การคมนาคม

324 โครงการตัดถนนสายเหล่าต้นกอกถึง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด ตัดถนนสายเหล่าต้นกอกถึง 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แม่ลี่แม่เถาวัลย์ออกถนนสาย ภัยในการคมนาคม แม่ลี่แม่เถาวัลย์ออกถนนสาย 80% สะดวกและปลอดภัยใน
บ้านนางเหลียว บ้านนางเหลียว การคมนาคม

325 โครงการปรับปรุงวางท่อขยายทางบ้าน เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง วางท่อขยายทางบ้านนางวิไลพร 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

นางวิไลพร บุญวิเศษ ถึงบ้าน กันน้ําท่วมได้ บุญวิเศษ ถึงบ้าน 80% ป้องกันน้ําท่วม

ด.ต.เยาวลักษณ์ ใจชุ่ม หมู่ 12 ด.ต.เยาวลักษณ์ ใจชุ่ม หมู่ 12



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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326 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด สร้างถนน คสล. บ้านนางวิไลพร 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

วิไลพร บุญวิเศษ หมู่ 12 ภัยในการคมนาคม  บุญวิเศษ หมู่ 12 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

327 โครงการวางท่อข้ามถนนจากบ้านนาย เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง วางท่อข้ามถนนบ้านนายลือ 35,000      35,000      35,000      35,000      35,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

สุวิทย์ วงศ์ธิดา (นายลือ) หมู่ 13 กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม
328 โครงการวางท่อระบายน้ําจากบ้านนาง เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง บ้านนางอําพรถึงลําเหมืองแม่โจ้ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

อําพร ทานิล ถึงลําหมืองแม่โจ้ กันน้ําท่วมได้ 80% ป้องกันน้ําท่วม
329 โครงการเทลาน คสล.หน้าบ้านผู้ใหญ่ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด เทลาน คสล.หน้าบ้านผู้ใหญ่ 65,000      65,000      65,000      65,000      65,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นิพนธ์ ลิวัน หมู่ 13 ภัยในการคมนาคม นิพนธ์ ลิวัน หมู่ 13 80% สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม

330 โครงการวางท่อระบายน้ําลําเหมืองแม่ เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง วางท่อระบายน้ําลําเหมืองแม่โจ้ 120,000    120,000    120,000    120,000    120,000     ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง
โจ้ จากถนนใหญ่ถึงบ้านนางพร มูลทอง กันน้ําท่วมได้  จากถนนใหญ่ถึงบ้านนางพร 80% ป้องกันน้ําท่วม
หมู่ 13

331 โครงการวางท่อทําถนนตั้งแต่ที่นา เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด วางท่อทําถนนตั้งแต่ที่นานาย 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายหนูแดง ปัญธิญา ถึงกู่วัดบ้านจ้อย ภัยในการคมนาคม หนูแดง ปัญธิญา ถึงกู่วัดบ้านจ้อย 80% สะดวกและปลอดภัยใน
หมู่ 13 การคมนาคม

332 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 เพื่อให้มีถนนที่สะดวกปลอด นายสําเริง ก.2.80ม. ย. 20.0ม. 55,500      55,500      55,500      55,500      55,500       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายสําเริง ถาวร ,นางสมศรี จันสุภาเสน ภัยในการคมนาคม นางสมศรี ก.3.2 ม. ย.0.15 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม
333 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง ท่อกว้าง 4.0 ม. ยาว 2.0 ม. 59,000      59,000      59,000      59,000      59,000       ร้อยละ ช่วยระบายน้ําได้และ กองช่าง

หมู่ 9 กันน้ําท่วมได้ สูง 1.70 ม. 80% ป้องกันน้ําท่วม

334 โครงการปรับปรุงทางระบายน้ําข้าม เพื่อช่วยระบายน้ําและป้อง ท่อ พีวีซี ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 45,500      45,500      45,500 45,500 45,500  ร้อยละ ระบายน้ําลงสู่ลําคลอง กองช่าง
ถนน บริเวณบ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 กันน้ําท่วม 18  ท่อน 80% และป้องกันน้ําท่วม

335 โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ํา เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ํา  - 6,000        6,000        6,000        6,000         ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองข่าง
บ้านนางเป็ง  วิเคียน  หมู่ 2 ป้องกันน้ําท่วม บ้านนางเป็ง  วิเคียน  หมู่ 2 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ลําคลอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

336 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 4.0 ม.ยาว 560 ม.  - 500,000    500,000    500,000    500,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตจากหมู่ 1 ถึงศาลาประชา ปลอดภัยในการคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน
คม หมู่ 8 เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และรองรับการท่องเที่ยว คมนาคม

337 โครงการเทลานคอนกรีตข้างศาลา เพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่ในการ กว้าง 4.0 ม. ยาว 16.40 ม.  - 50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ ชุมชนมีพื้นที่ในการทํา กองช่าง
เอนกประสงค์ หมู่ 8 ทํากิจกรรมร่วมกัน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 65.6 ตร.ม.  80% กิจกรรมร่วมกัน

หนา 0.10 ม.
338 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 4.0 ม.ยาว 400 ม.  - 700,000    700,000    700,000    700,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ระหว่างหมู่บ้านตั้งแต่ศาลาเอนก ปลอดภัยในการคมนาคม หนา 0.15 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน
ประสงค์หมู่ 8 ถึงบ้านนายรักษ์ และรองรับการท่องเที่ยว คมนาคม
วรรณโวหาร  หมู่ 8

339 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 2.50 ม. ยาว 20.0 ม.  - 17,000      17,000      17,000      17,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านนางผ่าน  เหมยฟอง ปลอดภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

คมนาคม
340 โครงการก่อสร้างถนนโอเว่อร์เลย์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 4.0 ม. ยาว 900.0 ม.  - 688,000    688,000    688,000    688,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายป่าช้าบ้านนางเหลียว หมู่ 4 ปลอดภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน
ถึงคันคลองชลประทาน คมนาคม

341 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อให้มีถนนที่สะดวก บ้านนายทิติ  สุริยวงศ์  - 500,000    500,000    500,000    500,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านนาทิติ  สุริยวงศ์ ถึงหน้า ปลอดภัยในการคมนาคม ถึงหน้าศาลาเอนกประสงค์ 80% สะดวกและปลอดภัยใน
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 12 หมู่ 12 คมนาคม

342 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ํา หรือ เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ยาวประมาณ 1,000 เมตร  - 500,000    500,000    500,000    500,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง
กล่องกาเบี้ยน ตั้งแต่บ้านนาย ป้องกันน้ําท่วม 80% เป็นการระบายน้ําสู่
จันทร์  ปัญญาดี ถึงบ้านนาง ลําคลอง
นิจคนึง จุมปาคํา  หมู่ 11

343 โครงการทําราวกันตก พนัง คสล. ห้วย เพื่อให้มีประชาชนที่สัญจร ยาว 60.0ม. สูง 0.60 เมตร  - 140,400    140,400    140,400    140,400     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แม่แก้ (บ้านนายสิงห์คํา) ม.11 ไปมาความสะดวกปลอด 80% สะดวกและปลอดภัยใน

ภัยในการคมนาคม คมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

344 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหน้าฝาย เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 3.0 ม. ยาว 2,000 ม.  - 600,000    600,000    600,000    600,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ทางทิศเหนือพ่อหนานคํา ถึงตัวฝาย ปลอดภัยในการคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีพื้นที่ 80% สะดวกและปลอดภัยใน
แม่แก้ ระยะทางประมาณ 2 กม. ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. คมนาคม

345 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้มีถนนที่สะดวก  - 300,000    300,000    300,000    300,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เหล็กสายบ้านนายอํานวย สุขสวัสดิ์ ปลอดภัยในการคมนาคม ระยะทางประมาณ 300 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน
 หมู่ 10 บ้านจู้ดทุ่ง คมนาคม

346 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนที่สะดวก สายบ้านนายจํานงค์ มูลศิริ  - 250,000    250,000    250,000    250,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมเหล็ก สายบ้านนายจํานงค์ ปลอดภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน
มูลศิริ หมู่ 10 คมนาคม

347 โครงการวางท่อระบายน้ําจากบ้าน เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ  - 75,000      75,000      75,000      75,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง
นายก๋องแก้ว  ตาตุ ถึงลําเหมือง ป้องกันน้ําท่วม ระยะทางประมาณ 60 ม. 80% เป็นการระบายน้ําสู่
สาธารณะ (ถึงปากซอย) หมู่ 10 ลําคลอง

348 โครงการปรับปรุงถนนด้ยแอสฟัลท์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวก ระยะทางประมาณ 97.0 ม.  - 57,000      57,000      57,000      57,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ติกส์ (ลาดยาง) ซอยข้างบ้านนาย ปลอดภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน
วิเชียร  อินต๊ะสอน หมู่ 13 คมนาคม

349 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนที่สะดวก ระยะทางประมาณ 40.0 ม.  - 95,300      95,300      95,300      95,300       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยหน้าโณงสีข้าว ปลอดภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ 13 คมนาคม

350 โครงการยกระดับถนนซอยบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวก ระยะทางประมาณ227.0 ม.  - 322,000    322,000    322,000    322,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายถนอม  ชมพูแก้ว ถึงบ้านนาย ปลอดภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

บุญธรรม  อินทนิล  หมู่ 13 คมนาคม

351 โครงการวางท่อข้ามลําน้ําแม่ใจไป เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ระยะทางประมาณ 5.0 ม.  - 55,000      55,000      55,000      55,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ทุ่งนานายเจริญ  คํายุ หมู่ 13 ป้องกันน้ําท่วม 80% เป็นการระบายน้ําสู่

ลําคลอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

352 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ระยะทางประมาณ 65.0 ม.  - 104,000    104,000    104,000    104,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

จากบ้านนางบัวไข  ถึงบ้านนาย ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

ถนอม  ชมพูแก้ว  หมู่ 13
353 โครงการถมลูกรังซอยข้างบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวก ระยะทางประมาณ 37.0 ม.  - 4,000        4,000        4,000        4,000         ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายสมศักดิ์  ทําทอง หมู่ 13 ปลอดภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน
คมนาคม

354 โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะไว้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม จัดซื้อที่ดินสาธารณภายใน  - ตามราคา ตามราคา ตามราคา ตามราคา  ร้อยละ หมู่บ้านมีลานจัดกิจ กองช่าง
ในหมู่บ้านม้ากลาง หมู่ 13 และเป็นแหล่งการเรียนรู้ หมู่บ้านม้ากลาง หมู่ 13 ประเมินของ ประเมินของ ประเมินของ ประเมินของ 80% กรรมและเป็นแหล่ง

ในหมู่บ้าน ที่ดิน ที่ดิน ที่ดิน ที่ดิน การเรียนรู้ในหมู่บ้าน
355 โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ บริเวณรอบหมู่บ้าน หมู่ 13  - 55,000      55,000      55,000      55,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บริเวณบ้านม้ากลางทั้งหมดหมู่ 13 ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

356 โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมพร้อม เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ระยะทางประมาณ190.0 ม.  - 6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000   ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

พร้อมทําถนนตั้งแต่ศาลาเอนกประ ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

สงค์บ้านม้ากลาง หมู่ 13 ถึงบ้าน

นายแสวง บังเมฆ บ้านม้าใต้ หมู่ 9

357 โครงการก่อสร้างพนังลําเหมือง เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ระยะทางประมาณ 10.0 ม.  - 69,000      69,000      69,000      69,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

แม่โจ้ข้างบ้านนางสุธาทิพย์ (ติ้บ) ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

หมู่ 13
358 โครงการยกระดับถนนตั้งแต่บ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวก ระยะทางประมาณ327.0 ม.  - 467,000    467,000    467,000    467,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางบัวลม  ตรีเสน ถึงปากทางบ้าน ปลอดภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน
นายเจริญ  วงค์ธิดา  หมู่ 6 คมนาคม

359 โครงการขุดลอกลําเหมืองเส้นเด่น เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ระยะทางประมาณ 1,800ม.  - 25,000      25,000      25,000      25,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

สันจนถึงแม่ออง  หมู่ 6 ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

360 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจาก เพื่อให้มีถนนที่สะดวก ระยะทางประมาณ 110.0ม.  - 11,000      11,000      11,000      11,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนางเตี่ยม  ขัดโต ถึงสวนนาง ปลอดภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

วงเวียน  ตาตุ หมู่ 6 คมนาคม

361 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังในซอย เพื่อให้มีถนนที่สะดวก ปรับถนนลูกรังในซอยบ้าน  - 30,000      30,000      30,000      30,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนางแดง  หลังบ้านนายนพดล ปลอดภัยในการคมนาคม นางแดง หลังบ้านนายนพดล 80% สะดวกและปลอดภัยใน

มูลทอง (ปรับถนน) หมู่ 6 มูลทอง  หมู่ 6 คมนาคม

362 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากปาก เพื่อให้มีถนนที่สะดวก ถนนลูกรังจากปากทางทุ่ง  - 55,000      55,000      55,000      55,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ทางทุ่งนายสมนึก แสงอรุณ ถึงเด่น ปลอดภัยในการคมนาคม นายสมนึก แสงอรุณ ถึงเด่น 80% สะดวกและปลอดภัยใน

สันบ้านนายสมคิด นางสาย ม.6 สันบ้านนายสมคิด นางสาย คมนาคม

363 โครงการก่อร้างรางระบายน้ํา คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวก รางระบายน้ําคสล. กว้าง 0.25 ม.  - 53,500      53,500      53,500      53,500       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หน้าบ้านนายจําเริญ บังเมฆ  หมู่ 6 ปลอดภัยในการคมนาคม ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา 0.12 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

ยาว 31.0 ม. คมนาคม

364 โครงการยกระดับถนนบ้านนาง เพื่อให้มีถนนที่สะดวก ยกระดับถนนบ้านนาบัวเขียว  - 190,000    190,000    190,000    190,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บัวเขียว  จองปันต๊ะ ถึงบ้านาง ปลอดภัยในการคมนาคม  จองปันต๊ะ ถึงบ้านางสมบูรณ์ 80% สะดวกและปลอดภัยใน

สมบูรณ์ เขื่อนกวา  หมู่ 6  เขื่อนกวา  หมู่ 6 คมนาคม

365 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังในซอย เพื่อให้มีถนนที่สะดวก ถนนลูกรังในซอยบ้านนาย  - 75,000      75,000      75,000      75,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายถนอม ตาตุ ถึงบ้านนาย ปลอดภัยในการคมนาคม ถนอม ตาตุ ถึงบ้านนายบุญมา 80% สะดวกและปลอดภัยใน

บุญมา  วิญญา หมู่ 6  วิญญา หมู่ 6 คมนาคม

366 โครงการขุดลอกลําเหมืองหลังวัด เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ระยะทางประมาณ500.0 ม.  - 6,000        6,000        6,000        6,000         ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ม้าเหนือ หมู่ 6 ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

367 โครงการก่อสร้างพนังโค้งลําเหมือง เพื่อป้องกันตลิ่งพังได้ ระยะทางประมาณ 10.0 ม.  - 60,000      60,000      60,000      60,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

แม่ตาล (ป้องกันตลิ่งพัง) 80% ป้องกันตลิ่งพัง

368 โครงการปรับถนนลูกรังตั้งแต่ประปา เพื่อให้มีถนนที่สะดวก ปรับถนนลูกรังตั้งแต่ประปา  - 150,000    150,000    150,000    150,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านจํา ถึงทุ่งนายเฉลิม ตาตุ หมู่ 6 ปลอดภัยในการคมนาคม บ้านจํา ถึงทุ่งนายเฉลิม ตาตุ 80% สะดวกและปลอดภัยใน

คมนาคม
369 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําข้าม เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ งรางระบายน้ําข้ามถนนหน้า  - 95,000      95,000      95,000      95,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ถนนหน้าบ้านนายจรูญ แสนใจกล้า ป้องกันน้ําท่วม บ้านนายจรูญ แสนใจกล้าถึง 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง
ถึงบ้านนายสุรินทร์ แสนใจกล้า ม.6 บ้านนายสุรินทร์ แสนใจกล้า

370 โครงการยกระดับรางระบายน้ําจาก เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ยกระดับรางระบายน้ําจาก  - 155,000    155,000    155,000    155,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บ้านนางฟองจันทร์ จองปันต๊ะ ถึง ป้องกันน้ําท่วม บ้านนางฟองจันทร์ จองปันต๊ะ 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

บ้านนายอดุลย์ เทพสิงห์ หมู่ 6 ถึง บ้านนายอดุลย์ เทพสิงห์ 

371 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยก เพื่อให้มีถนนที่สะดวก ระยะทางประมาณ 72.0 ม.  - 66,000      66,000      66,000      66,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ป่าช้าบ้านนายจํานงค์ ถึงซอยหน้า ปลอดภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

โรงเรียน  หมู่ 6 คมนาคม

372 โครงการเปลี่ยนท่อข้ามถนนเส้น เพื่อให้มีถนนที่สะดวก เปลี่ยนท่อข้ามถนนเส้นบ้าน  - 195,000    195,000    195,000    195,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายน้อง  ปวงแก้ว พร้อมขุด ปลอดภัยในการคมนาคม นายน้อง  ปวงแก้ว พร้อมขุด 80% สะดวกและปลอดภัยใน

ลอกลําเหมืองจนถึงบ้านนางต่อมคํา ลอกลําเหมืองจนถึงบ้านนาง คมนาคม

แสงคํา  หมู่ 6 ต่อมคํา แสงคํา  หมู่ 6

373 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวก 1. กว้าง 1.0 ม. ยาว 244 ม.  - 287,900    287,900    287,900    287,900     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 (สาย รพ.สต.ลําปางหลวง) หมู่ 2 ปลอดภัยในการคมนาคม หนา 0.15 ม.  ด้านติด รพ.สต. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

บ้านลําปางหลวงใต้ 2. กว้าง 1.30 ม.ยาว 235 ม. คมนาคม

หนา 0.15 ม. ตรงข้าม รพ.สต.



