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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เจาะบ่อบาดาลอ่างเก็บ
น้ าโครงการพระราชด าริ
ฯบ้านทุ่งจี้ 

เพื่อเจาะบ่อ
บาดาลให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

เจาะบ่อบาดาล
อ่างเก็บน้ า
โครงการ
พระราชด าริฯบ้าน
ทุ่งจี้ 
 

- 50,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่ 1 

เพื่อเจาะบ่อ
บาดาลให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร  
จ านวน  20  แห่ง 

4,000,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างประปาภูเขา  
หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้าง
ประปาภูเขาให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

ขนาดความยาว
รวม  3,500 ม.  

- 1,000,000 
 

- - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างประปาภูเขา  
หมู่ที่ 6  (ตาดป๋อน) 

เพื่อก่อสร้าง
ประปาภูเขาให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

วางท่อ  PVC 
พร้อมระบบปิด
เปิดน้ า 

950,000 
 

950,000 
 

950,000 
 

950,000 
 

- ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างประปาภูเขา
จากอ่างแม่นึง หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้าง
ประปาภูเขาให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

วางท่อ  PVC ยาว
รวม  5,000 ม. 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ า 
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบประปา
หมู่บ้านให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบประปา
หมู่บ้านโดยวางท่อ 
PVC ช้ัน 8.5 
ความยาวรวม 
16,000 เมตร 
พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 
ป้าย 
 
 
 

3,110,000 
 
 

- 
 

- 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านเฮี้ย  หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมระบบ
ระบบประปา
หมู่บ้านโดยวางท่อ 
PVC ช้ัน 8.5 
ความยาวรวม 
10,500 เมตร  
พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  
1 ป้าย  
รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

- - - 1,612,800 1,612,800 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านทุ่งปง หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบประปาให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบประปา
หมู่บ้านโดยวางท่อ 
PVC ช้ัน 8.5 
ความยาวรวม 
12,000 เมตร 
พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 
 
 

- 
 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านเฮี้ย  
หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน โดยวาง
ท่อ PVC ช้ัน 8.5 
ความยาวรวม 
11,000 เมตร 
พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

- - 1,850,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

10 ปรับปรุงระบบท่อ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ความยาวทั้งหมด 
20,000 ม. 
พร้อมอุปกรณ์ 

- - - 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน สายเมนภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

โดยวางท่อ PVC. 
Æ 4" ช้ัน 8.5 
ปลายบาน  500 
ท่อน และวางท่อ 
PVC.Æ 3" ช้ัน 
8.5 ปลายบาน  
809 ท่อน (ตาม
แบบแปลนของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว) 

- - 837,000 837,000 837,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 วางท่อ คสล. ซอย 3 
เชื่อมซอย 7  
หมู่ที่ 9 

เพื่อวางท่อ คสล. 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

วางท่อ คสล. 
ขนาด 1 ม. พร้อม
บ่อพัก 
ยาว 2000 ม. 

- 1,000,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

13 วางท่อ PVC จากอ่าง
แม่นึงถึงบ้านเฮี้ย  
หมู่ที่  9 

เพื่อวางท่อ PVC 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

รยะทาง 5,000 
ม. 

1,500,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
เส้นทางการเกษตร 
(ห้วยมะกาย)  
หมู่ที่  1 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาวรวม 3,000 
ม. 

- - - 1,800,000 
 

- 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนลูกรังเส้น
หลังวัดม่อน ถึงโรงเรียน
บ้านทุ่งปง  หมู่ที่  6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  6 ม.   
ยาว  1,000 ม. 

- - 
 

- 1,200,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
ล าน้ าตุ๋ยเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร   
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.30 ม. 

- - 
 

680,000 680,000 680,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่นเลียบล าน้ าแม่ตุ๋ย 
(พร้อมกล่องแกรเบี้ยน) 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร   
ยาว 1,500 เมตร  
พร้อมอาคาร
ป้องกันตลิ่งพัง 

5,000,000 
 

- - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ห้วยสอด  หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 2,000 ม. 

- - - 2,000,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรเลียบล าน้ า
แม่ตุ๋ย หมู่ที่ 12 
 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  4 ม.   
ยาว 3,000 ม. 

- - - 
 

2,000,000 
 

- 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
คลองส่งน้ าฝายสบนึง 
บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 
เชื่อมบ้านทุ่งจี้  
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. ยาว 
3,000 ม หนา 
0.30 ม.  
 

- - - 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
แม่น้ าตุ๋ย ม.8 เชื่อมบ้าน
ห้วยเป้ง ม.5  
ต าบลบ้านค่า 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร
รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
ทุ่งกว๋าว 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
คลองส่งน้ าฝายสบนึงหมู่ 
8 เชื่อมบ้านทุ่งจี้ศรี
เจริญ ม.14 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร  
หนา 0.30 ม.
รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
ทุ่งกว๋าว 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
ล าเหมืองทุ่งร้องบ้านป่า
เวียง ม.11 เชื่อม บ้าน
หัวทุ่ง  ม.10 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร
รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
ทุ่งกว๋าว 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด
เสียหาย 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

- ถนนท่ีอยู่ในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต. 
- ถนนถ่ายโอน 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

25 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน 
บ้านจ๋ง  หมู่ที่ 4  

เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน ให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน  

100,000 100,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

26 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
หมู่ 3 - หมู่ 13 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าพร้อมติดตั้งไฟ
กิ่ง 

- - - - 1,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

27 ไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทาง
หลัก(ลป.ถ.50-004)  
หมู่ที่ 4 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างให้อยู่ใน
สภาพที่ดี 
และได้มาตรฐาน 

เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่ง
โคมไฟฟ้า จ านวน 
40 ต้น 

- - - 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ่   
หมู่ที่  1 

เพื่อก่อสร้าง
ประปาขนาดใหญ่
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ่  พร้อม
บ่อน้ าลึกและถังเก็บ
น้ าระบบประปา 
ขนาดความจุ  30  
ลบ.ม. 

- - - 3,000,000 
 

3,000,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ ่ 
หมู่ที่ 12 

เพื่อก่อสร้าง
ประปาขนาดใหญ่
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ ่
ปริมาตรน้ า  30  
ลบ.ม./ ช่ัวโมง 

2,717,000  
 

- - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
 

ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า 

- - 4,500,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างประปา
แบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้าง
ประปาขนาดใหญ่
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
 
 

ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า 

- 
 

- 3,000,000 3,000,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 182 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยต้นผึ้ง   
หมู่ที่  1 
 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  8 ม. 
ยาว 50 ม. 

