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 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561  -  2565 ) แก้ไข ฉบับที่ 2/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอตุสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 3  หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 150 เมตร   
หนา 0.15 เมตร   
 
 

- - 300,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคสล.
หลังวัดม่อน   
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดี 
 

ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 
0.15 ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานทาง
หลวงส าหรับอปท. 
 
 

- - 600,000 -  ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนคสล. 
ซอย 3, 17/1, 
17/4, ซอยบ้านพ่อ
ด,ี ซอยบ้านพ่อป๋ัน  
หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

- ซอย 3 กว้าง 4 ม. 
ยาว 120 ม.  
หนา 0.15 ม. 
- ซอย 17/1กว้าง 2.5 
ม. ยาว 63 ม. 
หนา 0.15 ม. 
-ซอย 17/4 กว้าง 2.5 
ม. ยาว 65 ม. 
หนา 0.15 ม. 
-ซอยบ้านพ่อดี กว้าง 2 
ม. ยาว 20 ม. 
หนา 0.15 ม. 
-ซอยบ้านพ่อป๋ัน  
กว้าง 3 ม. ยาว 220 
ม.หนา 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานทางหลวง
ส าหรับอปท. 

- - 750,000 750,000 750,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคสล. 
ซอย 6 หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ด ี
 
 
 

ซอย 6 ขนาดกว้าง 3 
ม. ยาว 200 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - 300,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่ 2/2562  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 4 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ 12  ซอย 3 
(ทางเข้าอ่างห้วย
เกี๋ยง) 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรใหอ้ยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  4 ม.   
ยาว 300 ม. 
 

 

- - 600,000 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 1 , ซอย 5/2 
, ซอย 4/3  ม.14 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 130 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  390.00  
ตร.ม. 

- - 200,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