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

374 โครงการวางท่อระบายน้ํา (บริเวณ เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ วางท่อขนาด 0.30 ม. ยาว  - 116,700    116,700    116,700    116,700     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ทางเข้าบ่อขยะของเทศบาล) หมู่ 3 ป้องกันน้ําท่วม 125 ม. พร้อมบ่อพัก 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

บ้านป่าเหียง

375 โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัล เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 3.0 ม. ยาว 196 ม.  - 115,000    115,000    115,000    115,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ติกส์คอนกรีต (ซอยข้างบ้านนางขาว ปลอดภัยในการคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.03 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

โยสิทธิ์) คมนาคม

376 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยข้าง เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 3.0 ม. ยาว 211 ม.  - 318,900    318,900    318,900    318,900     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านเลขที่ 351 ม. ๔ บ้านนางเหลียว) ปลอดภัยในการคมนาคม หนา 0.15 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

นายสุทัศน์ บุญกิจ) คมนาคม

377 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.40 ม.  - 97,000      97,000      97,000      97,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

คสล.(หน้าบ้านนายสมพล สิทธฺวงศ์) ป้องกันน้ําท่วม หนา 0.12 ม. ยาว 60.0 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

หมู่ 4 บ้านนางเหลียว

378 โครงการก่อสร้างเสริมขอบราง เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ เสริมขอบรางกว้าง 0.12 ม.  - 98,000      98,000      98,000      98,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยบ้าน ป้องกันน้ําท่วม สูง 0.15 ม. ยา 253 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

ม้าเหนือ หมู่ 6

379 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ กว้าง 0.30 ม. ยาว 5.30 ม.  - 8,900        8,900        8,900        8,900         ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

คสล. หมู่ 8 บ้านกองหาญ ป้องกันน้ําท่วม ลึก 0.30 ม. หนา 0.12 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

380 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอส เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 3.60 ม. ยาว 244 ม.  - 246,700    246,700    246,700    246,700     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฟัลติกคอนกรีต (สุพนธ์ เรนทอน) ปลอดภัยในการคมนาคม หนา 0.05 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ 8 บ้านกองหาญ) คมนาคม

381 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สาย เพื่อให้มีถนนที่สะดวก จุดที่เสียหายเป็ยหลุมบ่อ  - 13,800      13,800      13,800      13,800       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประปาม้าใต้) หมู่ 9 บ้านม้าใต้ ปลอดภัยในการคมนาคม มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 80% สะดวกและปลอดภัยใน

60 ลบ.ม. คมนาคม

382 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.50 ม.  - 219,200    219,200    219,200    219,200     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

(ศรีฟอง ก๋าแก้ว) ม.11 บ้านจามเทวี ป้องกันน้ําท่วม หนา 0.12 ม.ยาว 139.50 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

383 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ กว้าง 0.25 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม.  - 125,800    125,800    125,800    125,800     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

(แม่พิน  ไชยการ) ม.11 บ้านจามเทวี ป้องกันน้ําท่วม หนา 0.12 ม. ยาว 83.0 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

384 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ กว้าง 0.25 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.  - 43,000      43,000      43,000      43,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

(เหมยอิง) ม.11 บ้านจามเทวี ป้องกันน้ําท่วม หนา 0.12 ม. ยาว 25.0 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

385 โครงการซ่อมแซมฝาย คสล. (ฝาย เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ปักเสาเข็มพร้อมวางท่อ ยาว  - 35,000      35,000      35,000      35,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

พ่อเทพ) หมู่ 11 บ้านจามเทวี ป้องกันน้ําท่วม 5 ม. สูง 1.20 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง
386 โครงการก่อสร้างต่อเติมท่อลอด เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ท่อลอดเหลี่ยม แบบสองช่อง  - 65,000      65,000      65,000      65,000       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

เหลี่ยม คสล. (ทางข้ามลําเหมือง ป้องกันน้ําท่วม สูง 1.80 ม. ยาว 3.45 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง
แม่ตาล) หมู่ 11 บ้านจามเทวี

387 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (องอาจ เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 3 ม. ยาว 83.50 ม.  - 131,500    131,500    131,500    131,500     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กามล) หมู่ 12 บ้านปงป่าม่วง ปลอดภัยในการคมนาคม หนา 0.15 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

คมนาคม

388 โครงการปรับปรุงต่อเติมด้านข้างทิศ เพื่อให้มีสถานที่จัดกิจกรรมได้ ต่อเติมศาลาข้างทิศเหนือตามแบบ  -  - 150,000 150,000 150,000  ร้อยละ มีภุมิทัศน์ที่ดี สะอาดตา กองช่าง

เหนือศาลาเอนกประสงค์หนองปู่ สะดวก แปลนของเทศบาล 80% ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

หมู่ 1

389 โครงการจัดทําป้ายบอกทางเข้าซอย เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวรือ จัดทําป้ายบอกทางเข้าซอย  -  - 25,000 25,000 25,000  ร้อยละ นักท่องเที่ยวประชาชน กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 ประชาชนทั่วไปทราบแต่ละ ภายในหมู่บ้าน 80% ทั่วไปได้ทราบแต่ละซอย

ซอยของหมู่บ้าน ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

390 โครงการขุดลอกปรับปรุงแก้ไข เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ขุดลอกรางระบายน้ําที่อุดตัน  -  - 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองชา่ง

รางระบายน้ําที่อุดตันภายในหมู่บ้าน ป้องกันน้ําท่วม ภายในหมู่บ้าน 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

 หมู่ 1

391 โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกส์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 2.90 ม. ยาว 102 ม. หนา  -  - 172,200 172,200 172,200  ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต (บ้านผู้ใหญ่วนิดา) หมู่ 1 ปลอดภัยในการคมนาคม เฉลี่ย 0.05 ม. ช่วง 2 กว้าง 3.50 80% สะดวกและปลอดภัยใน

ม. ยาว 73 ม. หนา 0.05 ม. คมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

392 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สมบูรณ์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 3.50 ม. ยาว 112 ม. หนา  -  - 205,000 205,000 205,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ยํานวล) หมู่ 2 ปลอดภัยในการคมนาคม 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางและ 80% สะดวกและปลอดภัยใน

ยกขอบบ่อพัก คมนาคม

393 โครงการขุดลอกปรับปรุงแก้ไข เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ขุดลอกรางระบายน้ําภายใน  -  - 35,000 35,000 35,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

รางระบายน้ําที่อุดตันภายในหมู่บ้าน ป้องกันน้ําท่วม หมู่บ้าน 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

 หมู่ 2

394 โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกส์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 3.0 ม. ยาว 100 ม. หนา  -  - 94,000 94,000 94,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต (บ้านผู้ใหญ่สิทธิ์) หมู่ 2 ปลอดภัยในการคมนาคม 0.05 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

คมนาคม

395 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหน้าบ้าน เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ กว้าง 0.25 ม. ยาว84.0 ม.  -  - 127,300 127,300 127,300  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นายบุญส่ง  เรืองคํา  หมู่ 3 ป้องกันน้ําท่วม หนา 0.12 ม. ลึก 0.35 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

396 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวก 1. กว้าง 1.30 ม. ยาว 55.0 ม.  -  - 107,800    107,800    107,800     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หน้าโรงเรียนบ้านป่าเหียง หมู่ 3 ปลอดภัยในการคมนาคม 2. กว้าง 1.20 ม. ยาว 49.0 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

3. ลาน คสล. กว้าง 6.20 ม. คมนาคม

397 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างโรงสีข้าว เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 3.0 ม. ยาว 40.0 ม. หนา  -  - 179,000    179,000    179,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 3 ปลอดภัยในการคมนาคม เฉลี่ย 0.20 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

คมนาคม

398 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 0.25 ม. ยาว 34.50 ม.  -  - 49,700      49,700      49,700       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ย้าย ตันทะดา  หมู่ 3 ปลอดภัยในการคมนาคม ลึก 0.35 ม.หนา 0.12 ใม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

คมนาคม

399 โครงการขุดลอกปรับปรุงแก้ไข เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ขุดลอกรางระบายน้ําที่อุดตัน  -  - 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

รางระบายน้ําที่อุดตันภายในหมู่บ้าน ป้องกันน้ําท่วม ภายในหมู่บ้าน 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

 หมู่ 3



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

400 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่ ซอย เพื่อให้มีถนนที่สะดวก ตั้งแต่ซอยหมู่ 4 ถึง หมู่ 12  -  - 375,000    375,000    375,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 4 ไปถึง หมู่ 12 ปลอดภัยในการคมนาคม 80% สะดวกและปลอดภัยใน

คมนาคม

401 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวก บ้านนายทัพ  กุลกิจ ถึงห่างหนอ  -  - 250,000    250,000    250,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายทัพ  กุลกิจ ถึงห่างหนองตุ้ม หมู่ 4 ปลอดภัยในการคมนาคม ตุ้ม หมู่ 4 80% สะดวกและปลอดภัยใน

คมนาคม

402 โครงการวางท่อระบายน้ํา เชื่อมต่อ เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ท่อขนาด 40 ซม.  -  - 78,000 78,000 78,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

คลองชลประทานลงลําเหมืองแม่ตาล ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

หมู่ 4

403 โครงการวางท่อระบายน้ําต่อขยาย เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ท่อขนาด 40 ซม.  -  - 45,800 45,800 45,800  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ไปทุ่งนานายส่วน  กาชัย  หมู่ 4 ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

404 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัล เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง6.0 ม. ยาว 270 ม. หนา  -  - 490,800 490,800 490,800  ร้อยละ ประชาชนได้รบัความ กองช่าง

ติกคอนกรีต (ถนนสายทางไปอู่เสรี) ปลอดภัยในการคมนาคม เฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ไม่นอยกว่า 80% สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ 4 1,620 ตร.ม. คมนาคม

405 โครงการวางท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ท่อ ขนาด 0.60 ม. ยาว 25.0 ม.  -  - 53,000 53,000 53,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บริเวณ (บ้านครูแสงเดือน) หมู่ 4 ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

406 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ท่อขนาด 0.80 ม. ยาว 5.0 ม.  -  - 144,000 144,000 144,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บริเวณ (บ้านนายสมาน) หมู่ 4 ป้องกันน้ําท่วม 'พร้อมบ่อพักจํานวน 5 บ่อ 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

407 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัล เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 3.0 ม. ยาว 42.0 ม. หนา  -  - 230,300 230,300 230,300  ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ติกคอนกรีต (ลุงสิงห์) ปลอดภัยในการคมนาคม 0.05 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ 4 ยาว 99.0 ม. หนา 0.05 ม. คมนาคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

408 โครงการก่อสร้างถนนและขุดลอกลํา เพื่อให้มีถนนที่สะดวก ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมขุดลอก  -  - 480,000    480,000    480,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เหมืองจากสะพานถึงบ้านนายสมบัติ ปลอดภัยในการคมนาคม ลําเหมืองจากสะพานถึงบ้านนาย 80% สะดวกและปลอดภัยใน

วงศ์ธิดา หมู่ 5 สมบัติ วงศ์ธิดา หมู่ 5 คมนาคม

409 โครงการขุดลอกลําเหมืองและฝาย เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ขุดลอกลําเหมืองและฝายน้ําล้น  -  - 28,000 28,000 28,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

น้ําล้น หมู่ 5 ป้องกันน้ําท่วม หมู่ 5 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

410 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 2.50 ม. ยาว 150 ม.  -  - 190,000    190,000    190,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ข้างวัดบ้านจู้ด) ปลอดภัยในการคมนาคม หนา 0.15 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

คมนาคม

411 โครงการวางท่อระบายน้ํา (หน้าบ้าน เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ วางท่อระบายน้ําหน้าบ้านผู้ใหญ๋  -  - 32,500 32,500 32,500  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ผู้ใหญ่นงค์) หมู่ 6 ป้องกันน้ําท่วม นงค์ หมู่ 6 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

412 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านายธนู) เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 3.0 ม. ยาว 46.50 ม.  -  - 74,000 74,000 74,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

หมู่ 7 ปลอดภัยในการคมนาคม หนา 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

413 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หนา  -  - 99,900      99,900      99,900       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ผู้ใหญ่ปู) หมู่ 7 ปลอดภัยในการคมนาคม 0.12 ม.ยาว 59.0 ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน
คมนาคม

414 โครงการก่อสร้าถนนลูกรัง ต่อจากบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวก ถนนลูกรังบ้านนายเฮียง หมู่ 9 ถึง  -  - 78,500      78,500      78,500       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางเฮียง หมู่ 9 ไปถึงบ้านม้ากลาง ปลอดภัยในการคมนาคม บ้านม้า หมู่ 13 80% สะดวกและปลอดภัยใน
หมู่ 13 คมนาคม

415 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจากบ้าน เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ บ้านนายขาว นกแก้ว ถึงบ้านนาย  -  - 35,800 35,800 35,800  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นายขาว นกแก้ว ถึงบ้านนายสมชาย ป้องกันน้ําท่วม สมชาย  โยสิทธิ์ หมู่ 10 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

โยสิทธิ์ หมู่ 10

416 โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา คสล. เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ขุดลอกตะกอนภายในรางระบาย  -  - 4,800 4,800 4,800  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 ป้องกันน้ําท่วม น้ําพร้อมขนทิ้ง ยาว 102 เมตร 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

417 โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ําพร้อม เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ เปลี่ยนฝารางระบายน้ําเป็นแบบ  -  - 84,000 84,000 84,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ขุดลอกรางระบายน้ํา คสล. บ้านจู้ดทุ่ง ป้องกันน้ําท่วม ตะแกรง ขุดลอกตะกอนดินภายใน 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

หมู่ 10 รางระบายน้ํา ยาว 100 เมตร

418 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ กว้าง 0.25 ม. ยาว 77.0 ม.  -  - 124,000 124,000 124,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

จากบ้านนายน้อย พรหมยศ หมู่ 10 ป้องกันน้ําท่วม หนา 0.12 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

419 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 3.0 ม. ยาว 24.0 ม.  -  - 36,000      36,000      36,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เจ้าพ่อบิน หมู่ 10 ปลอดภัยในการคมนาคม หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80% สะดวกและปลอดภัยใน

72 ตร.ม. คมนาคม

420 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาง เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 3.0 ม. ยาว 257.0 ม.  -  - 390,000    390,000    390,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สุบิน  ประเดิษฐ์ ถึงคลองชลประทาน ปลอดภัยในการคมนาคม หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80% สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ 10 771 ตร.ม.พร้อมวางท่อ ฯ คมนาคม

421 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจากท่อ เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ข้างคลองชลประทาฯ หมู่ 10  -  - 40,000 40,000 40,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ระบายน้ําข้างคลองชลประทาน หมู่ 10 ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

422 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้านนาง เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ บ้านนางแสงจันทร์  เชิงปัญญา  -  - 28,000 28,000 28,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

แสงจันทร์ เชิงปัญญา หมู่ 12 ป้องกันน้ําท่วม หมู่ 12 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

423 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 2.50 ม. ยาว 150 ม.  -  - 191,000    191,000    191,000     ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ผู้ช่วยกิตติ สุริยะวงศ์  (หม่อง) หมู่ 12 ปลอดภัยในการคมนาคม หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80% สะดวกและปลอดภัยใน

375 ตร.ม. คมนาคม

424 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําเหมือง เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ก่อสร้างฝายน้ําล้นลําเหมืองแม่ตาล  -  - 35,800 35,800 35,800  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

แม่ตาล หมู่ 12 ป้องกันน้ําท่วม หมู่ 12 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

425 โครางการเทลําเหมืองส่งฝายแม่เถาวัลย์ เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ระยะทางประมาณ 40 เมตร  -  - 24,800      24,800      24,800       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ช่วงนานายสมพงษ์ วงศ์ธิดา ถึงบ้าน ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

นายอินสม มูลสถาน หมู่ 12

426 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาง เพื่อให้มีถนนที่สะดวก บ้านนางจันทร์สวย  ทิพย์ศรีบุตร  -  - 48,000      48,000      48,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จันทร์สวย ทิพย์ศรีบุตร หมู่ 13 ปลอดภัยในการคมนาคม หมู่ 13 80% สะดวกและปลอดภัยใน

คมนาคม

427 โครงการวางท่อระบายน้ําขนาด 8 นิ้ว เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ท่อขนาด 8 นิ้ว หน้าบ้านนางพัชรี  -  - 23000 23000 23000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

หน้าบ้านนางพัชรี แซ่แต้ หมู่ 13 ป้องกันน้ําท่วม แซ่แต้ หมู่ 23 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

428 โครงการถมลูกรังทางเข้าที่นา เพื่อให้มีถนนที่สะดวก ถมลูกรังทางเข้าที่นานายสายัญ  -  - 28,000      28,000      28,000       ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายสายัญ  คําวะรัตน์ หมู่ 13 ปลอดภัยในการคมนาคม คําวะรัตน์ หมู่ 13 80% สะดวกและปลอดภัยใน

คมนาคม

429 โครงการวางท่อระบายน้ําจากบ้าน เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ บ้านนางพร  สุทธะ ถึงลําเหมือง  -  - 125,000    125,000    125,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นางพร  สุทธะ ถึงลําเหมืองแม่โจ้ ป้องกันน้ําท่วม แม่โจ้ หมู่ 13 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

หมู่ 13

430 โครงการวางท่อพร้อมก่อสร้างถนน เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ บ้านนายอํานวย  ใจเตกุล ถึงบ้าน  -  - 258,000    258,000    258,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ตั้งแต่หน้าบ้านนายอํานวย ใจเตกุล ป้องกันน้ําท่วม นายมูลเกี๋ยงภา หมู่ 13 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

ถึงบ้านนายมูล  เกี๋ยงภา หมู่ 13

431 โครงการขุดลอกลําเหมืองเส้นข้างบ้าน เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ระยะทาง 120 เมตร  -  - 23,200      23,200      23,200       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นางเลิศ  กรานต์จรูญ หมู่ 13 ป้องกันน้ําท่วม 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