- - 1,980,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยโป่งค่า หมู่ที่ 2 
 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 8 เมตร  
ยาว 50 เมตร  
สูง 4.50 เมตร 

- 1,980,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยสอด  หมู่ที่  3 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  8 ม .  ยาว 
50 ม. 

- -  
 

1,980,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยต้นค่า   
หมู่ที่  5 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  8 ม.   
ยาว 50 ม. 

- 1,980,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยต้นยาง   
หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  8 ม.   
ยาว  50 ม. 

- - 1,980,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยหนองก๋อน   
หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  8 ม.   
ยาว 50 ม. 

- - 1,980,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยวาเดียว   
หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 8 เมตร  
ยาว 50 เมตร  
สูง 4.50 เมตร 

- 1,980,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างท านบดิน
ท้ายอ่างห้วยเฮี้ย  
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างท านบดิน
ท้ายอ่างห้วยเฮี้ย 

- - 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยทราย หมู่ที ่ 7 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  8 ม. ยาว  
50 ม. 

- 1,980,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างท านบดิน
ห้วยญึ  หมู่ท่ี  9 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  8 ม. ยาว  
50 ม. 

- - - 
 

1,980,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยปูแกง   
หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  8  ม.   
ยาว  50  ม. 

- 1,980,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยน้ าขุ่น  หมู่ 11 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  8  ม.   
ยาว  50  ม. 

- 1,980,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยน้ าบ่อไห   
หมู่ 11 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสันบนกว้าง 8 
ม. ยาว 50 ม. สูง 
4.50 ม. 

- - 1,980,000 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยสอด  หมู่ 11 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสันบนกว้าง 8 
ม. ยาว 50 ม. สูง 
4.50 ม. 

- -  
- 

1,980,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยดีหมี  หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  8 ม.   
ยาว 150 ม. 

- - - 
 

30,000,000 
 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยมะพุ้ย  หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  8 ม.   
ยาว 150 ม. 

- - 30,000,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยกอย  หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสันอ่างยาว  
80 ม . สูง 8 ม . 
กว้าง  8 ม.  

- - 8,000,000 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยหนองก๋อน   
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสันอ่างกว้าง  
8 ม.  ยาว  100 ม. 

- 8,000,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยป๋อน   หมู่ที่  6 

เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสันอ่างกว้าง  
8 ม.  
 ยาว  80 ม. 

- - - 
 

7,000,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยน้ าจ าโดยการ
ขุดลอก หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ตามแบบแปลนของ
กรมชลประทาน 

- - 1,000,000 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ าห้วยปู
แกง  หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ตามแบบแปลนของ
กรมชลประทาน 

- -  
 

5,000,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยเตา  หมู่ที่  13 

เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

อ่างเก็บน้ าห้วยเตา   
หมู่ที่  13 

- -  
 

30,000,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างฝายทุ่งแฮด
พร้อมดาดล าเหมือง  
หมู่ที่ 13  

เพื่อก่อสร้างฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

กว้าง 30 ม.   
สูง 1 ม. 

10,000,000 
 

-  - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
ล าห้วยธาตุ   
หมู่ที่  3 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดสันฝายกว้าง   
10  ม.ยาว 40  ม.   
สูง  2 ม. 

- 4,500,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างฝายน้ าล้น  
(ฝายพ่ออ้าย)   
หมู่ที่  3 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดสันฝายกว้าง  
 10  ม.ยาว 40  ม. 
  สูง  2 ม. 

- - 4,500,000 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 ก่อสร้างฝาย  น้ าล้น
ทุ่งนาใหม่  หมู่ท่ี 3 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดสันฝายกว้าง   
10  ม. 
ยาว 40  ม.  
 สูง  2 ม. 

- - - 
 

4,500,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศน์ห้วย
กอย, ห้วยเดื่อ ไป
บ้านทุ่งกว๋าว   
หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งกว๋าว  
อ.เมืองปาน   
จ.ล าปาง 

เพื่อก่อสร้างฝาย
เสริมระบบนิเวศน์
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

กว้าง 10 เมตร  
สูง 1 เมตร 
จ านวน 8 จุด 
พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ 
N  0550749 
E  2050832 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N  0551754 
E  2051926 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดล าปาง 

32 ก่อสร้างฝายน้ าล้น  
ทุ่งแฮด  หมู่ท่ี  13 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดสันฝายกว้าง   
10  ม. ยาว 40  ม.  
สูง  2 ม. 

- - 4,500,000 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างฝายกึ่ง
ถาวรแบบกล่องลวด
ตาข่ายบรรจุหิน
(Gabion) ล าห้วย
กอย หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดสันฝายกว้าง   
2  ม. ยาว 10  ม.  
สูง  1 ม. ตามแบบ
แปลนของ อบต .
ทุ่งกว๋าว 

- 172,500 - 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 ก่อสร้างฝายชะลอ
น้ ากึ่งถาวรเพื่อกัก
เก็บน้ าล าห้วยแม่ผะ
กาน หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดสันฝายกว้าง   
3  ม. ยาว 20  ม.  
สูง  1 ม. ตามแบบ
แปลนของ อบต .
ทุ่งกว๋าว 

- 139,500 139,500 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างคลองส่งน้ า
ตัว U ล าเหมือง
กลางทุ่งข่วง  
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดปากกว้าง 
1.50 ม.  ท้องกว้าง 
0.30 ม.  ลึก 0.50 
ม.  หนา 0.10 ม. 
ยาวรวม 1,000 ม. 

- 114,305 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างคลองส่งน้ า
ห้วยธาตุ ห้วยป้าว,  
ห้วยสอด  หมู่ที ่ 3 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด กว้าง 1  ม.  
 ยาว 950 ม. 

