
หนา  1

แบบ ผ.02

     แผนงานการพัฒนา  ๑. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการกอสรางถนน เพื่อการคมนาคมในหมูบาน ถนนเอสฟนติก กวาง - - - 450,000 - รอยละ 70 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง

เอสฟนติกคอนกรีตชนิด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 4 ม. ยาว 300 ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก จากแผน
โอเวอรเลย หมูที่ 1 หนา 0.05 ม.หรือตาม มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ ฉบับที่ 1/63

แบบ อบต.กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร P47 ขอ3

2 โครงการถมดินลูกรัง หมูที่ 1  เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา ถมดินลูกรังบดอัด - - - 45,000        - รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา กองชาง

บดอัดแนน (ขางวัดถึงนา ทางการเกษตรอยางสะดวก กวาง 4 ม. ยาว การเกษตร ทั้งทางดานการเกษตร จากแผน

นายเลิศ มีเมล)   80 ม. หรือตาม มีถนนใช และ การคมนาคม ฉบับที่ 1/63

แบบ อบต.กําหนด สะดวก P47 ขอ5

3 โครงการถมดินลูกรังพรอมกลบ เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา ถมดินลูกรังพรอมกลบ - - 400,000 400,000 - รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา กองชาง

หลุมบอ (ขางลําเหมืองแมเย็น ทางการเกษตรอยางสะดวก หลุมบอ ปริมาณดินไมนอย เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร จากแผน

หมูที่ 1 เชื่อมหมูที่ 7) บานทุงฮี กวา 3358.72  ลบ.ม. มีถนนใช และ การคมนาคม ฉบับที่ 1/63

หรือตามแบบที่กําหนด สะดวก P48 ขอ8

4 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา ถนน คสล. กวาง - - - 45,000 - รอยละ 70 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง

(ขางอาคารเอนกประสงคตอ อยางสะดวก ปลอดภัย 4 ม. ยาว 20  ม. หนา ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก จากแผน

จากเดิม)  หมูที่ 1 0.15 ม. หรือตาม มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ ฉบับที่ 1/63
แบบที่อบต.กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร P49 ขอ13

งบประมาณและที่ผานมา

สําหรับ องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดลําปาง  ยุทธศาสตรที่  1  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่  1  ดานโครงสรางพื้นฐาน

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                          2. สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ
                          3. สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร



หนา  2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๕ โครงการกอสรางถนน เพื่อการคมนาคมในหมูบาน ถนนเอสฟนติก กวาง  - - - 420,000 - รอยละ 70 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง

เอสฟนติกคอนกรีตชนิด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 4 ม. ยาว 300 ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก จากแผน

โอเวอรเลย หมูที่ 2 หนา 0.05 ม. หรือตาม มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ ฉบับที่ 1/63
แบบ อบต.กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร P49 ขอ14

6 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการสัญจรไปมาอยาง ถนน คสล. กวาง 4 ม. - - 500,000 500,000 - รอยละ 70 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง

ซอย 8 หมูที่ 2 สะดวกรวดเร็วปลอดภัย หนา 0.15 ม. ยาว 247 ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก จากแผน

หรือตามแบบที่ อบต. มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ ฉบับที่ 1/63

กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร P49 ขอ16
7 โครงการถมดินลูกรัง เพื่อใหชาวบานไดสัญจรไป ถมดินลูกรัง กวาง 4 ม. - - - 320,000 - รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา กองชาง

พรอมกลบหลุมบอ มาทั้งทางดานการเกษตร ยาว  800 ม. หรือตาม เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร จากแผน

(เรียบแมน้ําวัง)  หมูที่ 3 แบบที่ อบต.กําหนด มีถนนใช และ การคมนาคม ฉบับที่ 1/63
สะดวก P49 ขอ19

8 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการสัญจรไปมาอยาง ถนน คสล. กวาง 4 ม. - - - 200,000      - รอยละ 70 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง
(หลังโรงเรียนปงวังวิทยา) สะดวกรวดเร็วปลอดภัย ยาว 100 ม.  หนา ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก จากแผน
หมูที่ 3 0.15 ม. หรือตาม มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ ฉบับที่ 1/63

แบบที่อบต.กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร P50 ขอ22

9 โครงการซอมแซมถนน เพื่อการสัญจรไปมาอยาง ตามประมาณการหรือ - - - 450,000      - รอยละ 70 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง

เอสฟนติกคอนกรีตชนิด สะดวกรวดเร็วปลอดภัย ตามแบบที่ อบต.กําหนด ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก จากแผน

โอเวอรเลย (ถนนตรงขาม มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ ฉบับที่ 1/63

รพ.สต.ปงวัง) หมูที่ 3 ปลอดภัย เหตุในการสัญจร P50 ขอ24
๑๐ โครงการถมดินลูกรัง หมูที่ 4 เพื่อการคมนาคมในหมูบาน ถมดินลูกรังบดอัด - - - 560,000 - รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา กองชาง