432 โครงการรางระบายส่งน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉ,ย 0.40 ม.  -  - 98,000      98,000      98,000       ร้อยละ ช่วยเหลือเกษตรผู้ทํานา กองช่าง
หมู่ 4 บ้านนางเหลียว (นานายเทียม ป้องกันน้ําท่วมพื้นที่นา หนา 0.12 ม. ยาว 87 ม. พร้อม 80% และระบายน้ําออกพื้นที่
เมฆรัตนชัย) วางท่อขนาด 0.40 ม. นา

433 โครงการขุดลอกลําเหมืองข้างถนนสาย เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ข้างถนนสายไปป่าช้าเก่าบ้าน  -  - 35,000 35,000 35,000  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

ไปป่าช้าเก่าบ้านปงป่าม่วง หมู่ 12 ป้องกันน้ําท่วม ปงป่าม่วง หมู่ 12 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

434 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้าน เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ บ้านนางลําดวน ถึงบ้านนายส่วน  -  - 76,500 76,500 76,500  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

นางลําดวน - นายส่วน หมู่ 6 ป้องกันน้ําท่วม หมู่ 6 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

435 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ท่อ คสล. 1.50ม. ยาว 43.0 ม.  -  - 346,000    346,000    346,000     ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

บริเวณบ้านปงป่าม่วง หมู่ 12 ป้องกันน้ําท่วม พร้อมบ่อพักจํานวน 4 บ่อ 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

436 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ร้านค้า เพื่อให้มีถนนที่สะดวก เทลาน คสล. หนา 0.10 ม. หรือ  -  - 16,500 16,500 16,500  ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านม้าใต้) หมู่ 9 ปลอดภัยในการคมนาคม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 37.19 ตร.ม. 80% สะดวกและปลอดภัยใน

437 โครงการติดตั้งราวกันตกพนังห้วยแม่แก้ เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ราวกันตกท่อเหล็กอาบสังกะสี  -  - 62,700 62,700 62,700  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

หมู่ 11 บ้านจามเทวี ป้องกันน้ําท่วม ยาว 31.0 ม. สูง 1.0 ม.  80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

438 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ลัดดา เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 3.0 ม. ยาว 57.0 ม. หนา  -  - 88,000 88,000 88,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

วรรณโวหาร) หมู่ 8 บ้านกองหาญ ปลอดภัยในการคมนาคม 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 80% สะดวกและปลอดภัยใน

439 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมหูช้าง เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ ท่อขนาด 1.20 ม. จํานวน 1 แถว  -  - 52,200 52,200 52,200  ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

(ทุ่งตะเหมิน) หมู่ 11 ป้องกันน้ําท่วม แถวละ 5 ท่อน พร้อมหูช้าง  80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง

440 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณ เพื่อให้มีถนนที่สะดวก กว้าง 3.0ม. ยาว 32.0 ม.  หนา  -  - 47,200 47,200 47,200  ร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายณรงค์  แก้ววิเศษ) หมู่ 4 ปลอดภัยในการคมนาคม 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 80% สะดวกและปลอดภัยใน

441 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. เพื่อช่วยให้ระบายน้ําและ กว้าง 0.25 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม.  -  - 83,300      83,300      83,300       ร้อยละ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ กองช่าง

(นายเอกสิทธิ์) หมู่ 4 ป้องกันน้ําท่วม หนา 0.12 ม. ยาว 55.0 ม. 80% ระบายน้ําสู่ลําคลอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการสนับสนุนสมทบกองทุน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบล 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000  ร้อยละ ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กอง

หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น ที่ดี ลําปางหลวง 80% แข็งแรงสมบูรณ์ สาธารณสุข

หรือพื้นที่

2 โครงการรณรงค์ให้ความรู้และป้องกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบล 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000  ร้อยละ สามารถลดการแพร่ระบาด กอง

โรคเอดส์ เพศสัมพันธ์ และการ เอดส์ในพื้นที่ตําบลลําปางหลวง ลําปางหลวง 13 หมู่บ้าน 80% โรคเอดส์ได้ สาธารณสุข

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

3 โครงการดูแลสุขภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อจัดระบบดูแลกลุ่มเป้าหมาย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  ร้อยละ ผู้รับบริการ ผู้พิการ ผู้ด้อย กอง

ผู้ป่วยเรื้อรัง และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ตําบลลําปางหลวง 80% โอกาสได้รับความช่วยเหลือ สาธารณสุข

ตําบลลําปางหลวง

4 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้ เพื่อควบคุมและป้องกันการ เขตพื้นที่ตําบลลําปางหลวงได้ 20,000 20,000 12,000 12,000 12,000  ร้อยละ ลดอัตราการป่วยด้วยโรค กอง

เลือดออก ในพื้นที่ตําบลลําปางหลวง ระบาดของโรคไข้เลือดออก รับการพ่นหมอกควันและกําจัด 80% ไข้เลือดออก สาธารณสุข

แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย

5 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน เพื่อให้สุนัขในตําบลลําปางหลวง สุนัขในเขตตําบลลําปางหลวง 60,000 60,000 56,000 56,000 56,000  ร้อยละ สุนัขในตําบลลําปางหลวง กอง

โรคพิษสุนัขบ้า ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 1,500 ตัว 80% ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุข

6 โครงการควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้ประชาชนมีการป้องกัน ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ ประชาชนในตําบลลําปางหลวง กอง

และเฝ้าระวังสุขภาพเกี่ยวกับโรค ลําปางหลวง 80% มีสุขภาพดีขึ้น สาธารณสุข

ที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านารพัฒนาสังคม / ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผ.02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์

7 โครงการสนับสนุนการพัฒนางาน เพื่อสนับสนุนหมู่บ้านในการบริหาร ดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับ 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000  ร้อยละ ประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้าน กอง

สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเขตเทศบาล งานสาธารณสุขมูลฐาน ประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้าน 80% มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สาธารณสุข

ตําบลลําปางหลวง สมบูรณ์

8 โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการกิจการ เพื่อให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยแก่ ผู้ประกอบการกิจการที่เป็น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ ผู้ประกอบการกิจการที่เป็น กอง

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านอาชีว ผู้ประกอบการและดําเนินกิจการ อันตรายต่อสุขภาพในเขต 80% อันตรายต่อสุขภาพมีความรู้ สาธารณสุข

อนามัย ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตําบลฯ ด้านอาชีวอนามัยมากขึ้น

9 โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อ การให้บริการที่มีความพร้อม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละ ประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้านได้รับ กอง

บริเวณและอาคารศูนย์บริการ เกิดความประทับใจ มีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี 80% การบริการที่มีความพร้อมมี สาธารณสุข

ได้รับการปรับปรุงและ ความรวดเร็วในการให้บริการ

ซ่อมแซมบริเวณศูนย์บริการ

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน เพื่อป้องกันและลดการเกิดโรคฟัน เด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี)และ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กมี อัตราการป่วยด้วยโรคฟันในเด็ก กอง

เด็กปฐมวัย ตําบลลําปางหลวง ในเด็กปฐมวัย เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล สุขภาพใน ปฐมวัยลดลง สาธารณสุข

ลําปางหลวง ช่องปาก

ดีขึ้น

11 โครงการรณรงค์ให้ความรู้และป้องกัน เพื่อป้องกันและลดภาวะเจ็บป่วย ในเขตพื้นที่ตําบลลําปางหลวง 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ ลดอัตราการป่วยจากภาวะ กอง

ภาวะสุขภาพจากหมอกควัน จากภาวะหมอกควันในผู้ป่วยกลุ่ม 13 หมู่บ้าน 80% หมอกควัน สาธารณสุข

เสี่ยง

12 โครงการพัฒนาเด็กอ่อนหวาน เพื่อให้เด็กเล็กไม่กินหวานและมี เด็กและผู้ปกครองในศูนย์ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000  ร้อยละ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี สํานักปลัด

ประจําปีของเทศบาลฯ สุขภาพฟันที่ดี พัฒนาเด็กเล็กในตําบล ฃ 80% สุขภาพฟันที่ดี

13 โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อบํารุงรักษาซ่อมแซม ไถกลบ บํารุงรักษาซ่อมแซม ไถกลบ  - 100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละ มีพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อย กอง

บ่อทิ้งขยะ ให้ใช้งานได้ตามปกติ บ่อทิ้งขยะ ให้ใช้งานได้ตาม 80% สาธารณสุข

ปกติ

14 โครงการส่งเสริมสุขภาพและรักษา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตําบลลําปางหลวง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ บริการประชาชนในพื้นที่โดย กอง

พยาบาลโดยแพทย์ศูนย์บริการ ที่ดี 13 หมู่บ้าน 80% แพทย์ สาธารณสุข

สาธารณสุข



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์

15 โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังทันตสุขภาพ เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพฟัน ในเขตพื้นที่ตําบลลําปางหลวง 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600  ร้อยละ เด็กเล็ดมีสุขภาพฟันที่ดี กอง

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่องปากที่ดี 13 หมู่บ้าน 80% สาธารณสุข

16 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการ ประชาชนในพื้นที่ตําบล  - 10,700 10,700 10,700 15,000  ร้อยละ ประชาชนเข้าใจถึงวิธีการ กอง

ขาดสารไอโอดีน ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ ลําปางหลวง 80% ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน สาธารณสุข

17 โครงการฝึกอบรมผู้นํา แกนนํา เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  - 36,700 37,000 37,000 37,000  รอ้ยละ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กอง

สุขภาพและการณรงค์การสร้าง รู้การดําเนินงานด้านสาธารณสุข การดําเนินงานด้านสาธารณ 80% การดําเนินงานด้านสาธารณ สาธารณสุข

สุขภาพภาคประชาชนฯ ของภาคประชาชนฯ สุขของภาคประชาชนฯ สุขของภาคประชาชนฯ

18 โครงการฝึกอบรมเยาวชนและ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมี ประชาชนในพื้นที่ตําบล  - 19,820 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ ประชาชนมีการคัดแยก กอง

และประชาชนเพื่อส่งเสริมการมี ความรู้และสามารถนําความรู้ไป ลําปางหลวง 80% ขยะในครัวเรือนและลด สาธารณสุข

ส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะฯ ปฏิบัติในชุมชนได้ ปริมาณขยะในชุมชน

19 โครงการให้ความรู้แกนนําเฝ้าระวัง เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยว  - 8,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ แกนนํามีความรู้ความเข้าใจ กอง

เหตุการณ์และควบคุมโรคระบาด เฝ้าระวังเหตุการณ์และการควบ กับการเฝ้าระวังเหตุการณ์ 80% เรื่องการเฝ้าระวังเหตุการณ์ สาธารณสุข

ในชุมชน (SRRT) คุมโรคระบาดในชุมชน และการควบคุมโรคระบาด และการควบคุมโรคระบาดฯ

20 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่ออบรมและรณรงค์ให้ประชา จัดอบรมให้ความรู้เรื่องแนว  - 12,600 13,000 13,000 13,000  ร้อยละ ประชาชนเข้าใจถึงแนวทาง กอง

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ชนเข้าใจถึงแนวทางด้านการคุ้ม ทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 80% ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุข

สาธารณสุข ครองผู้บริโภค ด้านสาธารณสุข

21 โครงการจัดซื้อทรายเคลือบสารที่มี เพื่อจัดซื้อทรายเคลือบสารที่มี จัดซื้อทรายเคลือบสารที่มี  - 39,000 39,000 39,000 39,000  ร้อยละ มีทรายเคลือบสารที่มีฟอสเฟส กอง

ฟอสเฟตกําจัดลูกน้ํา ฟอสเฟสกําจัดลูกน้ําสําหรับป้อง ฟอสเฟสกําจัดลูกน้ําสําหรับป้อง 80% กําจัดลูกน้ําสําหรับป้องกัน สาธารณสุข

กันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ กันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ที่มียุงเป็นพาหะ ที่มียุงเป็นพาหะ ที่มียุงเป็นพาหะ

22 โครงการจัดซื้อน้ํายาพ่นหมอกควัน เพื่อจัดซื้อน้ํายาพ่นหมอกควัน ดซื้อน้ํายาพ่นหมอกควันกําจัด  -  20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ มีซื้อน้ํายาพ่นหมอกควันกําจัด กอง

กําจัดยุงลาย กําจัดยุงลาย สําหรับป้องกันควบ ยุงลาย สําหรับป้องกันควบคุม 80% ยุงลาย สําหรับป้องกันควบคุม สาธารณสุข

คุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ที่มียุงลายเป็นพาหะ ที่มียุงลายเป็นพาหะ ที่มียุงลายเป็นพาหะ
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23 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและ เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  - 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ มีสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ กอง

และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสําหรับ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสําหรับ และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ 80% ป้องกันการติดเชื้อสําหรับ สาธารณสุข

พนักงานที่ประจํารถเก็บขนขยะ พนักงานที่ประจํารถเก็บขนขยะ สําหรับพนักงานที่ประจํารถ พนักงานที่ประจํารถเก็บขนขยะ

ในการป้องกันการได้รับเชื้อโรค เก็บขนขยะ ในการป้องกันการได้รับเชื้อโรค

และอันตรายอันเนื่องมาจากการ และอันตรายอันเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน

24 โครงการค่าเช่าพื้นที่แผงลอย ร้านค้า เพื่อเป็นการจัดระเบียบ ร้านค้า แม่ค้าร้านค้า แผงลอย ตลาดสด  - 120,000 120,000 120,000 120,000  ร้อยละ มีความเป็ฯระเบียบ สะอาด กอง

ตลาดสด หน้าวัดพราตุลําปางหลวง แผผนลอย ในตลาด หน้าวัดฯ หน้าวัดพระธาตุลําปางหลวง 80% ถูกสุขอนามัยมากขึ้น สาธารณสุข



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการงานประเพณีแห่ครัวตาน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณี ประชาชนในตําบลลําปางหลวง 110,000 110,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละ สามารถส่งเสริมและฟื้นฟูประ สํานักปลัด

ประจําปีของเทศบาลตําบล แห่ครัวตานให้คงอยู่สืบไป 13 หมู่บ้าน 80% เพณีแห่ครัวตานให้คงอยู่สืบไป

ลําปางหลวง

2 โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณี ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ สามารถส่งเสริมและฟื้นฟูประ สํานักปลัด

 (กิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) สงกรานต์ให้คงสืบไป ประมาณ 1,000 คน 80% เพณีสงกรานต์ให้คงสืบไป

3 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธ เด็กและเยาวชน ประชาชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  ร้อยละ พุทธสาสนิกชนเข้าใจพระพุทธ สํานักปลัด

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ศานาให้กว้างขวางแพร่หลาย ทั่วไปตําบลลําปางหลวง 90% ศานาได้อย่างลึกซึ้ง นําหลัก

ธรรมสอนมาใช้ในชีวิตประจําวัน

4 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของ เพื่อสืบสานกิจกรรมสําคัญของชาติ เทศบาลตําบลลําปางหลวง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ ประชาชนร่วมสืบสานงานพิธีทาง สํานักปลัด

ชาติงานพิธีทางศาสนา และงาน งานพิธีศาสนาและงานรัฐพิธีต่าง ๆ 80% ศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ

รัฐพิธีต่าง ๆ

5 โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําศรี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลัด

หมู่ 1 , 2, 7 , 8 , 11 ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให้

ในชุมชน คงอยู่ต่อไป

6 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สืบสาน เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจ 13,000 13,000 14,000 14,000 14,000  ร้อยละ เด็กและเยาวชนได้สืบสานภูมิ สํานักปลัด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้เวลาว่าง ในเขตพื้นที่ตําบลลําปางหลวง 80% ปัญญาท้องถิ่นและใช้เวลาว่างให้

ให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้างอาชีพ จํานวน 80 คน เกิดประโยชน์เป็นการสร้างอาชีพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์ที่

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านารพัฒนาสังคม / ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผ.02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์ที่

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรมเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม เด็ก เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมใน สํานักปลัด

และเยาวชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 80% การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและ

เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ จํานวน 50 คน เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม

8 โครงการฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ประชาชนในพื้นที่ตําบลลําปาง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  ร้อยละ ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลดั
เมืองเทศบาลตําบลําลปางหลวง ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป หลวง จํานวน 13 หมู่บ้าน 80% อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให้

คงอยู่ต่อไป
9 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและ บ้านลําปางหลวง 5 หมู่บ้าน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลัด

บวชลูกแก้ว 5 หมู่บ้าน ส่งเสริมจรรโลงใจสมนึกในพระ ม.1 , ม.2, ม.7, ม.8, ม.11 80% อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให้

สัมมาสัมพุทธเจ้า คงอยู่ต่อไป

10 ประเพณีจุดบั้งไฟขอน้ําฟ้าสายฝน เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ประชาชนทั้งชาย-หญิง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลัด

บ้านลําปางหลวง 5 หมู่บ้าน และปลุกจิตสาํนึกให้เยาวชน จํานวน 500 คน 80% อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให้

(ก้างแก้ว ก้างหลวง) ตระหนักถึงประเพณีอันเก่าแก่ คงอยู่ต่อไป

11 โครงการจัดงานกาดมั้วครัวแลง เพื่อให้ประเพณี ศิลปะ และภูมิ บริเวณหน้าวัดพระธาตุลําปาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลัด

ปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน หลวง 80% อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให้

คงอยู่ต่อไป

12 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและ เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ เอกชน 4,500 4,500 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ รักษาประเพณีอันดีงามของไทย สํานักปลัด

ศาสนาพุทธ ประจําปี เห็นความสําคัญทางพุทธศาสนา และประชาชนในพื้นที่ 100% และท้องถิ่นสืบไป

ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

13 โครงการส่งเสริมและทํานุบํารุง เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน เด็ก และเยาวชน  ในเขต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ เด็กและเยาวชนรู้ ตระหนักใน สํานักปลัด

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตระหนักในความดีงามของวัฒน เทศบาลตําบลลําปางหลวง 100% ความดีงามของศิลปวัฒนธรรม

ธรรม ประเพณีของไทย

14 โครงการอบรม "ธรรมะกับผู้สูงวัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเทศบาลตําบลลําปาง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  ร้อยละ ผู้สูงอายุมีสุจภาพจิตที่ดีขึ้นและ สํานักปลัด