- - 1,900,000 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างคลองส่งน้ า
ฝายสบนึงไปบ้าน
ทุ่งกว๋าว  หมู่ที ่5  
ต.ทุ่งกว๋าว  อ.เมือง
ปาน  จ.ล าปาง   

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด กว้าง  2  
เมตร  
ยาว  4,000 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ 
N  0549595 
E  2051509 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N  0550269 
E  2050478 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

- ร้อยละ 70 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดล าปาง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 ก่อสร้างคลองส่งน้ า
ฝายสบนึงไปบ้านทุ่ง
จี ้ หมู่ที ่ 8   
ต.ทุ่งกว๋าว   
อ.เมืองปาน   
จ.ล าปาง 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด กว้าง  2 
เมตร   
ยาว  4,000 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ 
N  0550348 
E  2049743 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N  0550421 
E  2048493 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - ร้อยละ 70 
ขอประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดล าปาง 

39 ก่อสร้างคลองส่งน้ า
สู่พื้นที่ท าการ 
เกษตรจากอ่างห้วย
เป้ง  หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า
ตามแบบแปลนของ
กรมชลประทาน 

- - 
 

- 2,000,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

40 โครงการท าคลองส่ง
น้ าขนาดเล็กเหมือง
ห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า
ตามแบบแปลนของ
กรมชลประทาน 

- 1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างคลองส่งน้ า 
ฝายสบนึง  
หมู่ที ่ 12 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด กว้าง  
2.5  ม.  
ยาว 3,000 ม. 

12,000,000 
 

- - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 ก่อสร้างคลองส่งน้ า 
ล าเหมืองทุ่งแฮด 
ไปบ้านหลวง  
หมู่ที่ 13  
ต.ทุ่งกว๋าว   
อ.เมืองปาน   
จ.ล าปาง 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด กว้าง 2 
เมตร  
ยาว  2,000 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ 
N  0550683 
E  2058935 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N  0549739 
E  2057012 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดล าปาง 

43 ก่อสร้างคลองส่งน้ า
ฝายสบนึง  หมู่ที่ 4 
เชื่อม หมู่ที่ 14 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

คลองส่งน้ า คสล. 
กว้าง 4  ม.   
ยาว  5,000 ม. 

30,000,000 
 

-  
- 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างรางรินส่ง
น้ าล าเหมืองทุ่งบ้าน
ดอย หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างราง
รินส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง   1  ม.   
ยาว  2,000 ม.   
สูง  1 ม. 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองทุ่งข่วง   
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  1.20 ม.   
ยาว  800 ม.   
สูง  1.55 ม. 
 

- - - 2,500,000  
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง   
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างพนัง
กั้นตลิ่งให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง
ตามแบบแปลนของ 
อบต.ทุ่งกว๋าว   

- - - 
 

1,900,000  
. 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างพนังกั้นดิน
ล าเหมืองทุ่งแฮด   
หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างพนัง
กั้นดินให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด  สูง  1.2 ม.  
ยาว 220 ม. 
 

- 1,960,000 
 

1,960,000 
 

1,960,000 
 

1,960,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองสบนึง  
บ้านทุ่งกว๋าว  
หมู่ที่ 5   

เพื่อก่อสร้างพนัง 
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.525 เมตร  
สูง 1.50 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ
อ าเภอเมืองปาน 
 
 

1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส า
หรัการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองทุ่งปง(ฝั่งติด
บ้าน)  หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างพนัง 
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.50 ม. สูง 1.50 
ม. ยาว 500 ม. 

- - - 2,100,000 
 

2,100,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส า
หรัการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองสบนึงฝั่ง
ตะวันออก  หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างพนัง 
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.50 ม. สูง 1.50 
ม. ยาว 500 ม. 

- - - 2,100,000 
 

2,100,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส า
หรัการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองสบนึง บ้าน
ทุ่งจี้  หมู่ที่ 8   

เพื่อก่อสร้างพนัง 
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.525 เมตร   
สูง 1.50 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ
อ าเภอเมืองปาน 

1,840,000 1,840,000 - - 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส า
หรัการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 
 
 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองห้วยเฮีย้  
บ้านเฮี้ย หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างพนัง 
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.50 ม. สูง 1.50 
ม. ยาว 500 ม. 

- - - 2,100,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส า
หรัการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองทุ่งร้อง บ้าน
ป่าเวียง  หมู่ที่ 11   

เพื่อก่อสร้างพนัง 
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.525 เมตร   
สูง 1.50 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ
อ าเภอเมืองปาน 

1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส า
หรัการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองสบนึง  
บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ  
หมู่ที่ 14   

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.525 เมตร   
สูง 1.50 เมตร  
ยาว 450 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ
อ าเภอเมืองปาน 

1,662,000 1,662,000 - - 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส า
หรัการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองสบนึง ม. 12 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าล าเหมืองให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 1.50 เมตร   
สูง 1.50 เมตร   
ยาว 500 เมตร 

- - 2,080,000 -  
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองทุ่งกว๋าว   
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 1.50 เมตร   
สูง 1.50 เมตร   
ยาว 650 เมตร 
 

- - 
 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองทุ่งข่วง  
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ฐานกว้าง 1.50 
เมตร  สูง 1.50 
เมตร  ยาว 300  
เมตร  
 

- - 
 

- 1,260,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองสบนึง   
หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 1.50 เมตร   
สูง 1.50 เมตร   
ยาว 550 เมตร 
 

- - 
 

2,290,000 2,290,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองทุ่งกว๋าว   
หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 1.50 เมตร   
สูง 1.50 เมตร   
ยาว 450 เมตร 
 

- - 1,870,000 1,870,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองทุ่งกว๋าว   
หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.50 เมตร   
สูง 1.50 เมตร   
ยาว 480 เมตร 
 

- - - 2,016,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างดาดล า
เหมืองทุ่งนาหมาก  
หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ปากกว้าง 2.50 ม. 
ท้องกว้าง 1.20 ม. 
หนา 0.075 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

-- - - - 1900000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างดาดล า
เหมืองฝายทุ่งกว๋าว  
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างพนังล า
เหมืองตามแบบ
แปลนของกรม
ชลประทาน 

- - - 
 

2,000,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างดาดล า
เหมืองทุ่งปง,  
ล าเหมืองกลาง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างดาด
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ปากกว้าง 1 ม.   
ยาว 1,000 ม.  
ลึก 0.60 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 ก่อสร้างดาดล า
เหมืองห้วยโป่ง   
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อก่อสร้างดาด
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 1 ม.  
ยาว 1,600 ม.   
สูง  1 ม. 