บดอัดแนน (สายทุงแพะ) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 4 ม. ยาว เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร จากแผน
1000 ม. หรือตาม มีถนนใช และ การคมนาคม ฉบับที่ 1/63
แบบที่ อบต.กําหนด สะดวก P50 ขอ26

11 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา ถนน คสล. กวาง 4 ม. - - - 600,000 - รอยละ 70 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง
คสล. ไปปาสุสาน อยางสะดวก ปลอดภัย ยาว 300 ม.หนา ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก จากแผน
หมูที่ 4 0.15 ม. หรือตาม มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ ฉบับที่ 1/63

แบบที่ อบต.กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร P51 ขอ31



หนา  3

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๑๒ โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคมในหมูบาน ถนน คสล. กวาง 4 ม. - - 500,000      500,000 - รอยละ 70 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง
หมูที่ ๔ (ซอยหนาบานนายศรีมูล) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 247 ม.  หนา ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก จากแผน

0.15 ม. หรือตาม มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ ฉบับที่ 1/63
แบบที่ อบต.กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร P51 ขอ29

๑๓ โครงการกอสรางถนน เพื่อการคมนาคมในหมูบาน ถนนเอสฟนติก กวาง - - - 420,000 - รอยละ 70 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง

เอสฟนติกคอนกรีตชนิด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  4 ม. ยาว 300 ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก จากแผน

โอเวอรเลย หมูที่ 5 หนา 0.05 ม. หรือตาม มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ ฉบับที่ 1/63

แบบที่ อบต.กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร P52 ขอ34

14 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคมในหมูบาน ถนน คสล. กวาง 4 ม. - - - 400,000 - รอยละ 70 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง

หมูที่ 5 (ตรงขามซอย 2 ) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 200 ม. หนา ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก จากแผน

0.15 ม. หรือตาม มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ ฉบับที่ 1/63

แบบที่ อบต.กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร P52 ขอ35

15 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการสัญจรไปมาอยางสะดวก ถนน คสล. กวาง 4 ม. - - 500,000 500,000 - รอยละ 70 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง

(สายใหมหลังโรงสี) หมูที่ 5 รวดเร็วปลอดภัย ยาว 247 ม. หนา 0.15 ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก จากแผน
หรือตามแบบที่ อบต. มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ ฉบับที่ 1/63

กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร P52 ขอ37

๑๖ โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคมในหมูบาน ตามประมาณการ - - - 450,000 - รอยละ 70 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง
 หมูที่ ๖ (ทุกซอยที่เหลือใน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หรือตามแบบที่ ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก จากแผน
หมูบาน) อบต.กําหนด มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ ฉบับที่ 1/63

ปลอดภัย เหตุในการสัญจร P52 ขอ38

17 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา ตามประมาณการ - - 320,000 320,000      - รอยละ 70 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง
เอสฟนตกคอนกรีตชนิด อยางสะดวก ปลอดภัย หรือตามแบบที่ ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก จากแผน
โอเวอรเลย (ทุกซอยภายใน อบต.กําหนด มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ ฉบับที่ 1/63
หมูบาน)  หมูที่ 6 ปลอดภัย เหตุในการสัญจร P52 ขอ39

18 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคมในหมูบาน ถนน คสล. กวาง 4 ม. - - - 600,000 - รอยละ 70 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง
หมูที่ 7 (ซอย 2) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 300 ม.  หนา ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก จากแผน

0.15 ม.  หรือตาม มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ ฉบับที่ 1/63
แบบที่ อบต.กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร P55 ขอ58



หนา  4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๑๙ โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคมในหมูบาน ถนน คสล. กวาง 4 ม. - - - 400,000 - รอยละ 70 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง

 หมูที่ 8 (ตอซอย 8) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 200 ม. หนา ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก จากแผน
0.15 ม.  หรือตาม มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ ฉบับที่ 1/63

แบบที่ อบต.กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร P56 ขอ62

๒๐ โครงการกอสรางถนน เพื่อการคมนาคมในหมูบาน ตามประมาณการ - - - 450,000 - รอยละ 70 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง

เอสฟนติกคอนกรีตชนิด  หรือตามแบบที่ ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก จากแผน
โอเวอรเลย หมูที่ 9 อบต.กําหนด มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ ฉบับที่ 1/63

ปลอดภัย เหตุในการสัญจร P57 ขอ69

รวม 20  โครงการ - - 2,220,000   8,030,000   -   

*** ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง :  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําจะดําเนินการจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในชวงของแผนนั้น

                         เพื่อใหมีการปฎิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามแผนที่กําหนดไวในแผนพัฒนาใหเกิดประโยชนมากที่สุดอีกทั้งยังมีบางโครงการที่ยังไมไดดําเนินการในปงบประมาณที่ผานมา
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