สร้างสุข  เสริมบุญ" และได้น้อมนําหลักคําสอนมาใช้ใน หลวงและผู้สนใจเข้าร่วม 80% สามารถนําหลักคําสอนทาง

ประจําปี 2561 ชีวิตประจําวัน โครงการจํานวน 99 คน พุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจํา

วัน อย่างมีความสุข



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์ที่

15 โครงการส่งเสริมมารยาทไทย เพื่อปลูกจิตสํานึกการรักษาและ เด็กและเยาวชนในตําบลลําปาง 10,000 10,000 13,000 13,000 13,000  ร้อยละ เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธี สํานักปลัด

เด็กและเยาวชน รู้ธรรมเนียม มารยาทไทยตามแบบ หลวง จํานวน 40 คน 80% ปฏิบัติและเข้าใจธรรมเนียม

สังคมไทย มารยาทไทยตามแบบที่ถูกต้อง

16 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออก จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาแต่ละ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ เด็กและเยาวชนได้ออกกําลังกาย สํานักปลัด

พัฒนาชุมชน กําลังกายและห่างไกลยาเสพติด หมู่บ้าน 80% และห่างไกลยาเสพติด

17 โครงการของเล่นพื้นบ้าน จินตนา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สืบสาน เด็ก และเยาวชน  ในเขต 5,000   5,000   5,000   5,000   5,000    ร้อยละ เด็กและเยาวชนได้สืบสานภูมิ สํานักปลัด

การไม่รู้จบสืบสานภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้เวลาว่าง เทศบาลตําบลลําปางหลวง 80% ปัญญาท้องถิ่นและใช้เวลาว่างให้

ท้องถิ่น ปี 2561 ให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้างอาชีพ เกิดประโยชน์เป็นการสร้างอาชีพ

18 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานกิจกรรมสําคัญของชาติ ในเขตพื้นที่ตําบลลําปางหลวง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ประชาชนร่วมสืบสานงานพิธีทาง สํานักปลัด

เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา งานพิธีศาสนา 80% ศาสนา

19 โครงการอบรมศาสนพิธี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและ ในเขตพื้นที่ตําบลลําปางหลวง 12,000 12,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ รักษาประเพณีอันดีงามของไทย สํานักปลัด

ประเพณีท้องถิ่นและมารยาทไทย เห็นความสําคัญทางพุทธศาสนา 80% และท้องถิ่นสืบไป

ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

20 โครงการขอสนับสนุนเครื่องออก เพื่อให้ชุมชนได้ออกกําลังกายและ บริเวณศาลาหมู่ 1 120,000   120,000   120,000   120,000   120,000    ร้อยละ ประชาชนได้ออกกําลังกายและ สํานักปลัด

กําลังกายกลางแจ้ง ศาลา หมู่ 1 รักสุขภาพ 80% รักษาสุขภาพ

21 โครงการขอสนับสนุนเครื่องออก เพื่อให้ชุมชนได้ออกกําลังกายและ บริเวณศาลาหมู่ 1 120,000   120,000   120,000   120,000   120,000    ร้อยละ ประชาชนได้ออกกําลังกายและ สํานักปลัด

กลางแจ้งประจํา หมู่บ้าน หมู่ 6 รักสุขภาพ 80% รักษาสุขภาพ

22 โครงการเจ้าพ่อทิพย์ช้าง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลัด

ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให้
ในชุมชน คงอยู่ต่อไป

23 โครงการเดือนยี่เป็งวัดพระธาตุ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณีอันดี 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  ร้อยละ ประชาชนมีความอนุรักษ์วัฒน สํานักปลัด

ลําปางหลวง หมู่ 1, 2, 7, 8, 11 ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป งาม สร้างความสามัคคีในชุมชน 80% ธรรมม ประเพณีให้ คงอยู่ต่อไป

24 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธ เด็กและเยาวชน ประชาชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  ร้อยละ พุทธสาสนิกชนเข้าใจพระพุทธ สํานักปลัด

ทางศาสนา และวัฒนธรรม ศานาให้กว้างขวางแพร่หลาย ทั่วไปตําบลลําปางหลวง 90% ศานาได้อย่างลึกซึ้ง นําหลัก

ธรรมสอนมาใช้ในชีวิตประจําวัน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์ที่

25 โครงการสืบสาน  ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ระลึกถึง เด็ก เยาวชน ตําบลลําปาง  -  - 12,000 12,000 12,000  ร้อยละ เด็ก เยาวชนได้เรีนยรู้สืบสาน สํานักปลัด

ท้องถิ่น ความสําคัญและทราบถึงประวัติ หลวง จํานวน 130 คน 80% ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ 

ความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรม

26 โครงการออกกําลังกายเพื่อ เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนัก  - 18,000 18,000 18,000 18,000  ร้อยละ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพ สํานักปลัด

สุขภาพ "ขยันการ สบายชีวี ด้วย ลดภาวะการเจ็บป่วย ใช้เวลา งานเทศบาล และผู้ที่สนใจ 80% แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด

วิธีเต้นแอโรบิค" ว่างเกิดประโยนช์ ประมาณ 70 คน ประโยชน์

27 โครงการประเพณีไหว้สาพระธาตุเจ้า เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีของ เทศบาลตําบลลําปางหลวง  - 100,000  -  -  -  ร้อยละ เด็ก เยาวชนได้เรีนยรู้สืบสาน สํานักปลัด

ลําปางหลวง ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และประชาชนทั่วไป 100% ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ 

ให้คงอยู่สืบไป

28 โครงการปรับปรุงเวทีและเครื่องเสียง เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านลําปางหลวง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  รอ้ยละ คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

ในสถานที่ออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน 80%

หมู่ 1 บ้านลําปางหลวง

29 โครงการขอสนับสนุนเครื่องเสียงออก เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน เครื่องเสียงพร้อมลําโพง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

กําลังกายประจําหมู่บ้านลําปาง จํานวน 1 ชุด 80%

หลวงใต้ หมู่ที่ 2

30 โครงการขอสนับสนุนเครื่องออก เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน เครื่องเสียงพร้อมลําโพง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  ร้อยละ คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

กําลังกายประจําหมู่บ้านป่าเหียง จํานวน 1 ชุด 80%

 หมู่ที่ 3

31 โครงการขอสนับสนุนเครื่องออก เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละ คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

กําลังกายประจําหมู่บ้านบริเวณ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 80%

ลานร่มโพธิ์ หมู่ 4

32 โครงการขอรับการสนับสนุนเวทีออก เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน เวทีออกกําลังกาย และเครื่อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

กําลังกาย และเครื่องขยายเสียง พร้อม ขยายเสียง พร้อมสปอร์ตไลท์ 80%

ไฟสปอร์ตไลท์ บริเวณลานหน้าวัด หน้าวัด หมู่ 5

 หมู่ 5



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์ที่

33 โครงการขอสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา , เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน อุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกําลัง 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000  ร้อยละ คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

เครื่องออกกําลังกาย และไฟ ให้มีสุขภาพแข็งแรง กาย และสปอร์ตไลท์สนามกีฬา 100%

สปอร์ตไลท์สนามกีฬาบ้านม้าเหนือ หมู่ 6 บ้านม้าเหนือ

 หมู่ 6 

34 โครงการขอสนับสนุนเครื่องออก เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน เครื่องออกกําลังกายประจําหมู่ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  ร้อยละ คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

กําลังกาย  ประจําหมู่บ้านลอมศรีป้อ บ้าน หมู่ 7 บริเวณข้างศาลา 80%

 หมู่ 7 เอนกประสงค์

35 โครงการสนับสนุนและจัดซื้อเครื่องออก เพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายและ สนับสนุน เครื่องออกกําลังกาย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  ร้อยละ เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ สํานักปลัด

กําลังกาย ประจําหมู่บ้านกองหาญ จิตใจของประชาชน กลางแจ้งให้แก่หมู่บ้าน หมู่ 8 80% ออกกําลังกายทําให้มีสุขภาพ

หมู่ 8 ร่างกายและจิตใจที่ดี

36 โครงการสนับสนุนและจัดซื้อเครื่องออก เพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายและ สนับสนุน เครื่องออกกําลังกาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละ เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ สํานักปลัด

กําลังกาย ประจําหมู่บ้านหมู่10 จิตใจของประชาชน กลางแจ้งให้แก่หมู่บ้าน หมู่ 10 80% ออกกําลังกายทําให้มีสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจที่ดี

37 โครงการขอสนับสนุนเครื่องออก เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน สนับสนุน เครื่องออกกําลังกาย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  ร้อยละ คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

กําลังกายและเครื่องเล่นสําหรับเด็ก ให้มีสุขภาพแข็งแรง และสนามเด็กเล่น หมู่ 12 80%

(สนามเด็กเล่น) ประจําหมู่บ้าน หมู่ 12

38 โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็แรง ค่าวิทยากรในโครงการออกกําลงั  -  - 18,000 18,000 18,000  ร้อยละ เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ กองการ

กายเพื่อสุขภาพ 80% ออกกําลังกายทําให้มีสุขภาพ ศึกษา

ร่างกายและจิตใจที่ดี

39 โครงการขอสนับสนุนเครื่องออก เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน สนับสนุน เครื่องออกกําลังกาย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  ร้อยละ คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

กําลังกายกลางแจ้งประจําหมู่บ้าน กลางแจ้งให้แก่หมู่บ้าน หมู่ 13 80%

 หมู่ที่ 13



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การบริหารและพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) อุดหนุน

1 โครงการจัดงานดฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ 55,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุดหนุน เทศบาลได้ร่วมเฉลิม สํานักปลัด อ.เกาะคา

ราชวงศ์จักรีและพระบรมวงศานุวงศ์ เฉลิมพระเกียรติฯตาม เกาะคาจัดกิจกรรม อ.เกาะคา พระเกียรติราชวงศ์

นโยบายของรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติ จักรีตามนโยบายรัฐ

2 โครงการพัฒนาชนบทฯ ตามพระราช เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ อุดหนุนหมู่บ้าน 2 หมู่ 6,000     6,000     6,000     6,000     6,000     ร้อยละ คนในชุมชนประสบความ สํานักลัด หมู่ 3 

ดําริในหมู่บ้านเป้าหมาย ดําเนินงาน ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจ คือ หมู่ 3 และหมู่ 5 80% สําเร็จในการดําเนินชีวิต หมู่ 5

ตามหลักด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงและสามารถ หมู่บ้านละ 3,000 บาท ตามหลักเศรษฐกิจพอ

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านารพัฒนาสังคม / ชุมชน

แบบ ผ.02



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความมั่นคง การจัดระเบียบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) อุดหนนุ

1 โครงการสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระ เพื่ออุดหนุนกิจกรรมศูนย์ อุดหนุนกิจกรรมศูนย์ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ร้อยละ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ติดเชื้อ สํานักปลัด อ.เกาะคา

เกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอสด์และ เฉลิมพระเกียรติช่วยผู้ป่วย เฉลิมพระเกียรติช่วยผู้ป่วย 80% H.I.V. ภายในอําเภอ

ผู้ตอชิดเชื้อ H.I.V. เอดส์ ผู้ติดเชื้อ H.I.V. เอดส์ ผู้ติดเชื้อ H.I.V. เกาะคาได้รับการช่วย

เหลือสนับสนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) อุดหนุน

1 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการเรียนการ รร.ในเขตพื้นที่ 18,098 18,098 21,880 21,880 21,880 ร้อยละ โรงเรียนในเขตตําบลได้ สํานักปลัด รร.ชุมชน

โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ สอนให้แก่รงเรียนในเขต ต.ลําปางหลวง 80% รับการส่งเสริมการเรียน วัดพระธาตุฯ

การสอน

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหาร เพื่ออุดหนุนสนับสนุนโรงเรียน อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัด 472,000 472,000 560,000 560,000 560,000 ร้อยละ โรงเรียนในเขตตําบลได้ สํานักปลัด รร.ชุมชน

กลางวันโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุ ชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง พระธาตุลําปางหลวง 80% รับการส่งเสริมการเรียน วัดพระธาตุฯ

ลําปางหลวง การสอน

3 โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการสามัคคี อุดหนุนโรงเรียนชุมชน 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   ร้อยละ เกิดความสามัคคีใน สํานกัปลัด รร.ชุมชน

วัดพระธาตุลําปางหลวง 80% กลุ่มเครือข่าย วัดพระธาตุฯ

4 โครงการเข้าค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียน คณะครู ประชาชน โรงเรียนวัดพระธาตุฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ รร.มีสภาพแวดล้อมและ สํานักปลัด รร.ชุมชน

(ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม  ประชาชน นักเรียน 80% ชธรรมาติที่ร่มรื่นและมี วัดพระธาตุฯ

การเรียนการสอนและเป็นสถานที่ และคณะครู จํานวน 20 คน ค่ายลูกเสือที่มีฐานฝึกกิจ

พักผ่อนหย่อนใจ กรรมครบตามหลักฯ

5 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม เพื่อให้การปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดี อุดหนุนโรงเรียนวัดพระธาตุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เด็ก นักเรียนมีจิตสํานึก สํานักปลัด รร.ชุมชน

จริยธรรม  นักเรียน ของครอบครัว ชุมชน สังคม ลําปางหลวง  เด็ก นักเรียน 80% ปลูกฝังให้เป็นคนดี วัดพระธาตุฯ

และประเทศชาติ ในตําบล 13 หมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านารพัฒนาสังคม / ชุมชน

แบบ ผ.02



6 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่ออุดหนุนสนับสนุนโรงเรียน อุดหนุนโรงเรียนชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ รร.ในเขตได้รับการส่ง สํานักปลัด รร.ชุมชน

ชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง 80% เสริมการเรียนการสอน วัดพระธาตุฯ

7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก เพื่ออุดหนุนสนับสนุนโรงเรียน อุดหนุนโรงเรียนชุมชน  -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เด็ก นักเรียนได้เรียนรู้ถึง สํานักปลัด รร.ชุมชน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่โรงเรียน ชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง 80% การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ วัดพระธาตุฯ

ชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง พอเพียงให้เกิดประโยชน์

8 โครงการจัดซื้อหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรัก เด็ก เยาวชนและประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ สามารถส่งเสริมนิสัยรัก สํานักปลัด รร.ชุมชน

ต่างๆ เข้าห้องสมุด การอ่านหนังสือและเกิดการ ทั่วไปประมาณ 1,000 คน 80% การอ่านให้เยาวชนเกิด วัดพระธาตุฯ

เรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

9 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องดนตรี เพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีของ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เครื่องดนตรี 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000  ร้อยละ สามารถส่งเสริมการเล่น สํานักปลัด รร.ชุมชน

เด็กที่รักการเล่นดนตรี 80% ดนตรีให้เยาวชนเกิด วัดพระธาตุฯ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

10 โครงการพี่สืบ น้องสาน ศิลปวัฒนธรรม เพื่ออุดหนุนสนับสนุนโรงเรียน อุดหนุนโรงเรียนชุมชน  -  - 35,300 35,300 35,300  ร้อยละ เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึง สํานักปลัด รร.ชุมชน

พื้นบ้าน "การเล่นดนตรีพื้นเมืองและ ชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง 80% ดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์ วัดพระธาตุฯ

นาฏศิลป์" แก่ รร.ชุมชนวัดพระธาตุฯ มากยิ่งขึ้น



ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) อุดหนุน

1 โครงการประเพณีแห่ช้างเผือก เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภาพรวม 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.1 11,000 11,000 15,000 15,000 15,000  ร้อยละ ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลัด หมู่ 7

หมู่ 7 ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ม.2,ม.7 , ม.8 และ ม.11 80% อนุรักษ์วัฒนธรรม 

ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

2 โครงการประเพณีสืบสานวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 40,000 40,000 25,000 25,000 25,000  ร้อยละ ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลัด หมู่ 3

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หมู่ 3 ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

3 โครงการงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 55,000 55,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ ประชาชนมีความตระหนกั สํานักปลัด หมู่ 5

เดือนแปดเป็ง  วัดจู้ดใต้ หมู่ 5 ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% อนุรักษ์วัฒนธรรม 

ในชุมชน ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

4 โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 50,000 50,000 45,000 45,000 45,000  ร้อยละ ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลัด หมู่ 6

ศรีดอนไชยมหามงคล  บ้านม้าเหนือ ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% อนุรักษ์วฒันธรรม 

หมู่ 6 ในชุมชน ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

5 โครงการประเพณีสืบสานวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  ร้อยละ ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลัด หมู่ 9

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หมู่ 9 ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% อนุรักษ์วัฒนธรรม 

บ้านม้าใต้ ในชุมชน ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

6 โครงการประเพณีสืบสานวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 23,100 23,100 25,000 25,000 25,000  ร้อยละ ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดี สํานักปลัด หมู่ 12

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หมู่ 12 งามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% งามของท้องถิ่นให้คง

บ้านปงป่าม่วง ในชุมชน อยู่ต่อไป

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านารพัฒนาสังคม / ชุมชน

แบบ ผ.02



7 โครงการประเพณีสืบสานวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 40,000 40,000 25,000 25,000 25,000  ร้อยละ ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลัด หมู่ 13

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หมู่ 13 ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% อนุรักษ์วัฒนธรรม 
บ้านม้ากลาง ในชุมชน ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

8 โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ เพื่อส่งเสริมคนในชุมชนอนุรักษ์ คนในชุมชนอนุรักษ์ 43,500   43,500   45,000   45,000   45,000    ร้อยละ คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี สํานักปลัด หมู่ 10
ศรีไชยา  หมู่ 10 ประเพณีอันดีงาม สร้างความ ประเพณีอันดีงาม สร้างความ 80% อันดีงาม สร้างความสามัคคี

สามัคคีในชุมชน สามัคคีในชุมชน ประชาชน ในชุมชน ประชาชนได้ทํา
ได้ทําบุญเข้าวัด บุญเข้าวัด

9 โครงการประเพณีสวดเบิกเดือน 5 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 8,000     8,000     5,000     5,000     5,000      ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 1

เหนือ หมู่ 1 บ้านลําปางหลวงใต้ งามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% วัฒนธรรม ประเพณีให้