- - - 
 

2,000,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างดาดล า
เหมืองทุ่งบ้าน  
หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างดาด
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  
1.50 ม.   
ยาว 150 ม. 

- - - 600,000 -- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างดาดล า
เหมืองทุ่งแฮด  
บ้านหลวง 
หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างดาด
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 0.60 
ม. ปากกว้าง 50 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. 
ยาว 1,500 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ 
อบต.ทุ่งกว๋าว 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างดาดทาง
ไหลน้ าห้วยธาต ุ  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อก่อสร้างดาด
ทางไหลน้ าให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 8 ม.   
ยาว 25 ม.   
พร้อมงานขุดลอก 

- - 2,000,000 
 
 

- 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 ก่อสร้างล าเหมือง
คอนกรีตฝายใน   
หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่อก่อสร้างล า
เหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดความยาว 
1,000 ม. 
ปากกว้าง 2.00 ม.  
ท้องกว้าง 0.60 ม.  
ลึก 0.60 ม.   
หนา 0.075 ม. 

- 2,000,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

69 ปรับปรุงอ่างห้วย
ชมพู  หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงอ่างห้วย
ชมพู   

- 1,000,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

70 ปรับปรุงสร้างเสริม
สันอ่างห้วยเป้ง  
หมู่ที่ 8, 14 

เพื่อปรับปรุงเสริม
สันอ่างให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

เสริมสันอ่างห้วยเป้ง   
 

- - 3,000,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างล าเหมือง
คอนกรีตและคลอง
ย่อยในการส่งน้ า 
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างล า
เหมืองคอนกรีตให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างล าเหมือง
คอนกรีตตามแบบ
แปลนของกรม
ชลประทาน 

- 1,900,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 ก่อสร้างล าเหมือง
คอนกรีตเหมืองทุ่งจี้  
หมู่  8 

เพื่อก่อสร้างล า
เหมืองคอนกรีตให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างล าเหมือง
คอนกรีตตามแบบ
แปลนของกรม
ชลประทาน 

2,000,000 
 

- - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

73 ปรับปรุงและฟื้นฟู
ฝายน้ าล้นสบนึง   
หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงและ
พื้นฟูฝายน้ าล้น  
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงและฟื้นฟู
ฝายน้ าล้นสบนึง  
หมู่ที่ 4 

- - - 
 

1,000,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

74 ปรับปรุงและฟื้นฟู
ฝายน้ าล้นสบนึง  
(ฝายนาปง)  
หมู่ที่  7 

เพื่อปรับปรุงและ
พื้นฟูฝายน้ าล้น  
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงและฟื้นฟู
ฝายน้ าล้นแม่นึง 
(ฝายนาปง)  
หมู่ที่ 7 

- - 1,000,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

75 งานซ่อมแซมระบบ
ส่งน้ าทุ่งแฮด ระยะ
ที่ 2 ในเขตบ้าน
หลวง หมู่ที่ 13 
ต าบลทุ่งกว๋าว  
อ าเภอเมืองปาน  
จังหวัดล าปาง 
 
 

เพื่อ ซ่อมแซม
ระบบส่งน้ า ให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมระบบส่ง
น้ าทุ่งแฮดตามแบบ
แปลนของกรม
ชลประทาน 

- 2,347,000 
 

2,347,000 
 

2,347,000 
 

2,347,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ าฝาย
สบนึง ต าบล
ทุ่งกว๋าว  อ าเภอ
เมืองปาน  จังหวัด
ล าปาง 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ า ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า
ตามแบบแปลนของ
กรมชลประทาน หมู่
ที่ 5, 8, 12, 14 

- 29,174,000 
 

29,174,000 
 

29,174,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนนคสล.
บ้านทุ่งข่วง ม.2 
เชื่อม บ้านป่าเวียง 
ม.11 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
934 เมตร หนา 
0.15 เมตร
รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
ทุ่งกว๋าว 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างถนนคสล.
ทางเข้าอ่างแม่นึง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 395 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- -  - 800,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกเข้าถ้ าแปด
แห่ง  หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 
 
 

กว้าง 6 ม.  
ยาว 3,500 ม. 

- - - 700,0000 700,0000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต   
ซอย 1 หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ซอย 1 ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.04 ม. 

- - 390,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 2  หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ซอย 2 ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.04 ม. 

- - - 130,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต   
  ซอย 3 หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ซอย 3 ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.04 ม. 

- - - - 260,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 8 หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 950 ม.  
หนา 0.04 ม. 

- - 1,235,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนน แอส
ฟัลติกคอนกรีต หมู่
ที่ 11 บ้านป่าเวียง
เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้าน
ทุ่งข่วง   

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 600 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 ก่อสร้างถนน แอส
ฟัลติกคอนกรีต หมู่
ที่ 11 บ้านป่าเวียง 
เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้าน
เฮี้ย 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 บ้านหัว
ทุ่ง เช่ือมหมู่ที่ 1 
บ้านถ้ า  

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  4 ม.   
ยาว  3,400 ม. 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีรวม 
14,000 ตาราง
เมตร 

- - 9,000,000 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านถ้ า หมู่ที่ 1     
เชื่อมบ้านหัวทุ่ง  
หมู่ที่ 10   

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดี 
และได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร  ยาว
รวม 3,420 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 17,100 
ตารางเมตร 

- 8,550,000 8,550,000 8,550,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกคอนกรีต  
เชื่อมทางอ่างแม่นึง   
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,700 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 6,800  
ตร.ม. 
 
 

- - - 3,400,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกคอนกรีตบ้าน
ปลายนา หมู่ที่ 7 
เชื่อม บ้านจ๋ง  
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม.   
ยาว 2 กิโลเมตร 

4,000,000 
 

- - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างแอสฟัลติก 
คอนกรีต บ้าน
ปลายนาหมู่ที่ 7 
เชื่อมบ้านเฮี้ย  
หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 1,000 ม. 
หนา 4 ซ.ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,000 ม. 

