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แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า ก 
 

คํานํา 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค/การบริหารส0วนตําบล พ.ศ.2537 แก	ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (9) ปฏิบัติหน	าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ
หรือบุคลากรให	ตามความจําเปBนและสมควร  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให	แก0องค/กรปกครอง  ส0วนท	องถ่ิน พ.ศ. 2542 และแก	ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด 2                  
มาตรา 16  ให	เทศบาล เมืองพัทยา และองค/การบริหารส0วนตําบลมีอํานาจและหน	าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน/ของประชาชนในท	องถ่ินของตนเองดังน้ี  (1) การจัดทําแผนพัฒนาท	องถ่ินของ
ตนเอง  กอปรกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว0าด	วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกครองส0วนท	องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก	ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 25๖๑ ได	กําหนดให	องค/กรปกครองส0วนท	องถ่ิน  มีอํานาจและ
หน	าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท	องถ่ินของตนเอง เพ่ือใช	เปBนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ0ายประจําปJ 
งบประมาณรายจ0ายเพ่ิมเติม การโอนงบประมาณต้ังเปBนรายการใหม0 และการจ0ายขาดเงินสะสม ตลอดจน
นําไปใช	ในการประสานแผนการพัฒนาท	องถ่ินร0วมกับหน0วยงานอื่นๆ ได	อย0างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซึ่งโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท	องถ่ินฉบับน้ี  มีความสอดคล	องกับยุทธศาสตร/ชาติ ๒๐ ปJ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน แผนพัฒนาอําเภอลี้ และนโยบายของผู	บริหารองค/การบริหารส0วนตําบลทุ0งหัวช	าง       
ที่ทําให	เกิดการพัฒนาในเขตพ้ืนที่องค/การบริหารส0วนตําบลทุ0งหัวช	าง และนอกจากน้ียังมีหนังสือซักซ	อมแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาท	องถ่ินขององค/กรปกครองส0วนท	องถ่ิน ได	ระบุถึง กรณีองค/กรปกครองส0วนท	องถ่ิน 
หากมีความจําเปBนและเพ่ือแก	ปSญหาในการพัฒนาท	องถ่ินให	เกิดประโยชน/สุขต0อประชาชนให	เปBนอํานาจของ
ผู	บริหารท	องถ่ินในการแก	ไขปJที่จะดําเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท	องถ่ินให	มีความ
สอดคล	องกับสถานการณ/ปSจจุบัน 

ดังน้ัน เพ่ือให	การดําเนินงานขององค/การบริหารส0วนตําบลทุ0งหัวช	าง เปBนไปด	วยความ
เรียบร	อย ถูกต	องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว0าด	วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกครองส0วนท	องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก	ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค/การบริหารส0วนตําบลทุ0งหัวช	างจึงได	ดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 เพ่ือให	ทันต0อสถานการณ/ปSจจุบัน 
โดยสามารถนําไปใช	เปBนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ0ายเพ่ิมเติม จ0ายเงินสะสม และประสานแผน
ร0วมกับหน0วยงานอื่นๆ ให	บรรลุวัตถุประสงค/ตามโครงการที่กําหนดไว	ในแผนพัฒนาท	องถ่ินต0อไป 

 

            
        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาองค/การบรหิารส0วนตําบลทุ0งหัวช	าง 
กุมภาพันธ/ ๒๕๖3
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ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว0าด	วยการจัดทาํแผนพัฒนาขององค/กรปกครองส0วนท	องถ่ิน พ.ศ. 

2548 แก	ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ข	อ 22/1 เพ่ือประโยชน/ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท	องถ่ิน ให	เปBนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท	องถ่ิน สําหรับองค/การบริหารส0วนตําบลให	ส0งร0าง
แผนพัฒนาท	องถ่ินที่เปลี่ยนแปลงให	สภาองค/การบริหารส0วนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห0งพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค/การบริหารส0วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด	วย  ซึ่งองค/การบริหารส0วนตําบลทุ0งหัวช	าง มี
เหตุผลและความจําเปBนในการจัดทําแผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖๒ ดังน้ี 

1. ก0อสร	างคลองส0งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กทุ0งเด0น(ตอนที่ 2) ขนาดกว	าง 1.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ลึก 1.00 เมตร  งบประมาณ 1,870,000  บาท เน่ืองจากในพ้ืนที่
ดังกล0าวยังไม0มีคลองส0งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและส0งผลให	การชลประทานมีนํ้ารั่วซึมการกระจายนํ้าในพ้ืนที่ไม0
ทั่วถึงและเกิดความเสียหายต0อพืชผลทางการเกษตรของประชาชน และเพ่ือรับรองในการของบประมาณ
สนับสนุนจากหน0วยงานอื่นๆ 