ในชุมชน คงอยู่

10 โครงการประเพณีสวดเบิกเดือน 5 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 8,000     8,000     5,000     5,000     5,000      ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 2

เหนือ หมู่ 2 บ้านลําปางหลวงใต้ งามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% วัฒนธรรม ประเพณีให้

ในชุมชน คงอยู่

11 โครงการประเพณีสวดเบิกเดือน 5 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 8,000     8,000     5,000     5,000     5,000      ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 11

เหนือ หมู่ 11 บ้านจามเทวี งามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% วัฒนธรรม ประเพณีให้

ในชุมชน คงอยู่

12 โครงการประเพณีสวดเบิกเดือน 5 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 8,000     8,000     5,000     5,000     5,000      ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 7
เหนือ หมู่ 7 บ้านลอมศรีป้อ งามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% วัฒนธรรม ประเพณีให้

ในชุมชน คงอยู่
13 โครงการประเพณีสวดเบิกเดอืน 5 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 8,000     8,000     5,000     5,000     5,000      ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 8

เหนือ หมู่ 8 บ้านกองหาญ งามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% วัฒนธรรม ประเพณีให้
ในชุมชน คงอยู่

14 โครงการประเพณีสืบสานวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 7
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หมู่ 7 ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% วัฒนธรรม ประเพณีให้
บ้านลอมศรีป้อ ในชุมชน คงอยู่

15 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 11
และประเพณีวัฒนธรรม หมู่ 11 ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% วัฒนธรรม ประเพณีให้

ในชุมชน คงอยู่
16 โครงการประเพณีเก้าเป็ง   หมู่ 4 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 50,000 50,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 4

บ้านนางเหลียว งามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% วัฒนธรรม ประเพณีให้
ในชุมชน คงอยู่



17 โครงการสรงน้ําเจ้าพ่อทิพย์ช้าง และ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 15,000 15,000 55,000 55,000 55,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 11
มูลนิธิวัดพระธาตุลําปางหลวง ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% วัฒนธรรม ประเพณีให้

ในชุมชน คงอยู่
18 โครงการประเพณีสืบสานวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 4

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หมู่ 4 ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% วัฒนธรรม ประเพณีให้
บ้านนางเหลียว ให้คงอยู่ต่อไป ในชุมชน คงอยู่

19 โครงการแห่ไม้ค้ําศรี หมู่ 1 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 2,000 2,000 2,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 1
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% วัฒนธรรม ประเพณีให้
ให้คงอยู่ต่อไป ในชุมชน คงอยู่

20 โครงการแห่ไมค้้ําศรี หมู่ 2 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 2,000 2,000 2,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 2
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% วัฒนธรรม ประเพณีให้
ให้คงอยู่ต่อไป ในชุมชน คงอยู่

21 โครงการแห่ไม้ค้ําศรี หมู่ 7 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 2,000 2,000 2,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 7
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% วัฒนธรรม ประเพณีให้
ให้คงอยู่ต่อไป ในชุมชน คงอยู่

22 โครงการแห่ไม้ค้ําศรี หมู่ 8 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 2,000 2,000 2,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 8
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% วัฒนธรรม ประเพณีให้
ให้คงอยู่ต่อไป ในชุมชน คงอยู่

23 โครงการแห่ไม้ค้ําศรี หมู่ 11 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 2,000 2,000 2,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 11
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% วัฒนธรรม ประเพณีให้
ให้คงอยู่ต่อไป ในชุมชน คงอยู่

24 โครงการประเพณีสืบสานวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ประเพณี เทศบาลตําบลลําปางหลวง  -  - 60,000 60,000 60,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 1,2

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หมู่ 1 , 2, 8 , 11 วัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป และประชาชนทั่วไป 80% วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่ 8,11

25 โครงการประเพณีแห่ครัวตาน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 1

หมู่ 1 บ้านลําปางหลวง แห่ครัวตานให้คงอยู่สืบไป 100% วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่

26 โครงการประเพณีแห่ครัวตาน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 2

หมู่ 2 บ้านลําปางหลวงใต้ แห่ครัวตานให้คงอยู่สืบไป 100% วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่

27 โครงการประเพณีแห่ครัวตาน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 3

หมู่ 3 บ้านป่าเหียง แห่ครัวตานให้คงอยู่สืบไป 100% วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่

28 โครงการประเพณีแห่ครัวตาน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 4

หมู่ 4 บ้านนางเหลียว แห่ครัวตานให้คงอยู่สืบไป 100% วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่



29 โครงการประเพณีแห่ครัวตาน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 5

หมู่ 5 บ้านจู้ด แห่ครัวตานให้คงอยู่สืบไป 100% วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่

30 โครงการประเพณีแห่ครัวตาน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 6

หมู่ 6 บ้านม้าเหนือ แห่ครัวตานให้คงอยู่สืบไป 100% วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่

31 โครงการประเพณีแห่ครัวตาน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 7

หมู่ 7 บ้านลอมศรีป้อ แห่ครัวตานให้คงอยู่สืบไป 100% วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่

32 โครงการประเพณีแห่ครัวตาน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 8

หมู่ 8 บ้านกองหาญ แห่ครัวตานให้คงอยู่สืบไป 100% วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่

33 โครงการประเพณีแห่ครัวตาน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 9

หมู่ 9 บ้านม้าใต้ แห่ครัวตานให้คงอยู่สืบไป 100% วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่

34 โครงการประเพณีแห่ครัวตาน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 10

หมู่ 10 บ้านจู้ดทุ่ง แห่ครัวตานให้คงอยู่สืบไป 100% วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่

35 โครงการประเพณีแห่ครัวตาน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณี คนในชุมชนอนุรักษป์ระเพณี  -  - 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 11

หมู่ 11 บ้านจามเทวี แห่ครัวตานให้คงอยู่สืบไป 100% วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่

36 โครงการประเพณีแห่ครัวตาน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 12

หมู่ 12 บ้านปงป่าม่วง แห่ครัวตานให้คงอยู่สืบไป 100% วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่

37 โครงการประเพณีแห่ครัวตาน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ประชาชนตระหนักอนุรักษ์ สํานักปลัด หมู่ 13

หมู่ 13 บ้านม้ากลาง แห่ครัวตานให้คงอยู่สืบไป 100% วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่

38 โครงการประเพณีเดือน 7 ขึ้น 8 ค่ํา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี คนในชุมชนอนุรักษ์ประเพณี  -  - 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลัด หมู่ 13

 หมู่ 13  บ้านม้ากลาง ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป อันดีงาม สร้างความสามัคคี 80% อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ในชุมชน ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) อุดหนุน

1 โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าว เพื่ออุดหนุนศูนย์รวมขอ้มูล อุดหนุนอําเภอเกาะคา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อุดหนุน อปท.ในพื้นที่มีศูนย์รวม สํานักปลัด อ.เกาะคา

สารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ในการดําเนินการบริหาร ทต.เกาะคา ข้อมูลข่าวสารที่โปร่งใส

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ.เกาะคา ทต.เกาะคาแม่ยาว งานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แม่ยาว ถูกต้องและรวดเร็ว

2 โครงการสมทบทุนอุดหนุนการดําเนิน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ประชาชนในพื้นที่ตําบล 150,000    150,000    100,000    100,000    100,000    อุดหนุน นําไปสู่การจัดสวสัดิการ สํานักปลัด องค์กร

งานขององค์กรสวัสดิการชุมชนตําบล องค์กรในการขยายจํานวน ลําปางหลวง 13 หมู่บ้าน องค์กร ภาคประชาชน สวัสดิ์การ

ลําปางหลวงประจําปีงบประมาณ สมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวัสดิ์การ ชุมชน

(กองทุนออมบุญวันละบาท) และเพื่อช่วยเหลือเอื้ออาทร ชุมชน

ซึ่งกันและกัน

3 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนป้องกันและ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อ 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   อุดหนุน สามารถแก้ไขปัญหาใน สํานักปลัด อ.เกาะคา

ป้องกันและปราบรามยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติดใน สู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อ.เกาะคา ระดับอําเภอได้

อ.เกาะคา อ.เกาะคา อ.เกาะคา

4 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย อปท. ในอําเภอเกาะคา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุน สามารถส่งเสริมการออก สํานักปลัด อ.เกาะคา

อําเภอเกาะคา และเชื่อมความสัมพันธ์ อ.เกาะคา กําลังกายและเชื่อม

ระหว่าง อปท. ความสัมพันธ์

5 โครงการอุดหนุนมูลนิธิวัดพระธาตุ เพื่อสนับสนุนมูลนิธิวัดพระ มูลนิธิวัดพระธาตุ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ มูลนิธิวัดพระธาตุ สํานักปลัด มูลนิธิวัด

ลําปางหลวง ธาตุลําปางหลวง ลําปางหลวง 80% ลําปางหลวงได้รับการ พระธาตุฯ

สนับสนุนทางศาสนา

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ

แบบ ผ.02



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) อุดหนุน

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลฯหลังปู้เจ้า ถึง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

 - ตั้งแต่หลังปู้เจ้า ถึง ทุ่งนายรวย ให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุ ทุ่งนายรวย 800 ม. และบ้าน 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

 - บ้านายฝาก  มาลา กหมู่บ้าน นายฝาก  มาลา 1,000 ม.

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) พร้อม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  (ไฟกิ่ง) พร้อมเสาฟ้า 2 ต้น 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

เสาฟ้า 2 ต้น หน้าบ้านนายสวิง  โชติ ให้ทั่วถึง  ยาว 24 ม.หน้าบ้านนายสวิง 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

และหลังศูนย์ ศสมช. หมู่ 3  โชติ และหลังศูนย์ ศสมช. ม.3

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านนายอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนายอุดมยาว 73.0 ม. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

เหียดใส และบ้านนายถนัด  ฟูจา หมู่ 3 ให้ทั่วถึง บ้านนายสนัด ยาว 450 ม. 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

4 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนายเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านนายพร  อิ่มทอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

พร  อิ่มทองถึงบ้านนายบุญสม อกตัน ให้ทั่วถึง ถึงบ้านนายบุญสม อกตัน 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

5 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้า หลังอู่ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หลังอู่ช่างต๋อย ถึง บ้านป่ากอง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

ช่างต๋อยหมู่ 4 ถึงบ้านป่ากองตลอดสาย ให้ทั่วถึง ตลอดสาย 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมพาดสาย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ 250.0 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

ดับและโคมไฟ คลองชลประทานก่อน ให้ทั่วถึง 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

ถึงอู่เสรี หมู่ 4

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาด้านสินค้าอัตลักษณ์อัตสาหกรรม  หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสงัคมและวัฒนธรรม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

แบบ ผ.02



7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งแต่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

ร้านตุ๋ย คาร์แคร์ ถึง อู่ซ่อมรถช่างต๋อย ให้ทั่วถึง ร้านตุ๋ย คาร์แคร์ ถึง อู่ซ่อมรถ 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

(สุดเขตสายใต้) ช่างต๋อย (สุดเขตสายใต้)

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนาย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนาย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

เมือง  อ้วนใส  หมู่ 4 บ้านนางเหลียว ให้ทั่วถึง เมือง  อ้วนใส  หมู่ 4 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านผู้ช่วย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

ผู้ช่วยเอส  หมู่ 4 บ้านนางเหลียว ให้ทั่วถึง เอส  หมู่ 4 บ้านนางเหลียว 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเส้นทางบ้าน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เส้นบ้านนางเหลียวถึงสวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

นางเหลียว ถึงสวนนายสุนันท์ พุทธสอน ให้ทั่วถึง นายสุนันท์ พุทธสอน  หมู่ 4 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

หมู่ 4

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านม้าใต้ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านม้าใต้ถึง สวนนายเหล่น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

ถึง สวนนายเหล่น  พุฒิหนิ้ว  หมู่ 4 ให้ทั่วถึง   พุฒิหนิ้ว  หมู่ 4 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านนายสมบัติ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านนายสมบัติ  จันสุภาเสน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

จันสุภาเสน ถึงบ้านนายเมือง  อ้วนใส ให้ทั่วถึง  ถึงบ้านนายเมือง  อ้วยใส 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

หมู่ 4 หมู่ 4

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านนายนิพนธ์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายนิพนธ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

ตุ้ยตัน หมู่ 5 ให้ทั่วถึง ตุ้ยตัน หมู่ 5 ยาว 82.0 ม. 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

14 โครการขยายเขตไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) จาก เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายพร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

บ้านนายพร  ปงเทพ ถึงบ้านนายน้อย ให้ทั่วถึง ปงเทพ ถึงบ้านนายน้อย มาเรือน 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

มาเรือน  หมู่ 5 ยาว 50.0 ม. 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าข้างโรงเรียน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าข้างโรงเรียนหนา้ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

หน้าบ้านนายเลย  คํายุ พร้อมเปลี่ยนเสาให้ทั่วถึง บ้านนายเลย  คํายุ พร้อมเปลี่ยน 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

ไม้เป็นเสาปูน หมู่ 6 บ้านม้าเหนือ เสาเป็นเสาปูน หมู่ 6



16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําพร้อม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ 25.0 ม. 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

พาดสายดับและโคมไฟ จุดบ้านนาย ให้ทั่วถึง 90% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

นิยม  จันทร์แก้ว

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) จาก เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านลอมศรีป้อใน ถึง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

ถนนสายหมู่ 7 บ้านลอมศรีป้อ ถึง ให้ทั่วถึง บ้านลําปางกลาง 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

บ้านลําปางกลาง

18 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้า (ไฟกิ่ง)จาก เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอขยายเขตไฟฟ้า (ไฟกิ่ง)จาก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

บ้านนายวุ่น กองคํา ถึงบ้านนางแก้วสุกันให้ทั่วถึง บ้านนายวุ่น กองคํา ถึงบ้านนาง 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

หมู่ 8 บ้านกองหาญ แก้ว สุกัน หมู่ 8 บ้านกองหาญ

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําในเขต เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงและ ตามแบบการไฟฟ้าเกาะคา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

เทศบาลตําบลลําปางหลวง ครอบคลุมทั้งตําบลลําปางหลวง 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายใน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงและ ระยะทางประมาณ 75.0 ม. 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

บ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 ครอบคลุมทั้งตําบลลําปางหลวง 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงและ  - นางสม  สิทธิวัง 41,800 41,800 41,800 41,800 41,800  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

(เลี้ยงสัตว์) หมู่ 10 ครอบคลุมทั้งตําบลลําปางหลวง  - นางกฤษณา  สิทธิวัง 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

 - นายสวาด  อกตัน

 - นายนิรันดร์  ต๊ะวิชัย

 - นางจํานง  พุทธสอน

 - นางแสงดี  โยสิทธิ์

 - นายสมัย  ชัยชนะ

 - นางสายทอง วรรณโวหาร

 - นายประมูล  วงศ์ธิดา

 - นายสุรินทร์  กามาล

 - นายสุรพงษ์  วงศ์ธิดา

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการ ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า
สายฮ่องเป้าถึงบ้านนางเหลียว หมู่ 4 สัญจรไปมาของประชาชน สายฮ่องเป้า-บ้านนางเหลียว 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา



23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายทอน เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการ ย้ายเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า
 โสภักดิ์ หมู่ 11 สัญจรไปมาของประชาชน นายทอน  โสภักดิ์ 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ปักเสา) เปลี่ยนเพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงและ เปลี่ยนเสาไม้เป็นเสาปูน 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000    ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

เสาไม้เป็นเสาปูน พร้อมขยายไฟกิ่งเพิ่ม ครอบคลุมทั้งตําบลลําปางหลวง ขยายไฟกิ่งเพิ่ม 1 ต้นบ้าน 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

เสา 1 ต้น บ้านพ่อหนานเมือง ม. 11 พ่อหนานเมือง หมู่ 11

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายน้อย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายน้อย 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

โยสิทธิ์ ถึงบ้านนายกมล  จันทร์ใหม่ โยสิทธิ์ ถึงบ้านนายกมล  80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

หมู่ 12 จันทร์ใหม่ หมู่ 12 (ไฟกิ่ง)

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายอุเทน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายอุเทน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

อินเหลา ถึงบ้านนายสมส่วน กาชัย อินเหลา ถึงบ้านนายสมส่วน 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

หมู่ 12  กาชัย  หมู่ 12 (ไฟกิ่ง)

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทุ่งนายบริสุทธิ์ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง ทุ่งนายบริสุทธ์  สิทธิวัง 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000    ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

วิทธิวัง หมู่ 12 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

28 โครางการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง  -หน้าตลาดเช้าถึงตุ๋ยคาร์แคร์ 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000    ร้อยละ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง การไฟฟ้า

หมู่ 4 บ้านนางเหลียว  -ซอยบ้านนายอดุลย์ กันธิดา 80% ปลอดภัยในการคมนาคม อ.เกาะคา

ถึงบ้านนางสมบูรณ์

29 โครงการขอประปาภูมิภาค 3 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําไว้ใช้ ขยายเขตประปาส่วนภูฒิภาค 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000   ร้อยละ ประชาชนได้มีน้ําไว้ใช้ กองช่าง การประปา

หมู่ 5,หมู่ 10, หมู่ 12 อุปโภคบริโภคที่สาดและ หมู่ 5, หมู่ 10, หมู่ 12 80% อุปโภคบริโภคที่สาดและ ส่วนภูมิภาค

เพียงพอ เพียงพอ อ.เกาะคา

30 โครงการขยายเขตประปาบ้านนาย เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําไว้ใช้ บ้านนายเทียม ตันทะดา 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   ร้อยละ ประชาชนได้มีน้ําไว้ใช้ กองช่าง การประปา

เทียม ตันทะดา (ฟาร์มหมู) หมู่ 3 อุปโภคบริโภคที่สาดและ (ฟาร์มหมู่) หมู่ 3 80% อุปโภคบริโภคที่สาดและ ส่วนภูมิภาค

เพียงพอ เพียงพอ อ.เกาะคา

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายเทียม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ นายเทียม  ตันทะดา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

ตันทะดา (ฟาร์มหมู) หมู่ 3 ให้ทั่วถึง 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา



32 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสระใหญ่ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากสระใหญ่ถึงบ้านนายสมเกียรติ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

