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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561  -  2565 ) แก้ไข ฉบับท่ี 4/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

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

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบแม่น้ าตุ๋ย ม.8 
เชื่อมบ้านห้วยเป้ง 
ม.5 ต าบลบ้านค่า 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร
รายละเอียดตามแบบ
แปลนอบต.ทุ่งกว๋าว 

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

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบคลองส่งน้ า
ฝายสบนึงหมู่ 8 
เชื่อมบ้านทุ่งจี้ศรี
เจริญ ม.14 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร  
หนา 0.30 ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนอบต.ทุ่งกว๋าว 
 
 
 

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

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่ 4/2563  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 3 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบล าเหมืองทุ่ง
ร้องบ้านป่าเวียง ม.
11 เชื่อม บ้านหัว
ทุ่ง  ม.10 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร
รายละเอียดตามแบบ
แปลนอบต.ทุ่งกว๋าว 

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

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 
 

กองช่าง 

4 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 7 , 
ซอย 17/1 , ซอย
ฮ่องปลิง  หมู่ 5 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

- - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

5 ขยายเขตไฟฟ้าซอย 
1 , ซอยประปา ,
ซอยป่าช้า ,ซอย 2  
หมู่ที่ 9 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

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

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่ 4/2563  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 4 
 

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 คสล. 
ซอย 10เชื่อมซอย 
12, ซอย 6  
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 

ขนาดกว้าง 2 ม.   
ยาว 200 ม.   
หนา 0.15 ม. 

-  200,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคสล. 
ซอย 16/1, ซอย 
15  หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

- ซอย 16/1  
กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 28 ม.  
หนา 0.15 ม.  
- ซอย 15 กว้าง 3.00 
ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานทาง
หลวงส าหรับอปท. 
 

- - 335,000 335,000 335,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเข้าทุ่งนาใหม่  
หมู่ที่ 14 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 130 ม. 
หนา 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
390.00 ตร.ม. 
 
 
 

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

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่ 4/2563  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 5 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 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 

5 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมข้ามเหมือง
แม่ตุ๋ย หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
และได้มาตรฐาน 
 
 

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

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

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่ 4/2563  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หน้า 6 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 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
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

7 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
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

8 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
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) แก้ไข ฉบับท่ี 4/2563 

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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

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 ปรับปรุงระบบท่อ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ความยาวทั้งหมด 
20,000 ม. 
พร้อมอุปกรณ์ 

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

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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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 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 ากัดเซาะ
ตลิ่งพังและปัญหา
การขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

2 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  
 

2,080,000  
 

2,080,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

3 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 2,290,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

4 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 2,100,000 2,100,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 
 
 
 
 

กองช่าง 
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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) 

5 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 1,870,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 

 