2. ก0อสร	างคลองส0งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กทุ0งธาตุ ขนาดกว	าง 1.00 เมตร ยาว  500.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร  ลึก 1.00 เมตร  งบประมาณ 1,870,000  บาท เน่ืองจากในพ้ืนที่ดังกล0าวยังไม0มี
คลองส0งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและส0งผลให	การชลประทานมีนํ้ารั่วซึมการกระจายนํ้าในพ้ืนที่ไม0ทั่วถึงและเกิด
ความเสียหายต0อพืชผลทางการเกษตรของประชาชนและเพ่ือรองรับในการของบประมาณสนับสนุนจาก
หน0วยงานอื่นๆ 

3. ก0อสร	างคลองส0งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กสุแมZะ ขนาดกว	าง 1.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ลึก 1.00 เมตร  งบประมาณ 748,000  บาท  เน่ืองจากในพ้ืนที่ดังกล0าวยังไม0มี
คลองส0งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและส0งผลให	การชลประทานมีนํ้ารั่วซึมการกระจายนํ้าในพ้ืนที่ไม0ทั่วถึงและเกิด
ความเสียหายต0อพืชผลทางการเกษตรของประชาชนและเพ่ือรองรับในการของบประมาณสนับสนุนจาก
หน0วยงานอื่นๆ 

4. ก0อสร	างคลองส0งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กห	วยแคลง ขนาดกว	าง 1.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ลึก 1.00 เมตร  งบประมาณ 1,870,000  บาท เน่ืองจากในพ้ืนที่ดังกล0าวยังไม0มี
คลองส0งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและส0งผลให	การชลประทานมีนํ้ารั่วซึมการกระจายนํ้าในพ้ืนที่ไม0ทั่วถึงและเกิด
ความเสียหายต0อพืชผลทางการเกษตรของประชาชนและเพ่ือรองรับในการของบประมาณสนับสนุนจาก
หน0วยงานอื่นๆ 

5. ก0อสร	างคลองส0งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองหลวง  กว	าง 1.00 เมตร ยาว 250.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ลึก 1.00 เมตร  งบประมาณ 935,000  บาท เน่ืองจากในพ้ืนที่ดังกล0าวยังไม0มี
คลองส0งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและส0งผลให	การชลประทานมีนํ้ารั่วซึมการกระจายนํ้าในพ้ืนที่ไม0ทั่วถึงและเกิด
ความเสียหายต0อพืชผลทางการเกษตรของประชาชนและเพ่ือรองรับในการของบประมาณสนับสนุนจาก
หน0วยงานอื่นๆ 
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6. โครงการก0 อสร	 างถนนคอนกรีต เส ริม เหล็ ก  ถนนสาย  ม .5 บ	 าน โป[ งแดง- ม .6                               
บ	านแม0ปSนเดง  ต.ทุ0งหัวช	าง อ.ทุ0งหัวช	าง  จ.ลําพูน  ขนาดผิวจราจรกว	าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย0.15 เมตร ไหล0ทางลูกรังกว	างข	างล0ะ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม0น	อยกว0า 4,000.00 ตร.ม. 
งบประมาณ 1,933,000  บาท  เน่ืองจากถนนชํารุดเสียหายเปBนหลุมเปBนบ0ออันเกิดจากการใช	สัญจรอย0าง
ต0อเน่ืองของราษฎรในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล	เคียง มีความจําเปBนต	องมีการก0อสร	างเพ่ือให	เกิดความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและให	เกิดความปลอดภัยต0อชีวิตและทรัพย/สินของผู	ใช	สัญจรและเพ่ือรองรับในการของบประมาณ
สนับสนุนจากหน0วยงานอื่น 