1,800,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 8 บ้านป่าเวียง 
หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 280 ม. 
หนา 0.04 ม.หรอืมี
พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า1,120 
ตร.ม. 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

92 ก่อสร้าถนนลาดยาง 
หมู ่1 เชื่อม  
หมู่ที่  13  

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 

ขนาดกว้าง 5 ม.   
ยาว 1 กิโลเมตร 

2,000,000 
 

- - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 ก่อสร้าถนนลาดยาง 
หมู ่6 บ้านทุ่งปง 
เชื่อมหมู่ที่  8  
บ้านทุ่งจี้ 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 ม.   
ยาว 1 กิโลเมตร 

2,000,000 
 

- - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างถนนลาด 
ยาง หมู่ที่ 6 ถึง
บ้านค่ากลาง 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 ม.   
ยาว 1.650 
กิโลเมตร 

9,900,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างถนนลาด 
ยางวัดม่อนบ้านเฮี้ย 
หมู่ที่ 9 เข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่างเก็บ
น้ าแม่นึง หมู่ที่ 3 
บ้านทุ่งแท่น  
ต.ทุ่งกว๋าว   
อ.เมืองปาน  
จ.ล าปาง 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 2,000 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ 
N  0547037 
E  2052559 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N  0546353 
E  2053482 
 
 
 
 
 
 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - ร้อยละ 70 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

มีสถานท่ี
ท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96 ก่อสร้างถนนลาด 
ยางบ้านหัวทุ่ง  
หมู ่10 ต.ทุ่งกว๋าว  
อ.เมืองปาน   
จ.ล าปาง เช่ือมบ้าน
แม่กองปิน  หมู่ที่ 6  
ต.บ้านขอ  อ.เมือง
ปาน  จ.ล าปาง 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4  เมตร  
ยาว 3,400  เมตร  
หนา 0.18 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ 
N  0547131 
E  2052511 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N  0546348 
E  2053480 

10,000,000  
 

10,000,000  
 

10,000,000  
 

10,000,000  
 

- ร้อยละ 70 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดล าปาง 

97 ก่อสร้างถนน  
ลาดยาง หมู่ 12   
ถึงหมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดี 
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  6 ม.   
ยาว 4,000 ม. 

- 9,000,000 
 

- - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ าตุ๋ยระหว่าง 
หมู่ที่ 2 เชื่อม  
หมู่ที่  11 

เพื่อก่อสร้าง
สะพานให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  7 ม.   
ยาว  30 ม. 

- 
 

- 4,000,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 ก่อสร้างสะพาน 
คสล.บ้านเฮี้ย ม.9 
เชื่อม บ้านป่าเวียง  
หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้าง
สะพาน 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
และได้มาตรฐาน 

กว้าง 7 เมตร  
ยาว 30 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
ทุ่งกว๋าว 

- - 4,200,000 
 

4,200,000 
 

4,200,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างสะพานข้าม
ล าน้ าแม่ตุ๋ย   
หมู่ทื่ 8 

เพื่อก่อสร้าง
สะพานให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 ม.   
ยาว  401 ม. 

3,000,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างสะพานข้าม
ล าน้ าแม่ตุ๋ย   
หมู่ทื่ 10 

เพื่อก่อสร้าง
สะพานให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 ม.   
ยาว  401 ม. 

- - - 4,000,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างสะพานข้าม
ล าน้ าแม่ตุ๋ย หมู่ที่ 6 
เชื่อมหมู่ที่ 8 
 

เพื่อก่อสร้าง
สะพานให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  7 ม.   
ยาว  30 ม. 

- - - 
 

2,400,000 
 

 
- 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

103 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าเส้นทางหลัก 
(ลป.ถ.50-004)  
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 0.30 ม.  
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 
หนา 0.10 ม.  
ยาวรวม 2,000 ม. 

- - - 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า   หมู่ที่ 5   
ถนนสายหลัก 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

รางระบายน้ าขนาด
กว้าง 0.80 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. 

  -  7,000,000  
 

- - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าถนนเส้นหลัก  
หมู่ที่  6 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

รางระบายน้ าขนาด
กว้าง  0.80 ม. 
ยาว 800 ม.  
ลึกเฉลี่ย  0.80 ม. 

- - 2,800,000 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าข้างถนนทาง
หลวงบ้านนายมูล
ถึงหน้าป่าช้า
ทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดปากกว้าง 40 
ม.  ลึก 0.60 ม.  
หนา 0.125 ม.   
ยาว 200 ม.  
พร้อมบ่อพัก 

800,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างระบบราง
ระบายน้ า ซอย 18  
บ้านทุ่งกว๋าว  
หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

วางท่อ คสล. ขนาด 
0.40 ม. พร้อมบ่อ
พักและถนนคสล.
ทับหลังท่อความ
ยาวรวม 2,000 ม. 

- - - 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าถนนหมู่ที่ 7 
เชื่อม หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ถนนม.7 เชื่อม ม.9 
โดยวางท่อคสล.
ขนาด 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักและ
0.60 เมตร  
หนา 0.125 ม.
ถนนคสล.ทับหลัง
ท่อความยาว 
1,000 ม. 

- - - 
 

4,500,000 
. 

- 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าบ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8 
ซอย 3 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า 

- - - 490,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

110 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าบ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8 
ซอย 5 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า 

- - - 490,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

111 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า หมู่ที่ 8    
ซอย 5  ซอย 8 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

- ซอย 5 ขนาด
กว้าง 0.80 ม.  
ยาว 180ม. 
ลึก 0.80 ม. 
- ซอย 8 ขนาด
กว้าง  0.40 ม. 
ยาว 300 ม. 
ลึก 0.60 เมตร  
หนา 0.125 ม. 

- - - 
 

1,350,000 
. 

- 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

112 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าร่องผึ้ง, ร่องเฮี้ย   
หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.50 ม.   
ยาว 300 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
. 

- 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า  หมู่ที่  9 (ซอย
ในหมู่บ้าน) 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  0.80 ม.   
ยาว  1,200 ม. 

- - 3,000,000 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าถนนสายหลัก 2 
เส้นทาง หมู่ที่  11   

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าข้างถนนลาดยาง
ของกรมทางหลวง
ชนบทช่วงบ้านป่า
เวียง ม.11 

- 2,000,000 
 

- 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

115 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า   หมู่ที่ 12  
ถนนสายหลัก 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

รางระบายน้ าขนาด
กว้าง 0.80 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.80  ม. 

  -  3,800,000  
 

- - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า  หมู่ที่ 14  
ถนนเส้นหลัก 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

รางระบายน้ าขนาด
กว้าง 0.80 ม. 
ยาว 1,600 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1  ม. 