ถึงบ้านนายสมเกียรติ  ตันทะดา หมู่3 ให้ทั่วถึง 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสระใหญ่ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ 370.0 ม.   -  - 350,000 350,000 350,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

จุดผู้ใหญ่อ้วน ตันทะดา ถึงบ้านนาย ให้ทั่วถึง 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

สนิท  ฟูจา หมู่ 3

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายทัศน์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ นายทัศน์  ตันทะดา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

ตันทะดา หมู่ 3 ให้ทั่วถึง 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ไฟกิ่ง)บ้าน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนายมูลปันดี ถึงเสาต้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

นายมูล ปันดีถึงเสาไฟต้นสุดท้ายหมู่ 3 ให้ทั่วถึง สุดท้าย 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมคาดสาย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ 200.0 ม.  -  - 130,000 130,000 130,000  ร้อยละ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชา่ง การไฟฟ้า

ดับและโคมไฟ โรงงานอิฐ หมู่ 4 ให้ทั่วถึง 80% เพิ่มมากขึ้น อ.เกาะคา

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนายคําปัน ถึงบ้านนาง 60,000   60,000   60,000   60,000   60,000    ร้อยละ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง การไฟฟ้า

ตั้งแต่บ้านนายคําปัน ถึงบ้านนาง ให้ทั่วถึง บุญทาริกา 80% เพิ่มมากขึ้น อ.เกาะคา

บุญทาริกา ดวงฟู ถึงบ้านนายเมือง 

อ้วนใส หมู่ 4

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสาม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สามแยกบ้านนายก๋อง มูลศิริถึง 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000    ร้อยละ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง การไฟฟ้า

แยกบ้านนายก๋อง มูลศิริ ถึงทุ่งนา ให้ทั่วถึง นานายพร 80% เพิ่มมากขึ้น อ.เกาะคา

นายพร  พรหมมา หมู่ 5

39 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําไว้ใช้ ขยายเขตน้ําประปาหมู่บ้าน 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     ร้อยละ ประชาชนได้มีน้ําไว้ใช้ กองช่าง การประปา

หมู่ 5 อุปโภคบริโภคที่สาดและ 80% อุปโภคบริโภคที่สาดและ ส่วนภูมิภาค

เพียงพอ เพียงพอ อ.เกาะคา

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  - ซอยบ้านนางบุญยิ่ง นกแก้ว 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000    ร้อยละ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง การไฟฟ้า

หมู่ 6 ให้ทั่วถึง พร้อมรางระบายน้ํา 80% เพิ่มมากขึ้น อ.เกาะคา

 - บ้านนางนงนุช วงศ์ธิดา



 - สามแยกโค้งโณงงานอิฐมอญ

นายชานนท์  ยศบุญเรือง ม.6

ถึงเขตบ้านจํา

41 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายดํา 70,000   70,000   70,000   70,000   70,000    ร้อยละ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง การไฟฟ้า

นายชาญ เปียงใจ (พาดสายดํา) ให้ทั่วถึง 80% และแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น อ.เกาะคา

หมู่ 9

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากประปา เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนายพร  กันจะสิน 65,000   65,000   65,000   65,000   65,000    ร้อยละ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง การไฟฟ้า

ถึงบ้านนายพร กันจะสิน หมู่ 9 ให้ทั่วถึง 80% และแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น อ.เกาะคา

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนางคํายวง  นกแก้ว 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000    ร้อยละ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง การไฟฟ้า

คํายวง  นกแก้ว หมู่ 10 ให้ทั่วถึง 80% และแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น อ.เกาะคา

44 โครงการขยายเขตไฟฟ้าตั้งแต่บ้าน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนายแวงถึงป่าช้า 80,000   80,000   80,000   80,000   80,000    ร้อยละ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง การไฟฟ้า

นายแสวง ต๊ะวิชัย ถึงสามแยกป่าช้า ให้ทั่วถึง 80% และแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น อ.เกาะคา

หมู่ 12

45 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสวน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สวนนายเหรีญถงึทุ่งนายลพ 30,000   30,000   30,000   30,000   30,000    ร้อยละ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง การไฟฟ้า

นางเหรียญ ถึงทุ่งนายลพ วงศ์ธิดา ให้ทั่วถึง 80% และแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น อ.เกาะคา

หมู่ 12

46 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ กู่บ้านจ้อยถึงบ้านนายแสวง 65,000   65,000   65,000   65,000   65,000    ร้อยละ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง การไฟฟ้า

จากกู่บ้านจ้อย ถึงบ้านนายแสวง ให้ทั่วถึง 80% และแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น อ.เกาะคา

บังเมฆ หมู่ 9 และนางพร มูลทอง

47 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง  เส้นถนนข้ามชลประทาน  - 55,000 55,000 55,000 55,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

เพื่อการเกษตร เส้นถนนข้าม กิ่วคอหมา(ขวามือ)ก่อนถึง 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

ชลประทานกิ่วคอหมา (ขวามือ) ลําน้ําแม่เถาวัลย์ จํานวน

ก่อนถึงลําน้ําแม่เถาวัลย์ 9  หลังคาเรือน

48 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมคาด เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมคาด  - 75,000 75,000 75,000 75,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

สายดํา ซอยบ้านนางนภา อุสาห์ สายดํา ซอยบ้านนางนภา 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

หมู่ 13 บ้านม้ากลาง อุสาห์ หมู่ 13



49 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมคาด เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมคาด  - 75,500 75,500 75,500 75,500  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

สายดํา ซอยบ้านนางตุ๋ย  ทานิล สายดํา ซอยบ้านนางตุ๋ย 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

หมู่ 13 บ้านม้ากลาง ทานิล หมู่ 13

50 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 28.22 ม.  -  - 23,000 23,000 23,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

นางบุญยิ่ง  กลายทอง  หมู่ 10 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

51 โครงการขยายเขตไฟฟ้าต่อจากสวน เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ต่อจากสวนนายบุศรินทร์ ถึง  -  - 70,000 70,000 70,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

นายบุศรินทร์ ถึงคลองชลประทาน คลองชลประทาน หมู่ 12 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

หมู่ 12

52 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ภายในหมู่บ้านหมู่ 2  -  - 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

บ้านลําปางหลวงใต้ หมู่ 2 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

53 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํานายน้อย เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 121.21 ม.  -  - 70,000 70,000 70,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

 สุริยา ถึงนางเรืองรอง กันทา หมู่ 4 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

54 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนางผ่อง เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง บ้านนางผ่อง  หมู่ 4  -  - 35,000 35,000 35,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

  หมู่ 4 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

55 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายสุทัพ เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 254.0 ม.  -  - 130,000 130,000 130,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

กุลกิจ ถึงห่างหนองตุ้ม หมู่ 4 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

56 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาย เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 200.21 ม.  -  - 120,000 120,000 120,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

มานพ ถึงบ้านนายเจริญ พันต๊ะ หมู่ 5 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

57 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาย เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 106.30 ม.  -  - 38,000 38,000 38,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

ใหญ่  พิมพา หมู่ 5 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

58 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายใหญ่ เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 49.11 ม.  -  - 38,000 38,000 38,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

ถึงบ้านนายทองสุข ปวงแก้ว หมู่ 5 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

59 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจุดลําเหมือง เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 47.0 ม.  -  - 38,000 38,000 38,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

แจ๊ะ บ้านแม่คํา กาวี หมู่ 8 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

60 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 15.20 ม.  -  - 22,000 22,000 22,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

นายบุญชู  จันทร์ใหม่ หมู่ 10 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา



61 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 50.0 ม.  -  - 15,000 15,000 15,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

ผู้ใหญ๋อดิเทพ จันทร์ทิพย์  หมู่ 11 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

62 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 24.0 ม.  -  - 23,000 23,000 23,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

แม่เหรียญ  เรนทอน  หมู่ 11 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

63 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 102.0 ม.  -  - 45,000 45,000 45,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

นางลําดวน กันแก้ว  หมู่ 11 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

64 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากทุ่งแม่ลี่ เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง จากทุ่งแม่ลี่ถึงสวนนายทอง สมตัว  -  - 55,000 55,000 55,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

ถึงสวนนายทอง สมตัว ถึงคลองชล  ถึงคลองชลประทาน หมู่ 12 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา

ประทาน หมู่ 12 อ.เกาะคา

65 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนาย เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 80.0 ม.  -  - 35,000 35,000 35,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

กิตติ สุริยวงศ์  (ผู้ช่วยหม่อง) หมู่ 12 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

66 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางหลวง เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ทางหลวงจังหวัดถึง สวนนายอู๊ด  -  - 45,000 45,000 45,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

จังหวัดถึง สวนนายอู๊ด เชื้อหงษ์ทอง  เชื้อหงษ์ทอง  หมู่ 12 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

67 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มหม้อแปลง เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าทางทิศ  -  - 70,000 70,000 70,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

ไฟฟ้าทางทิศตะวันออก  หมู่ 13 ตะวันออก หมู่ 13 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

68 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนางบัวตอง เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 85.0 ม.  -  - 35,000 35,000 35,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

  หมู่ 13 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

69 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านางบัวบาน เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 44.0 ม.  -  - 28,000 28,000 28,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

การี  หมู่ 13 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

70 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนางดอม เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ157.0  ม.  -  - 55,000 55,000 55,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

แซ่แต้ หมู่ 13 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

71 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนางนุช เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 144.0 ม.  -  - 48,000 48,000 48,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

วงศ์ธิดา หมู่ 13 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

72 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนางเบ้า เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 96.0 ม.  -  - 48,000 48,000 48,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

สุทธะ หมู่ 13 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา

73 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาย เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง ระยะทางประมาณ 82.0 ม.  -  - 45,000 45,000 45,000  ร้อยละ ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ กองช่าง การไฟฟ้า

ประหยัด  ทิพย์ศรีบุตร หมู่ 13 80% ประชาชนที่สัญจรไปมา อ.เกาะคา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) อุดหนุน

1 โครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อใช้ประโยชน์กิจกรรม สนับสนุนพัฒนาระบบให้ 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400  ร้อยละ เป็นสถานบริการสาธารณ สํานักปลัด รพ.สต.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล รณรงค์และการประชุม/อบรม กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุข 80% สุขที่มัคุณภาพและได้มาตร บ้านจู้ด

บ้านจู้ด บริการสาธษรณสุขให้มีประ ภาพตาํบล บ้านจู้ด ฐานตามเกณฑ์ รพ.สต. 

สิทธิภาพและประสิทธิผล ติดดาว

2 โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ อุดหนุนให้หมู่บ้าน ๆ ละ 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000  ร้อยละ แต่ละหมู่บ้านได้ดําเนินการ กองสาธา 13

หมู่บ้านละ 20,000 บาท 13 หมู่ ให้แก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดําเนิน 20,000 บาท 13 หมู่ 80% ตามพระราชดําริ สาธารณสุข หมู่บ้าน

โครงการตามพระราชดําริ 3 โครงการ

3 โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สนับสนุนงบประมาณการพัฒนา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ เกิดการพัฒนาคุณภาพการ กองสาธา รพ.สต.

การพัฒนาด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุข คุณภาพการบริการสาธารณสุข 80% ให้บริการสาธารณสุขมี สาธารณสุข ลําปาง

ด้านสาธารณสุขของศูนย์บริการ ด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค การ ประสิทธิภาพมากขึ้น หลวง

สาธารณสุขลําปางหลวง รักษาพยาบาลเบื้องต้นเชิงรุก

4 โครงการช่วยเหลืองบประมาณราจ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สนับสนุนงบประมาณการพัฒนา  -  - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ เกิดการพัฒนาคุณภาพการ กองสาธา รพ.สต.

ทั่วไปให้ศูนย์บริการสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข คุณภาพการบริการสาธารณสุข 80% ให้บริการสาธารณสุขมี สาธารณสุข ลําปาง

ประสิทธิภาพมากขึ้น หลวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) อุดหนุน

1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุน มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นที่ สํานักปลัด อ.เกาะคา

หนึ่งผลิตภัณฑ์ตําบลลําปาหลวง ชุมชนเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ อ.เกาะคา รู้จักกันอย่างทั่วถึงและ

ประจําปี สินค้าโอท็อป(OTOP) กลุ่มผู้ผลิตสินค้า(OTOP) ความสําเร็จจากภูมิปัญญา

ในพื้นที่ ท้องถิ่น

2 โครงการจัดงานสมเด็จพระนเรศวร เพื่อเป็นกิจกรรมเทิดพระ อุดหนุนเทศบาลตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุน ประชาชนที่มาร่วมงานได้ สํานักปลัด ทต.เกาะคา

มหารารชประจําปี เกียรติและถวายความจงรัก เกาะคาจัดงานเฉลิมพระ ทต.เกาะคา แสดงความจงรักภักดี

ภักดีต่อสมเด็จพรนเรศวร เกียรติ

3 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้ประเพณี ศิลปะภูมิ อุดหนุน ทต.ไหล่หิน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุน ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลัด ทต.ไหล่หิน

ท้องถิ่น การแข่งขันตีกลองปูจา ปัญญาท้องถิ่นได้รับการ ทต.ไหล่หิน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี

ประจําปี สืบสาน ให้คงอยู่ต่อไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาด้านสินค้าอัตลักษณ์อัตสาหกรรม  หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แบบ ผ.02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพื่อให้สถานศึกษาจัดทําอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ 350,000 350,000 541,100 541,100 541,100  ร้อยละ เด็กก่อนวัยเรียนได้รับประทาน กองการ

สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลางวันให้เด็กนักเรียน เทศบาล 80% อาหารกลางวันอย่างทั่วถึง ศึกษา

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติประจําปีของ เพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถ เด็กและเยาวชนในตําบลลําปาง 50,000 50,000 40,000 40,000 40,000  ร้อยละ เด็กได้แสดงความสามารถ กล้าแสดง กองการ

เทศบาลตําบลลําปางหลวง กล้าแสดงออกและสนุกสนานร่าเริง หลวง ประมาณ 200 คน 80% ออกและเกิดความสนุกสนานร่าเริง ศึกษา

3 โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างสภาเด็กให้เด็กได้ทํา เด็กในตําบล 13 หมู่บ้าน 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ เด็กมีความกล้าแสดงออก และได้ กองการ

ตําบลลําปางหลวง กิจกรรมร่วมกัน 80% เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายใน ศึกษา
กลุ่มและได้ทํากิจกรรมร่วมกัน

4 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา เด็กเยาวชนที่เรียนดีในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ เยาวชนในตําบลได้รับการส่งเสริม กองการ

เยาวชนในตําบลจนสําเร็จหลักสูตร ให้กับเยาวชนในตําบล ลําปางหลวง 80% ด้านการศึกษาจนจบหลักสูตร ศึกษา

5 โครงการแข่งขันกีฬาสีและกีฬาสัมพันธ์ เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็น นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็น กองการ

ต้านยาเสพติด ความสําคัญในการป้องกันและ ในเขตพื้นที่ 80% ความสําคัญในการป้องกันและ ศึกษา

แก้ไขปัญหายาเสพติด แกไ้ขปัญหายาเสพติด

แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านารพัฒนาสังคม / ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



6 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็น นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็น กองการ

สถานศึกษา ประจําปี ความสําคัญในการป้องกันและ ในเขตพื้นที่ 80% ความสําคัญในการป้องกันและ ศึกษา

แก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด

7 โครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา นักเรียนในโรงเรียนชุมชนวัด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ เด็กในชุมชนมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองการ

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดย ให้กับเยาวชนในตําบลและการ พระธาตุลําปางหลวง 80% ศึกษา

การมีส่วนร่วมของชุมชน มีส่วนร่วม

8 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์ เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงการ ผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ผู้ปกครองของเด็กได้รับทราบ กองการ
พัฒนาเด็กเล็ก เรียนการสอนของศูนย์ฯ พัฒนาเด็กเล็ก 80% ข้อมูลข่าวสาร ศึกษา

9 โครงการจัดทําหลักสูตรปฐมวัย / เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการ ผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ปกครอง ผู้ปกครองของเด็กได้รับทราบ กองการ

หลักสูตรพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาเด็กเล็ก ของเด็กนัก และเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษา

เรียนศูนย์ฯ

10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบ เด็ก และเยาวชนในเขตตําบล 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  ร้อยละ เด็ก นักเรียนมีจิตสํานึก ปลูกฝัง กองการ

ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วินัย ศิลธรรม จริยธรรม และห่าง ลําปางหลวง และเจ้าหน้าที่ 80% ให้เป็นคนดี และรู้จักรับผิดชอบ ศึกษา

ไกลยาเสพติด ดําเนินโครงการ จํานวน 84 คน ต่อตนเองและส่วนรวม

11 โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน , วัด , เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ร่วมงานประเพณีของวัด ชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ชุมชนมีความเข้าใจและร่วมงาน กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน จัดทําสารสัมพันธ์และสาร 80% กับศูนย์เด็กฯและชุมชนให้การ ศึกษา

ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ สนับสนุนด้านทรัพยากรแก่ศูนย์ฯ

12 โครงการเข้าสู่การประกันคุณภาพ เพื่อให้ได้รับการประกันสุขภาพ จัดให้มีการประเมินคุณภาพ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์ กองการ

การจัดการศึกษา ทั้ง3 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ 90% การประเมินและได้รับการ ศึกษา

ของกรมส่งเสริมฯ ประเมิน

13 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความกตัญญู ดําเนินการจัดกิจกรรมวันแม่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  ร้อยละ เด็กเกิดความกตุญญูต่อมารดา กองการ

ต่อมารดาและก่อให้เกิดความ ภายในศูนย์พัฒาเด็กเล็ก . 90% และก่อให้เกิดความผูกพันธ์ ศึกษา

ผูกพันธ์ภายในครอบครัว ภายในครอบครัว



14 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน เพื่อให้ความรู้และเข้าใจถึงโทษ จัดบอร์ดเรียนรู้เรื่อง โทษของ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000  ร้อยละ เด็กเข้าใจและรู้ถึงโทษของ กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของยาเสพติดและปลูกฝังจิต ยาเสพติด และครูคอยอธิบาย 80% ยาเสพติด ศึกษา