- - - 750,000 
 

- 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 3 ซอย 6   
หน้าโรงเรียน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ท่อระบายน้ าขนาด
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 500 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.60 
เมตร 

- 1,500,000 
 

- - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

118 ปรับปรุงสะพาน
ข้ามอาคารระบาย
น้ าล้นอ่างเก็บน้ า
ห้วยเป้งอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ   
หมู่ที่ 8 
 
 
 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การเก็บน้ า 

ปรับปรุงสะพานข้าม
อาคารระบายน้ าล้น
อ่างเก็บน้ าห้วยเป้ง 

2,500,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมนี้ าใช้
เพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

119 โครงการสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
อ่างเก็บน้ าแม่นึง  
หมู่ที่ 9  เพื่อ
การเกษตรแบบ
แปลงใหญ ่

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
ในการสูบน้ าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย ์
 

- สถานีผลิต
กระแสไฟฟ้า 1 
แห่ง 
- อาคารควบคุม
กระแสไฟฟ้า 1 
แห่ง 
- สถานีสูบน้ า 1 
แห่ง 
(ตามแบบมาตรฐาน
ของส านักงาน
บริหารกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานกระทรวง
พลังงาน) 

- 23,350,000 23,350,000 - - ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับผลประ 
โยชน์มีความ
พึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและ
เพิ่มโอกาสให้
เกษตรกรในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

120 โครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
บ้านทุ่งข่วง   
หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
ในการสูบน้ าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย ์
 

ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
จ านวน 1 บ่อ ตาม
แบบมาตรฐานของ
ส านักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน 
 
 

- 
 

465,300 465,300 - - ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับผลประ 
โยชน์มีความ
พึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและ
เพิ่มโอกาสให้
เกษตรกรในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121 โครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
บ้านจ๋ง  หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
ในการสูบน้ าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย ์
 

ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
จ านวน 2 บ่อ ตาม
แบบมาตรฐานของ
ส านักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน 

- 930,600 930,600 - - ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับผลประ 
โยชน์มีความ
พึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและ
เพิ่มโอกาสให้
เกษตรกรในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

122 โครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
บ้านทุ่งกว๋าว   
หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
ในการสูบน้ าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย ์
 

ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
จ านวน 1 บ่อ ตาม
แบบมาตรฐานของ
ส านักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 

- 465,300 465,300 - - ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับผลประ 
โยชน์มีความ
พึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและ
เพิ่มโอกาสให้
เกษตรกรในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

123 โครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
บ้านทุ่งปง  หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
ในการสูบน้ าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย ์
 

ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
จ านวน 1 บ่อ ตาม
แบบมาตรฐานของ
ส านักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน 

- 465,300 465,300 - - ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับผลประ 
โยชน์มีความ
พึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและ
เพิ่มโอกาสให้
เกษตรกรในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

124 โครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
บ้านหลวง   
หมู่ที่ 13 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
ในการสูบน้ าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย ์
 

ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
จ านวน 1 บ่อ ตาม
แบบมาตรฐานของ
ส านักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน 

- 465,300 465,300 - - ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับผลประ 
โยชน์มีความ
พึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและ
เพิ่มโอกาสให้
เกษตรกรในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านทุ่ง
จี้ หมู่ที่ 8    

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริม
เหล็กให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 

ขนาดกว้าง 2.70 
เมตร   
สูง 2.40 เมตร   
ยาว 12.00 เมตร 
พร้อมก าแพงปาก
ท่อ จ านวน 1 แห่ง 

- 1,084,000 
 

- - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การสัญจร 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

126 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมข้างบ้านนาย
ปัน สีมาก  หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริม
เหล็กให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด 1 ช่อง  
กว้าง 2.40 ม.  
ยาว 6 ม.  
สูง 1.60 ม. 

- - 
 

- 200,000 200,000  ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การสัญจร 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมข้ามล า
เหมืองทุ่งร้อง  
บ้านป่าเวียง  
หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริม
เหล็กให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมข้ามล า
เหมืองทุ่งร้อง 
จ านวน 3 จุด 
- จุดที่ 1ขนาด 2 
ช่อง กว้าง 1.80 ม. 
สูง 1.80 ม.  
ยาว 5.00 ม. 
- จุดที่ 2ขนาด 2 
ช่อง กว้าง 2.10 ม. 
สูง 2.10 ม.  
ยาว 6.00 ม. 
- จุดที่ 3 ขนาด 1 
ช่อง กว้าง 1.80 ม. 
สูง 1.80 ม.  
ยาว 4.00 ม. 
พร้อมก าแพงปาก
ท่อ  จ านวน 1 แห่ง 

- - - 1,025,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การสัญจร 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกฝายทุ่งนา
หมาก  หมู่ที่ 1 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดยาวรวม  
3,000 เมตร 

- 1,500,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

2 ขุดลอกห้วยชมพู   
หมู่ที่ 1 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดยาวรวม  
3,000 เมตร 

- 1,500,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

3 ขุดลอกล าเหมืองทุ่ง
ออกเช่ือมล าเหมือง
ทุ่งนาหมาก หมู่ที่ 1 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 3 ม.   
ยาว 2,000 ม.   
ลึก 1 ม. 

- - 1,000,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

4 ขุดลอกท านบดิน
ห้วยต้นยาง   
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพท่ี
ดีและได้มาตรฐาน 

กว้าง 50 ม.  
ยาว 80 ม.  
ลึก 2 ม. หรือดินขุด
ไม่น้อยกว่า 7,496 
ลบ.ม 
 
 

- - - 
 

200,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ขุดลอกอ่างห้วยเฮี้ย  
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  100  
ม.ยาว 150  ม.  
ลึกเฉลี่ย  2.50 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่448น้อยกว่า 
37,500  
ลบ. ม. 

- -  - 
 

937,500 
  

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

6 ขุดลอกห้วยล า
เหมืองฮ่องต้อง  
หมู่ที่ 7 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 3 ม.   
ยาว 2,000 ม.   
ลึก 1 ม. 

- 1,000,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

7 ขุดลอกหน้าท านบ
ดินห้วยต้นงุ้น  
หมู่ที่  10 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง   100  
ม.ยาว 200  ม.  
ลึก  2 ม. 