สํานึกของโทษยาเสพติด ให้เด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้น

15 โครงการอบรมจัดทําแผนการจัด เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ มีแผนการจัดประสบการณ์ที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ มีแผนการจัดประสบการณ์ที่ กองการ

ประสบการณ์และผลิตสื่อสําหรับ ในการเขียนแผนผลิตสื่อไปใน เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และ 80% เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และ ศึกษา

เด็กปฐมวัย ทิศทางเดียวกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

16 โครงการประกันสุขภาพ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กองการ

ศึกษาทุกคนได้ทราบว่ามาตรฐาน จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ 80% ได้ทราบมาตรฐานการศึกษา ศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่มาตรฐาน

17 โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน มีคณะทํางานด้านพัฒนาสื่อ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ สื่อต่าง ๆ ในท้องถิ่นจะมีความ กองการ

สร้างสรรค์ ด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับ 80% ปลอดภัยสําหรับเด็กและเยาวชน ศึกษา

สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการสร้างสรรค์

มากยิ่งขึ้น

18 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กในตําบลรักการ เด็กในตําบล 13 หมู่บ้าน 15,000 15,000 25,000 25,000 25,000  ร้อยละ เด็กชอบอ่านหนังสือมากขึ้น กองการ

อ่านหนังสือ 80% ศึกษา

19 โครงการจัดการเรียนการสอน เพื่อจัดสรรค์สื่อและวัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000  ร้อยละ เด็กเล็กได้รับการส่งเสริมและ กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ตําบลลําปางหลวง 80% สนับสนุนการเรียนการสอน ศึกษา

สําหรับเด็กเล็ก

20 โครงการจัดประชมุผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองทราบข้อมูลข่าว ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนา 12,000 12,000 5,000 5,000 5,000  ร้อยละ ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลข่าวสาร กองการ

(ภาคเรียนที่ 1 และ 2) สารของเทศบาล เด็กเล็ก 80% ที่เป็นปัจจุบัน ศึกษา

21 โครงการสานสัมพันธ์บ้านหนูน้อย เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อม เด็กเล็กเทศบาลตําบล 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000  ร้อยละ เด็กเล็กได้รับการส่งเสริมและ กองการ

(เยี่ยมบ้านเด็ก) ของเด็กและนําไปพัฒนา ลําปางหลวง 80% สนับสนุนการเรียนการสอน ศึกษา

22 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กฯ 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000  ร้อยละ เด็กเลก็ได้รับการส่งเสริมและ กองการ

รู้ของเด็กเล็ก 80% สนับสนุนการเรียนการสอน ศึกษา



23 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร เพื่อให้อากาศถ่ายเทและลดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ ทําให้อากาศถ่ายเทและลดการ กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล การะจายของเชื้อโรค ลําปางหลวง 80% การะจายของเชื้อโรค ศึกษา

ลําปางหลวง

24 โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปกครงอที่มีความเดือดร้อน 168,000  168,000  168,000  168,000  168,000   ร้อยละ ลดภาระของผู้ปกครอง กองการ

(ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีความ ของเด็กในพื้นที่ ที่รับบริการ เป็นค่ารับ-ส่งนักเรียน 80% ที่มีความเดือร้อน ศึกษา

เดือดร้อนเป็นค่ารถ รับ-ส่ง ศูนย์เด็กฯ) ศพด. ทต.ลําปางหลวง ฯ

25 โครงการเรียนรู้รอบชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก  - 13,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ เด็กนักเรียนได้เรียนรู้นอก กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรียนรู้นอกสถานที่ ปฏบิัติ เล็กเทศบาลตําบลลําปาง 80% สถานที่ ปฏิบัติกิจกรรมจาก ศึกษา
กิจกรรมจากสถานที่จริง หลวง สถานที่จริง

26 โครงการหนูน้อยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - 2,000 2,000 2,000 2,000  ร้อยละ เด็กนักเรียนรักการอ่าน กองการ

รักการอ่าน เสริมทักษะการเรียนรู้ เทศบาลตําบลลําปางหลวง 80% มีทักษะการเรียนรู้ ศึกษา

27 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก  - 2,000 2,000 2,000 2,000  ร้อยละ เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ปรัชญา กองการ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ เล็กเทศบาลตําบลลําปาง 80% เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักสูตร ศึกษา
พอเพียงตามหลักสูตรที่กําหนด หลวง ที่กําหนด

28 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก  - 2,000 2,000 2,000 2,000  ร้อยละ เด็กมัภูมิคุ้มกันยาเสพติด กองการ

สถานศึกษา ยาเสพติดเติบโตเป็นเยาวชน เล็กเทศบาลตําบลลําปาง 80%  เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ศึกษา

ที่มีคุณภาพ หลวง

29 โครงการกิจกรรมวันสําคัญของไทย เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก  - 15,000 15,000 15,000 15,000  ร้อยละ เด็กๆได้เรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ กองการ

ต่าง ๆในวันสําคัญของไทย เล็กเทศบาลตําบลลําปาง 80% ในวันสาํคัญของไทยสามารถ ศึกษา

สามารถสืบสานปลูกฝังให้ หลวง สืบสานปลูกฝังให้เติบโตเป็น

เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีต่อไป เยาวชนที่ดีต่อไป

30 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทา เพื่อป้องกันและเตรียมความ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก  - 7,000 7,000 7,000 7,000  ร้อยละ มีความพร้อมและรับมือกับ กองการ

สาธารณภัยและป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมรับกับสถานการณ์ เล็กเทศบาลตําบลลําปาง 80% สถานการณ์อุบัติภัยต่าง ๆ ได้ ศึกษา

ต่างๆแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อุบัติภัย และอุบัติเหตุต่าง ๆ หลวง

ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก



31 โครงการจัดทําสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูใน เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก  - 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ครูมีศักยภาพในการจัดทําสื่อ กองการ

การเรียนการสอน การจัดทําสื่อและพัฒนานวัต เล็ก ผู้ปกครองนักเรียน 80% และมีการพัฒนานวัตกรรม ศึกษา

กรรมการเรียนการสอน ผู้บริหาร การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

32 โครงการนิทรรศการแฟ้มผลงาน เพื่อนําเสนอผลงานการเรียนรู้ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก  - 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ เด็กได้มีการพัฒนาการเรียนรู้ กองการ
นักเรียน ของเด็กนักเรียนในแต่ละปี เล็ก ผู้ปกครองนักเรียน 80% ในการนําเสนอผลงานแต่ละปี ศึกษา

ผ่านการนาํเสนอผลงาน ผู้บริหาร

33 โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  - 5,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ กองการ

เด็กเล็ก ในการรับสมัครนักเรียนให้ ส่งบุตรหลานเข้าเรียน 80% การรับสมัครเรียนและส่งบุตร ศึกษา

ประชาชนในพื้นที่ทราบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลานเข้าเรียน

34 โครงการกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนา เพื่อส่งเสริมให้เด็กออก เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก  - 10,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กองการ

เด็กเล็ก กําลังกาย เล่นกีฬา ปลูกฝัง เล็ก ผู้ปกครองนักเรียน 80% มัความสามัคคี กล้าแสดงออก ศึกษา

ความสามัคคีในหมู่คณะ

35 โครงการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่จะเกิด เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก  - 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ เด็กนักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยว กองการ

ในตัวเด็ก เล็ก ผู้ปกครองนักเรียน 80% ข้องมีวิธีป้องกันโรคติดต่อที่จะ ศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็ก เกิดขึ้นในตัวเด็ก

36 โครงการสร้างคุณภาพเด็กและ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและ เด็กและเยาวชน  - 15,000 15,000 15,000 15,000  ร้อยละ เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ กองการ

เยาวชน เยาวชนในด้านต่าง ๆ ให้ 80% เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ ศึกษา

สามารถเติบโตเป็นเยาวชนที่

มีคุณภาพต่อไป

37 โครงการเข้าค่ายผู้นําเด็กและ เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริม เด็กและเยาวชน  - 15,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ เด็กและเยาวชนมีความเป็น กองการ

เยาวชน ความเป็นผู้นําของเด็กและเยาวชน 80% ผู้นํา ศึกษา

38 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เด็กและเยาวชน  - 15,000 15,000 15,000 15,000  ร้อยละ เด็กและเยาวชนใส่ใจการเรียน กองการ

เรียนรู้ รู้เพื่อเติบโตเป็นเยาวชนที่มี  80% รู้เพิ่มขึ้น ศึกษา

ประสิทธิภาพต่อไป

39 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในปญัหา เด็กและเยาวชน  - 15,000 15,000 15,000 15,000  ร้อยละ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน กองการ

เยาวชน รอบตัวให้เด็กสามารถแก้ไขสถาน 80% กับปัญหาต่างๆ รอบตัวและ ศึกษา

การณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องปลอดภัย สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้



40 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งในสถาน เด็กและเยาวชน  -  - 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ สถานศึกษามีความเข็มแข็งมากขึ้น กองการ

ศึกษา 80% ศึกษา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน เพื่อให้ อปพร.มีความรู้ ทักษะ อปพร. จํานวน 20 คน 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ อปพร.มีความรู้ความเข้าใจ

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง เข้าใจเกี่ยวสาธารณภัยรูป 80% เกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบ สํานักปลัด

แบบต่าง ๆ ต่าง ๆ 

2 โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่าย เพื่อให้ อปพร.มีความรู้ความ อปพร.ในเขตพื้นที่ ประมาณ 25,000   25,000   10,000   10,000   10,000   ษะเพิ่มมาอปพร.มีความรู้ความเข้าใจ สํานักปลัด

พลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน เข้าใจเพิ่มทักษะและวิทยาการ 80 คน 80% มีทักษะเพิ่มขึ้น

ใหม่ๆ 

3 โครงการรักษาความปลอดภัยป้อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดตรวจ จุดบริการ 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ สามารถลดอัตราการเกิด สํานักปลัด

กันอุบัติเหตุและสาธารณภัยโดยการ ช่วงเทศกาลต่าง ๆ ประชาชน จํานวน 2 จุด 80% อุบัติเหตุทางถนนช่วง

ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล เทศกาลได้

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามี อปพร. ประชาชนทั่วไปและ 15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   ร้อยละ มีเครือข่ายภาคประชาชน สํานักปลัด

มิสเตอร์เตือนภัยหรือสารวัตร ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคอย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 80% มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่

เตือนภัย) เตือนภัย เตือนภัย

5 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมและ อปพร. ประชาชนทั่วไปและ 7,500     7,500     10,000   10,000   10,000   ร้อยละ อปพร.มีความเตรียมความ สํานักปลัด

ป้องกันการเกิดอัคคัภัยใน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 90% พร้อมเรื่องการป้องกัน

ชุมชน อัคคีภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านารพัฒนาสังคม / ชุมชน

แบบ ผ.02



6 โครงการพลังครอบครัวรับมือภัย เพื่อให้ครอบครัวในชุมชนเกิด ครอบครัว ชุมชนในเขตตําบล 22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   ร้อยละ ครอบครัวในชุมชนมีการสร้าง สํานักปลัด

พิบัติประจําปี ความตระหนัก ความตื่นตัวใน ลําปางหลวง 80% สัมพันธ์เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ 

การเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ ในชุมชนตระหนักถึงภัยพิบัติ

7 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เพื่อใช้ป้องกันอัตรายจากภัย เขตพื้นที่ตําบลลําปางหลวง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ ชุมชนไดร้ับความปลอดภัย สํานักปลัด

ภายในมู่บ้าน จํานวน 13 หมู่บ้าน ต่าง ๆ และเฝ้าระวังการแพร่ จํานวน 13 หมู่บ้าน 80% เพิ่มมากขึ้น

ในเขตพื้นที่ตําบลลําปางหลวง ระบาดของยาเสพติด

8 โครงการฝึกอบรมทัมกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ความ เจ้าหน้าที่ และ อปพร.สังกัด 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ เจ้าหน้าที่ อปพร. สามารถ สํานักปลัด

เทศบลตําบลลําปางหลวง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก เทศบาลตําบลลาปงหลวง 80% ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ

อุบัติเหตุทางถนน ภัยไดด้ี

9 โครงการอัดผงเคมีดับเพลิง เพื่ออัดผงเคมีดับเพลิงที่ใช้งาน ถังเคมีดับเพลิงที่ติดตั้งตามหมู่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ทุกหมู่บ้านมีความพร้อมในการ สํานักปลัด

แล้วตามหมู่บ้านให้พร้อม บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน 80% ป้องกันและระงับอัคคีภัย

ป้องกันอัคคีภัย

10 โครงการสนับสนุนส่งเสริมป้องกันและ เพื่อสนับสนุนป้องกันปัญหายา หมู่บ้านในตําบลลําปางหลวง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ปัญหายาเสพติดในตําบลได้รับ สํานักปลัด

ปราบปรามยาเสพติดในตําบลฯ เสพติด ทั้ง 13 หมู่บ้าน 80% การป้องกันและแก้ไข

11 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน เทศบาลตําบลลําปางหลวง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ ชุมชนได้รับความปลอดภัย สํานักปลัด

ภายในสํานักงานเทศบาล แบบมุมมอง สถานที่ราชการและเหตุการณ์ 80% เพิ่มมากขึ้น
คงที่ 16 ช่อง(แทนของเดิมที่ชํารุด) อื่น ๆ 

12 โครงการติดตั้งกระจกนูนส่องตาม เพื่อความปลอดภัยในการ ติดตั้งกระจกนูนภายในหมู่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ชุมชนได้รับความปลอดภัย สํานักปลัด

ทางแยก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 สัญจรไปมา บ้าน หมู่ 6 80% เพิ่มมากขึ้น

13 โครงการจัดซื้อไฟเลนกั้นถนน (ป้าย เพื่อความปลอดภัยในการ จัดซื้อไฟเลนกั้นถนน  -  - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ชุมชนได้รับความปลอดภัย สํานักปลัด

ไฟจราจร) หมู่ 1 สัญจรไปมา (ไฟจราจร) 80% เพิ่มมากขึ้น

14 โครงการจัดซื้อไฟเลนกั้นถนน (ป้าย เพื่อความปลอดภัยในการ จัดซื้อไฟเลนกั้นถนน  -  - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ชุมชนได้รับความปลอดภัย สํานักปลัด

ไฟจราจร) หมู่ 2 สัญจรไปมา (ไฟจราจร) 80% เพิ่มมากขึ้น



15 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันและลดภาวะเจ็บป่วยในเขตพื้นที่ตําบลลําปางหลวง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ ลดอัตราการป่วยจากภาวะ กอง

หมอกควันและไฟป่า จากภาวะหมอกควันในผู้ป่วยกลุ่13 หมู่บ้าน 80% หมอกควัน สาธารณสุข

เสี่ยง

16 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อบริการประชาชน ประชาชนในพื้นที่ตําบลลําปาง 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ บริการประชาชนในพื้นที่ งานป้องกัน

หลวง 80%



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการสนับสนุนการทบทวนและ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้และการ กํานะน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 10,000  10,000 10,000  10,000  10,000  ร้อยละ สามารถวางแผนจัดการกับ สํานักปลัด

จัดทําแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมพื้น จัดทําแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประชาชนในพื้นที่ และ 80% ทรัพยากรในชุมชนได้อย่าง

ที่ตําบลลําปางหลวง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสม

2 โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ กํานะน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 10,000 10,000  -  -  - ร้อยละ สามารถนําความคิดเห็นของ สํานักปลัด

พัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล ประชาชนและนํามาแก้ไข ประชาชนในพื้นที่ และ 80% ประชาชนไปแก้ไขปัญหาได้
ปัญหาในชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ ประชาชนและเยาวชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ประชาชนได้ออกกําลัวกาย สํานักปลัด

แข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ต้านยา ออกกําลังกายและเชื่อมความ ตําบล  13 หมู่บ้าน 80% และเกิดความสามัคคีใน

เสพติดและสร้างความปรองดอง สามัคคี ประมาณ 1,500 คน ชุมชน

สมานฉันท์

4 โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจ เพื่อดําเนินการสนับสนุนสถาน เด็กนักเรียนฃั้นประถมศึกษา 8,000 8,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ โรงเรียนในเขตพื้นที่ได้รับการ สํานักปลัด

ต้านภัยยาเสพติด ศึกษาในการป้องกันและ ปีที่ 6 ในพื้นที่ 80% สนับสนุนในการป้องกันและ

เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

5 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ รับทราบ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียน ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนัก สํานักปลัด

ต้านภัยยาเสพติด ถึงปัญหา พิษภัยของยาเสพติด ในเขตพื้นที่ประมาณ นักศึกษา เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

 50 คน ในเขตฯ และรู้วิธีห่างไกล

6 โครงการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เยาวชน  ผู้นําชุมชน ตัวแทน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ผ็เข้าอบรมมีความรู้ความ สํานักปลัด

และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการ ในพื้นที่ของ ต.ลําปางหลวง 80% เข้าใจในระบอบประชา

ประชาชน มีส่วนร่วมให้กับประชาชน จํานวน 60 คน ธิปไตย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



7 โครงการจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันทเพื่อให้ประชาชนเกิดความสามัคคี ประชาชนตําบลลําปางหลวง 20,000  20,000 20,000  20,000  20,000   ร้อยละ ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ สํานักปลัด

หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูป ปรองดองกัน 80% ในการจัดกิจกรรมและได้ความรู้

ประเทศหรือการจัดทํารัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ

8 โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเกิดการพัฒนา ประชาชนตําบลลําปางหลวง 6,000   6,000    6,000    6,000    6,000     ร้อยละ ประชาชนเกิดการพัฒนาพื้นที่ สํานักปลัด

ประยุกต์ตามพระราชดําริ พื้นที่ของตนเองตาม 80% ของตนเองตามพระราชดําริ

พระราชดําริ

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อสนับสนุนให้ ครอบครัว ประชาชนในพื้นที่ตําบล  -  - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ งานพัฒนา