- - 1,000,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ขุดลอก (แก้มลิง ) 
หน้าฝายสบนึง เพื่อ
กักเก็บน้ าใช้อุปโภค 
– บริโภค หมู่ที่ 11 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

โดยขุดลอกกว้าง 
100.00 ม.  
ลึก 3.00 ม.  
ยาว 160.00 ม.
หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า  
48,000 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว) 

- - - 
 

1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

9 ขุดลอกล าห้วยเตา   
หมู่ที่ 13 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม.   
ยาว 1,000 ม.   

- 1,000,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

10 ขุดลอกท านบดิน 
ห้วยเตา  หมู่ที่ 13 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 20 ม.   
ยาว 300 ม.   

- - - 2,000,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

11 ขุดลอกอ่างห้วยเป้ง   
หมู่ที ่14   

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 30 ม.   
ยาว 500 ม.  
ลึก 2 ม. 

- - 1,900,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ขุดลอกสระห้วยธาตุ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 30 ม.  
ยาว 80 ม.  
ลึก 2 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 4,376 
ลบ.ม. 

- - - 
 

- 150,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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 รายระเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561  -  2565 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเตาแก๊ส
ชีวมวล 

เพื่อมีพลังงาน
ทดแทนใช้ใน
ครัวเรือน 

พื้นที่ หมู่ที่ 1, 7, 8, 
10 

- 1,000,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 

สามารถ
ประหยัด
งบประมาณการ
ใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

2 โครงการท าไฟฟ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ และ
พลังงานน้ า 

เพื่อมีพลังงาน
ทดแทนใช้ใน
ครัวเรือน 

พื้นที่ หมู่ที่ 7, 10 - - 1,000,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 

สามารถ
ประหยัด
งบประมาณการ
ใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

3 โครงการพลังงาน
โซล่าเซล  

เพื่อมีพลังงาน
ทดแทนใช้ใน
ครัวเรือน 

พื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 - - - 1,000,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 

สามารถ
ประหยัด
งบประมาณการ
ใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเตาเผา
ขยะ  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ราษฎรมี
จิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ - - 10,000,000  - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 

ท าให้
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนดีขึ้น 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังล า
เหมืองใหม ่ หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด  สูง  5 ม. 
ยาว 220 ม. 
 

- - 1,960,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถ
แก้ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพัง
ห้วยกอย    
หมู่ที่  5 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด  สูง  5 ม. 
ยาว 100 ม. 
แบบข้ันบันได  
จ านวน  2  จุด 

- - - - 4,000,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถ
แก้ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงระบบ
นิเวศน์ป้องกันตลิ่ง
พังล าห้วยเฮี้ย 
(หลังวัด)  หมู่ที่ 6 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
นิเวศน์อาคาร
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

สูงเฉลี่ย 2 ม.   
ยาวรวม 400 ม. 

- - 
 

- - 2,000,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถ
แก้ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 
 
 
 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 221 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการป้องกัน
ตลิ่งพังด้วยกล่อง
แกเบี่ยนล าน้ า
แม่ตุ๋ย หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดยาว  200 ม. - - - - 1,900,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถ
แก้ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังล า
ห้วยกอย   
หมู่ที่ 12 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสูง  5 เมตร   
ยาว  100 เมตร   
แบบข้ันบันได   
จ านวน  2  จุด 

- - 4,000,000 
 

 - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถ
แก้ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังข้าง
ศาลอเนกประสงค์   
หมู่ที่ 12 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสูง  5 เมตร   
ยาว  100 เมตร   

- - - 4,000,000 
 

- 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถ
แก้ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังล า
น้ าแม่ตุ๋ย   
ต.ทุ่งกว๋าว   
อ.เมืองปาน   
จ.ล าปาง 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

สูงเฉลี่ย  5 เมตร   
ยาว  5,000 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ 
N  0550141 
E  2057722 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N  0550054 
E  2049395 

25,000,000 
 

25,000,000 
 

25,000,000 
 

25,000,000 
 

- ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สามารถ
แก้ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

ล าปาง 

8 ก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังล า
น้ าแม่นึง  หมู่ที่ 3 
บ้านทุ่งแท่น , หมู่
ที่ 7 บ้านปลายนา 
, หมู่ที่ 9 บ้านเฮี้ย 
, หมู่ที่ 11  
บ้านป่าเวียง  
ต.ทุ่งกว๋าว   
อ.เมืองปาน  
 จ.ล าปาง 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

สูงเฉลี่ย  5 เมตร  
ยาว  5,000 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ 
N  0546670 
E  2053730 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N  0549287 
E  2052143 

25,000,000 
 

25,000,000 
 

25,000,000 
 

25,000,000 
 

- ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สามารถ
แก้ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

ล าปาง 

7 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561  -  2565 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างสวน
สขุภาพ  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีที่พักผ่อน
และส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

เนื้อท่ีรวม  4  ไร่ - - 2,000,000 
 

- 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าวมี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างลานกีฬา  
หมู่ที่ 4  

เพื่อก่อสร้างลาน
กีฬาให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 50 ม.   
ยาว 50  ม. 

- - 1,900,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างลานกีฬา  
หมู่ที่ 6  

เพื่อก่อสร้างลาน
กีฬาให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 50 ม.   
ยาว 50  ม. 

- - 1,900,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างลานกีฬา  
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างลาน
กีฬาให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 50 ม.   
ยาว 50  ม. 

1,900,000 
 

- - 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรงสมบูรณ ์
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างลานกีฬา  
หมู่ที่ 10 

เพื่อเพ่ือก่อสร้างลาน
กีฬาให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 50 ม.   
ยาว 50  ม. 

- 1,900,000 
 

- 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างลานกีฬา  
หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างลาน
กีฬาให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 50 ม.   
ยาว 50  ม. 