ครอบครัว ประจําปี  ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน สร้างความ ลําปางหลวง 80% ชุมชน

เข้าใจกันระหว่างครอบครัวให้

มีความสุข

10 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับพัฒนา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ปรับเปลี่ยน ผู้สูงอายุ จํานวน 13 หมู่บ้าน  -  - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยตําบลําลปางหลวง พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ จํานวน 50 คน 80% สนับสนุนการพัฒนา งานพัฒนา

และสร้างจิตสํานึกปลูกฝังให้ ชมุชน

คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดี

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ สตรี ต.ลําปางหลวง 20,000  20,000 10,000  10,000  10,000  ร้อยละ สตรี ได้รับการสนุบสนุน งานพัฒนา

ชีวิตสตรีตําบลลําปางหลวง พัฒนาสตรี เพื่อพัฒนาคุณภาพ 80% และพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน

ชีวิตแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาได้

12 โครการพัฒนาผู้สูงอายุ ประจําปี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ตําบลลําปางหลวง  -  - 50,000  50,000  50,000  ร้อยละ ห้ครอบครัวมีความสัมพันธ์ งานพัฒนา

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 80% ในครอบครัวและรู้กฎหมาย ชุมชน

13 โครงการสูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมโครงการและ  -  - 15,000  15,000  15,000  ร้อยละ สามารถแก้ไขปัญหาและ งานพัฒนา

คุณภาพ ประจําปี มีส่วนร่วมในการพัฒนาสามารถแก้ไข ตัวแทนผู้สูงอายุ 80% อุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ ชุมชน

ปัญหาและอุปสรรคได้ ประมาณ 50 คน

14 โครงการพัฒนาบทบาทของสตรี เพื่อให้สตรีมีบทบาทในสังคมและ สตรี ตําบลลําปางหลวง 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ สตรีมีความรู้ด้านอาชีพและ งานพัฒนา

ตําบลลําปางหลวง ครอบครัว 80% ได้รับการพัฒนาตนเอง ชุมชน

15 โครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิสตรี เพื่อให้สตรีร่วมรําลึกถึงสิทธิสตรี สตรีในพื้นที่ตําบลลําปาง  - 15,000 15,000  15,000  15,000  ร้อยละ เกิดพลังสตรีในการมีส่วนร่วม งานพัฒนา

(วันสตรีสากล) ประจําปี 2562 ที่มุ่งความเสมอภาค ความยุติ หลวง 80% แสดงจุดยืนที่เข้มแข็งในพื้น ชุมชน

ธรรม สันติภาพ การพัฒนา ที่ตําบลลําปางหลวง

16 โครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง เพื่อสร้างพลังใจ ทักษะชีวิต สตรีในพื้นที่ตําบลลําปาง  - 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ กลุ่มสตรสีามารถปรับตัว งานพัฒนา

ประจําปี และเกิดการรวมตัวสร้างกิจ หลวง 80% รวมกลุ่มกันสร้างพลังใจให้ ชุมชน
กรรมเพื่อสังคม ตนเอง



17 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความปรองดองใน ครอบครัวในครัวเรือน  -  - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ ครอบครัวในพื้นที่เกิดการ งานพัฒนา

ความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคล ครอบครัวและลดปัญหาความ พื้นที่ตําบลลําปางหวง 80% พัฒนา มีความเข้มแข็ง ชุมชน

ในครอบครัว รุนแรงในครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเองได้

18 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เพื่อสนับสนุนให้เด็ก คนหนุ่ม เด็ก คนหนุ่มสาว คนชรา   -  - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ คนในครอบครัวแต่ละวัยมี งานพัฒนา

เข้มแข็ง ประจําปี สาว คนชรา ได้ทาํกิจกรรมร่วม แต่ละครอบครัว 80% ความเข้าใจกัน เป็นเกราะ ชุมชน

กัน สร้าความเข้าใจกันระหว่าง ป้องกันปัญหาต่าง ๆ ได้

วัยในครอบครัวให้มีความสุข

19 โครงการพ่อแม่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพื่อให้ความรู้เสริมสร้างทักษะ พ่แ แม่ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว  - 15,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ เกิดการรวมตัวของกลุ่มพ่อแม่ งานพัฒนา

ประจําปี ในด้านจิตวิทยาในการเลี้ยงลูก พื้นที่ตําบลลําปางหลวง 80% เลี้ยงเดี่ยวสามารถพึ่งพากัน ชุมชน

ด้านการพัฒนาทางอารมณ์ของลูก ให้ผ่านชีวิตที่ลําบากไปได้

20 โครงการสร้างสุขในบ้าน ประจําปี เพื่อส่งเสริมให้คนในครอบครัวมี พ่แ แม่ ลูก คนครอบครัว  -  - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ คนในครอบครัวมีความเข้าใจ งานพัฒนา

ความผูกพันธ์ กันภายในครอบครัว พื้นที่ตําบลลําปางหลวง 80% กันและผูกพันธ์กันมากขึ้น ชุมชน

21 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนํา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีกิจกรรม แกนนํากลุ่มสตรีตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ งานพัฒนา

กลุ่มสตรี  ต.ลําปางหลวง ร่วมกันและเรียนรู้วิธีกระบวน ลําปางหลวง จํานวน 50 คน 80% ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ชุมชน

การใหม่เพื่อนํามาประยุกต์ใช้

22 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ผู้สูงอายุ ตําบลลําปางหลวง  -  - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ งานพัฒนา

สวัสดิการการผู้สูงอายุ ประจําปี เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ 50 คน 80% เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ ชุมชน

ด้านต่าง ๆ ด้านต่าง ๆ 

23 โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ตําบลลําปางหลวง  -  - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ สามารถแก้ไขปัญหาและ งานพัฒนา

ความรู้ด้านผู้สูงอายุ ประจําปี มีส่วนร่วมในการพัฒนาสามารถแก้ไข 50 คน 80% อุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ ชุมชน

ปัญหาและอุปสรรคได้

24 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้ เพื่อต้องการสอบถามความพึงพอใจ แบบสํารวจความพึงใจ  -   - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ งานพัฒนา

สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ย เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด จํานวน 100 คน 80% ได้รับการพัฒนาตนเอง ชุมชน

ยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปี จากการจ่าย

25 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะ พ่อ แม่ ลูก (ครอบครัว) 25,000 25,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ มีการป้องกันและแก้ไข สํานักปลัด

ครอบครัว  ต.ลําปางหลวง เกิดขึ้นภายในครอบครัว ตําบลําลปางหลวง 80% ปัญหาของครอบครัว



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกัน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  ร้อยละ ประชาชนได้ความรู้ถึงการสร้าง สํานักปลัด

พอเพียงเพื่อเพิ่มรายได้ของ ประกอบอาชีพเสริมและฝึกให้พัฒนา และประชาขนทั่วไปที่สนใจ 80% อาชีพ การคิดต้นทุน ทําให้กลุ่ม

ประชาชน ประจําปี ผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการเองได้

บริหารจัดการได้ด้วยตนเอง

2 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ใน เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหา พื่นที่ในตําบลลําปางหลวง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ เกษตรกรมีรายได้และส่งเสริม สํานักปลัด

ภาวะผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา เกษตรกรในภาวะผลิตตกต่ํา 80% อาชีพของเกษตรกร

3 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจในครัวเรือน เพื่อให้คนในชุมชนดําเนินชีวิตตามหลัก เด็ก เยาวชน ประชาชน  -  - 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ คนในชุมชนมีอาชีพที่ยั่งยืนในการ สํานักปลัด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ ในตําบลลําปางหลวง 80% ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาฯ

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จํานวน 78 คน

4 โครงการส่งเสริมบําบัดฟื้นฟู และส่ง เพื่อสนับสนุนในการส่งเสริมการอบรม ผู้ที่ผ่านการบําบัดฟื้นฟูใน  -  - 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ ผู้ที่ผ่านการบําบัดฟื้นฟูในพื้นที่ สํานักปลัด

เสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่าน แก่ผู้ที่ผ่านการบําบักฟื้นฟู พื้นที่ตําบลําลปางหลวง 80% ตําบลําลปางหลวงได้รับการ

การอบรม สนับสนุน

5 โครงการออกร้านแสดงผลงานวิชาการ เพื่อน้อมรําลึกถึงความกล้าแห่ง จัดงานออกร้านจําหน่าย  -  - 20,000  20,000  20,000   ร้อยละ ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจ สํานักปลัด

ของเทศบาลตําบลลําปางหลวงและจัด วีรกษัตริย์ไทยที่ทรงเสียสละ สินค้าOTOP 80% รําลึกถึงและประชาชนเลือก

กิจกรรมแสดงนิทรรศกาลรําลึกสมเด็จ เลือดเนื้อ เพื่อปกป้องแผ่นดินไทย จํานวน 2 เต้นท์ ซื้อสินค้าในราคาประหยัด และ

พระนเรศวรมหาราช จ.ลําปาง กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นที่รู้จักกัน

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาด้านสินค้าอัตลักษณ์อัตสาหกรรม  หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



6 โครงการของดีตําบลลําปางหลวง เพื่อส่งเสริม พัฒนา ประชา ผู้ผลิตสินค้าโอทอปใน  -  - 20,000 20,000 20,000 กลุ่มผู้ผลิต ส่งเสริมงานออกร้านกาชาด สํานักปลัด

ประจําปี สัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่ม สินค้า อําเภอเกาะคา

โอทอปของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก อาชีพต่างๆ ในต. ลําปาง โอท็อปฯ

แพร่หลาย หลวงทั้ง 13 หมู่บ้าน

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนตําบลลําปาง  -  - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ประชาชนมีอาชีพ รายได้ สํานักปลัด

ประชาชน ต.ลําปางหลวง ประชาชนตําบลลําปางหลวง หลวง 80% สามารถพึ่งพาตนเองได้

และสามารถพึ่งพาตนเองได้

8 โครงการสร้างความเข้มแข็งยั่งยืน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับ สํานักปลัด

แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกข้าวใน ต.ลําปางหลวง ต.ลําปางหลวง 80% การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ

 ต.ลําปางหลวง

9 โครงการฝึกอบรมอาสามสมัคร เพื่อให้การดําเนินการแก้ไขปัญหา ประชาชนที่สมัครใจเข้าเป็น  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ประชาชนให้ความร่วมมือ สํานักปลัด
ชว่ยเหลือกิจการตํารวจเพื่อสร้างความ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบบรรลุผล อาสาสมัคร จํานวน 80% กับเจ้าหน้าที่ตํารวจและรู้จัก
เข้มแข็งให้กับชุมชน สําเร็จ 50 นาย ป้องกันตัวเองจากปัญหา

อาชญากรรมและยาเสพติด

10 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการมีความรู้ ทักษะ ผู้พิการตําบลลําปางหลวง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ ผู้พิการมีอาชีพ มีรายได้ สํานักปลัด

ในวิชาชีพ 80% สามรถพึ่งพาตนเองด้



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนาสุขภาพกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและ 15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       ร้อยละ ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สํานักปลัด

และใจแก่ผผู้สูงวัย กายของผู้สูงวัยมาใช้ในชีวิต ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 80%

ประจําวัน จํานวน 99 คน

2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด์ เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วย ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรอง 300,000     300,000     270,000     270,000     270,000     ร้อยละ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการ สํานักปลัด

เอดส์และผู้ประสบปัญหาความ และได้วินิจฉัยแล้วในพื้นที่ 100% จากหน่วยงานราชการใน

เดือดร้อนตามสิทธิ์และกฏหมาย ต.ลําปางหลวง การพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น
3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุตามบัญชีรายชื่อผู้มี 18,198,000 18,198,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 ร้อยละ ผู้ป่วยสูงอายุได้รับสวัสดิการ สํานักปลัด

และผู้ประสบปัญหาความ สิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 100% จากหน่วยงานราชการ
เดือดร้อนตามสิทธิ์และกฏหมาย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น
4 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ ผู้พิการและทุพพลภาพที่ 4,800,000   4,800,000   4,500,000   4,500,000   4,500,000   ร้อยละ ผู้พิการได้รับสวัสดิการ สํานักปลัด

และผู้ประสบปัญหาความ ปรากฎในฐานข้อมูคนพิการ 100% จากหน่วยงานราชการ

เดือดร้อนตามสิทธิ์และกฏหมาย พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเรื้อรัง 26,000 26,000 26,000 26,000 50,000 ร้อยละ ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเรื้อรัง สํานักปลัด

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ดอ้ยโอกาสและผู้ช่วยเหลือ 80% ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือ
ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือ ตนเองไม่ได้ ตนเองไม่ได้ ได้รับการช่วย
และผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ตนเองไม่ได้ เหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต

6 โครงการจัดเก็บข้อมูลกลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลกลุ่มผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้และผู้พิการในเขต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ได้ข้อมูลกลุ่มผู้ยากไร้ สํานักปลัด

ผู้ยากไร้และผู้พิการ และผู้พิการในเขตเทศบาล เทศบาล 80% และผู้พิการในเขตเทศบาล
7 โครงการจัดสิ่งอํานวยความ เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ป้าย สัญลักาณ์ ทางเดิน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ช่วย สํานักปลัด

สะดวกแก่คนพิการ และ ในเขตพื้นที่ ต.ลําปางหลวง คนพิการ ผู้สูงอายุ ในตําบล 80% เหลือตนเองไม่ได้ สามารถใช้
ผู้สูงวัย ต.ลําปางหลวง เกิดความสะดวกในการมาใช้ ประโยชน์อันเป็นสาธารณะ
(ป้าย , สัญลักษณ์) บริการ จากสิ่งอํานวยความสะดวก

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลตําบลลําปางหลวง  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผ.02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ผิดชอบหลัก

8 โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงวัย เพื่อส่งเสริมสนัลสนุน ผู้สูงวัย ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส  และ  -  - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส  และ สํานักปลัด

ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง ต.ลําปางหลวง 80% คนไร้ที่พึ่ง ต.ลําปางหลวง

 ตําบลลําปางหลวง ได้รับการช่วยเหลือ ได้รับการช่วยเหลือ

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ คนพิการและทุพพลภาพ 20,000       20,000       10,000       10,000       10,000       ร้อยละ สตรี เด็ก เยาวชน ได้รับการ สํานักปลัด

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ พัฒนาสรตี เด็ก เยาวชน ฯลฯ ต.ลําปางหลวง 80% สงเคราะห์และการพัฒนา

ทุพพลภาพตําบลําลปางหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและแก้ไข

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ปัญหาความเดือดร้อน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ส่วนที่ 4 

แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

 จากกรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นจากประชาคมหมู่บ้านใน
ตําบล และผ่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลลําปางหลวง   เก็บรวบรวมข้อมูลและนําข้อมูลที่ได้จากผล
การดําเนินการที่ผ่านมา และการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต ( SWOT )  ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลลําปางหลวง  นํามาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  
วัตถุประสงค์  มาตรการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาตามลําดับความสําคัญของปัญหาของเทศบาลตําบลลําปาง
หลวง  เพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  และให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ตําบลลําปางหลวง  มีความเป็นไปและนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีประเด็นสําคัญ  ได้แก่  การจัด
องค์กร  รูปแบบการดําเนินงาน  การประสานงาน  งบประมาณ  และการติดตามประเมินผล 
 
1.  องค์กรติดตามประเมินผล 
 ตามความนัยข้อ 28   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  เทศบาลตําบลลําปางหลวงจึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลลําปางหลวง  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
 1.1   กําหนดแนวทาง  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
 1.2   ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
 1.3   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ลําปางหลวง  ต่อสภาท้องถิ่น   ผู้บริหารท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลลําปางหลวงให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   ทั้งน้ี ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 1.4   แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
2.  รปูแบบการดําเนินงาน 
 เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดําเนินงานติดตามประเมินผล โดยมีการกําหนดแนวทาง
และการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง   เปิดเวทีและโอกาสให้ทุกภาคส่วนทุกระดับ   ต้ังชุมชนหมู่บ้าน  ถึงระดับ
ตําบลได้นําเสนอปัญหา  ความต้องการ  แผนงาน  โครงการ  ให้คณะกรรมการทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
กลั่นกรอง   เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณโดยมีการพิจารณาตามลําดับความสําคัญของปัญหาที่สนองต่อ
ยุทธศาสตร์  นอกจากน้ี  ควรมีการส่ือสารและประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมให้แก่หน่วยงาน
ราชการ  เอกชน  และชุมชนในพ้ืนที่  และมีการติดตามประเมินผล  โดยมีตัวช้ีวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 
 
 
 
 
 



 
3.  การประสานงาน 
 เทศบาลตําบลลําปางหลวงเป็นหน่วยงานราชการท้องถิ่น   เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการ
ดําเนินงานจากทุกส่วนราชการ   ที่มีเป้าหมายพัฒนาเทศบาลตําบลลําปางหลวง   โดยผ่านคณะผู้บริหาร  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลลําปางหลวง และให้มีการประสานงานเป็นประจํากับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
4.  การเงินงบประมาณ 
 แหล่งเงินงบประมาณสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์   แผนพัฒนาเทศบาลตําบลลําปาง
หลวง  โดยใช้เงินงบประมาณอันเป็นรายได้ของเทศบาลตําบลลําปางหลวงและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ถ้า
โครงการใดเป็นโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลตําบลลําปางหลวงจะได้ประสานขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยราชการส่วนกลาง  หรือส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 
5.  การติดตามประเมินผล 
 5.1  เพ่ือผลการดําเนินการที่ปฏิบัติได้จริงตามแผนยุทธศาสตร์ไปปรับปรุงให้สามารถดําเนินการ
ต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 5.2  เพ่ือนําข้อมูลหรือผลที่ได้จากการประเมินเสนอต่อหน่วยงานรับผิดชอบ  ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
แผนฯ  ในด้านความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ 
 5.3   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารแผนยุทธศาสตร์และในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ครั้งต่อไป  โดยเครื่องมือในการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  ได้แก่  การสังเกต  การจด
บันทึก  การสัมภาษณ์ประชาชน  และการสํารวจเชิงวิจัย  ( Survey  Research ) 
 