- - 1,900,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ 

กองช่าง 

7 โครงการศูนย์เด็ก
น่าอยู่ สนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา
พัฒนามนุษย์ 

เพื่อให้เด็กมีสถานท่ี
เล่นแบบธรรมชาติ
และท ากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้ที่ดีขึ้น
สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีสุข 

จัดท าสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาพัฒนา
มนุษย์ 

- - 25,000 - - ร้อยละ 70  
ของเด็กก่อนวัย
เรียนได้รับการ
พัฒนา 

เด็กก่อนวัยเรียน
มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น 
 

ส านักงานปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้
พร้อมท่ีพัก 

เพื่อก่อสร้างอาคาร 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
และได้มาตรฐาน 

อาคารศูนย์การ
เรียนรู้พร้อมที่พัก 
(โครงการ
พระราชด าริ ฯ) 

- 520,000 520,000 520,000 520,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

อาคารศูนย์การ
เรียนรู้พร้อมที่
พัก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  
หมู่ที่ 2  
(โรงเก็บของ) 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 8 ม.  
ยาว 16 ม. 

- - 400,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ 
 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์
(หลังวัด)  หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 10 ม. 
ยาว 20 ม. สูง 5 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ 
 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  
หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 10 ม.  
ยาว 20 ม. 

- 1,000,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีสถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรม 
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค ์
 หมู่ที่ 12  

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
และได้มาตรฐาน 

 

ขนาดกว้าง 12 ม.  
ยาว 20 ม. 

- - 960,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีสถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรม 
ต่าง ๆ 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างระบบ
เตาเผาไฟฟ้า
พร้อมอาคารเมรุ  
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างระบบ
เตาเผาไฟฟ้าพร้อม
เมรุให้อยู่ในสภาพท่ี
ดีและได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างระบบ
เตาเผาไฟฟ้าพร้อม
อาคารเมรุ  หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 14  
ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

- - 5,000,000 
 

- - 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีระบบเตาเผา
ไฟฟ้าพร้อม
อาคารเมรุ
ส าหรับประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 
 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างเมรุ  
หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างเมรุ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 7.50 
ม. ยาว 7.50 ม.  
สูง 1 ม. 
 

- - 500,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เมรุส าหรับ
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561  -  2565 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ลานกีฬา   
หมู่ที่ 11 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ขนาดกว้าง 40 ม.  
ยาว 40 ม. 

- - - 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

2 โครงการปรับภูมิ
ทัศน์หน้าอาคาร
ศูนย์จ าหน่าย
สินค้าโครงการ
พระราชด าริฯ 
บ้านทุ่งจี้ 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ปรับภูมิทัศน์หน้า
อาคารศูนย์จ าหน่าย
สินค้าโครงการ
พระราชด าริฯบ้าน
ทุ่งจี้ 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวถ้ า
แปดแห่ง หมู่ที่  1 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

สถานท่ีพักผ่อน  
หย่อนใจ พ้ืนท่ีต าบล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณพระธาตุ
ม่อนดอนแก้ว   
หมู่ที่ 6 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

สถานท่ีพักผ่อน  
หย่อนใจ พ้ืนท่ีต าบล 

- - - 5,000,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างห้วยเป้ง   
หมู่ที่ 8 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

สถานท่ีพักผ่อน  
หย่อนใจ พ้ืนท่ีต าบล 

- 1,000,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์
น้ าตกวังครก   
หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

สถานท่ีพักผ่อน  
หย่อนใจ พ้ืนท่ีต าบล 

- 1,000,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอ่างเก็บน้ า
ในพื้นที่ 
 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

- อ่างเก็บน้ าห้วยเป้ง 

- อ่างเก็บน้ าแพะ
ทุ่งกว๋าว 

- อ่างเก็บน้ าห้วย
เกี๋ยง 

- อ่างเก็บน้ าห้วย
ชมพ ู

- 1,000,000 
. 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณฝายสบนึง  
หมู่ที่ 4  

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

สถานท่ีพักผ่อน 
หย่อนใจ พ้ืนท่ีต าบล 

- - - - 1,000,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคาร
แสดงผลิตภัณฑ์
ศิลปาชีพ 

เพื่อให้มีอาคารแสดง
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ 
 

อาคารแสดง
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
(โครงการ
พระราชด าริ ฯ) 

- 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

อาคารแสดง
ผลิตภัณฑ์ศิลปา
ชีพ 
 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างอาคาร
เก็บผลิตภัณฑ์
เซรามิกและ
วัตถุดิบสารเคมี
ต่างๆ 

เพื่อให้มีอาคารเก็บ
ผลิตภัณฑ์เซรามิก
และวัตถุดิบสารเคมี
ต่างๆ 

อาคารเก็บ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกฯ
(โครงการ
พระราชด าริ ฯ) 

- - 765,000 
 

765,000 
 

765,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

อาคารเก็บ
ผลิตภัณฑ์เซรามิก
และวัตถุดิบ
สารเคมีต่างๆ 

กองช่าง 

3 โรงเก็บช้ินงานไม้
แกะสลักและ
ผลิตภัณฑ์ที่ส าเร็จ 
(โรงโชว์) 

เพื่อให้มีโรงเก็บ
ช้ินงานและ
ผลิตภัณฑ์ที่ส าเร็จ 
(โรงโชว์) 

โรงเก็บช้ินงานและ
ผลิตภัณฑ์ที่ส าเร็จ 
(โรงโชว์) (โครงการ
พระราชด าริ ฯ) 

- 450,000 
 

450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

โรงเก็บช้ินงาน
และผลิตภัณฑ์ที่
ส าเร็จ (โรงโชว์) 
 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ห้องประชุม กอ. 
ทุ่งจี้ 

เพื่อให้มีห้องจัด
ประชุม อบรม 
สัมมนา 

ปรับปรุงห้องประชุม 215,000 - 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีจัด
ประชุม อบรม 
สัมมนา 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ า กอ. ทุ่งจี้ 

เพื่อให้มีห้องน้ า
ประจ า กอ.ทุ่งจี้ 

ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 6 ม. 

483,500 483,500 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
 
 

มีห้องน้ าท่ีสะอาด
และมีขนาดที่
เหมาะสมกับ
สถานท่ี 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เรียนรู้ 

เพื่อมอีาคารศูนย์
เรียนรูไ้ว้บริการ
ประชาชน 

อาคารศูนย์เรียนรู้ - - - 500,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

รั้วเสาปูน/ลวด
หนาม ทิศใต้จรด
ทิศตะวันออกและ
ทิศเหนือ 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ต าบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อให้มีศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน ต าบล
ทุ่งกว๋าว 

อาคารศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ต าบลทุ่งกว๋าว 

- - - 1,900,000 
 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ต าบลทุ่งกว๋าว 

กองช่าง 

 

 
 
 
 