7. โครงการก0อสร	างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก  ถนนสาย ม .5 บ	 านโป[ งแดง- ม .7                               
บ	านสัญชัย ต.ทุ0งหัวช	าง  อ.ทุ0งหัวช	าง   จ.ลําพูน  ขนาดผิวจราจรกว	าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล0ทางลูกรังกว	างข	างล0ะ 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม0น	อยกว0า 3,600.00 ตร.ม. 
งบประมาณ 1,545,000  บาท เน่ืองจากถนนชํารุดเสียหายเปBนหลุมเปBนบ0ออันเกิดจากการใช	สัญจรอย0าง
ต0อเน่ืองของราษฎรในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล	เคียง มีความจําเปBนต	องมีการก0อสร	างเพ่ือให	เกิดความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและให	เกิดความปลอดภัยต0อชีวิตและทรัพย/สินของผู	ใช	สัญจรและเพ่ือรองรับในการของบประมาณ
สนับสนุนจากหน0วยงานอื่น 

8. โครงการก0อสร	างถนนลาดยางแอสฟSลส/ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ถนนสาย ม.10 บ	าน
หนองผํา - ม.4 บ	านหัวขัว ต.ทุ0งหัวช	าง  อ.ทุ0งหัวช	าง จ.ลําพูน  ขนาดผิวจราจรกว	าง 4.00 เมตร ยาว 
600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร/ไหล0ทางไม0น	อยกว0า 2,400.00 ตร.ม. 
งบประมาณ 797,000  บาท เน่ืองจากเดิมเปBนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งดําเนินการมานานแล	วมีสภาพ
ชํารุด  บางจุดก็ดี บางจุดก็แตกร0อน เปBนหลุมเปBนบ0อ ทําให	ราษฎรได	รับอันตรายจากการสัญจรไปมาและการ
ขนส0งพืชผลทางการเกษตรสู0ตลาดไม0สะดวกและ เพ่ือรองรับในการของบประมาณสนับสนุนจากหน0วยงานอื่น 

9. โครงการก0อสร	างถนนลาดยางแอสฟSลส/ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ถนนสาย ม.6 บ	าน
แม0ปSนเดง - ม.5 บ	านโป[งแดง ต.ทุ0งหัวช	าง  อ.ทุ0งหัวช	าง จ.ลําพูน  ขนาดผิวจราจรกว	าง 4.00 เมตร ยาว 
900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร/ไหล0ทางไม0น	อยกว0า 3,600.00 ตร.ม. 
งบประมาณ 1,196,000  บาท เน่ืองจากเดิมเปBนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งดําเนินการมานานแล	วมีสภาพ
ชํารุด  บางจุดก็ดี บางจุดก็แตกร0อน เปBนหลุมเปBนบ0อ ทําให	ราษฎรได	รับอันตรายจากการสัญจรไปมาและการ
ขนส0งพืชผลทางการเกษตรสู0ตลาดไม0สะดวกและ เพ่ือรองรับในการของบประมาณสนับสนุนจากหน0วยงานอื่น 

10. โครงการก0อสร	างถนนลาดยางแอสฟSลส/ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ถนนสายหน	าวัด 
แม0ปSนเดง หมู0 6 บ	านแม0ปSนเดงเช่ือม หมู0 5 บ	านโป[งแดง ต.ทุ0งหัวช	าง  อ.ทุ0งหัวช	าง จ.ลําพูน  ขนาดผิวจราจร
กว	าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร/ไหล0ทางไม0น	อยกว0า 
1,360.00 ตร.ม. งบประมาณ 451,000  บาท เน่ืองจากเดิมเปBนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งดําเนินการมา
นานแล	วมีสภาพชํารุด  บางจุดก็ดี บางจุดก็แตกร0อน เปBนหลุมเปBนบ0อ ทําให	ราษฎรได	รับอันตรายจากการ
สัญจรไปมาและการขนส0งพืชผลทางการเกษตรสู0ตลาดไม0สะดวกและ เพ่ือรองรับในการของบประมาณ
สนับสนุนจากหน0วยงานอื่น 
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11. โครงการก0อสร	างถนนลาดยางแอสฟSลส/ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ถนนสายกลาง                
หมู0 9 บ	านดง ต.ทุ0งหัวช	าง  อ.ทุ0งหัวช	าง จ.ลําพูน  ขนาดผิวจราจรกว	าง 4.00 เมตร ยาว 615.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล0ทางไม0น	อยกว0า 2,460.00 ตร.ม. งบประมาณ 817,000  บาท 
เน่ืองจากเดิมเปBนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งดําเนินการมานานแล	วมีสภาพชํารุด  บางจุดก็ดี บางจุดก็แตกร0อน 
เปBนหลุมเปBนบ0อ ทําให	ราษฎรได	รับอันตรายจากการสัญจรไปมาและการขนส0งพืชผลทางการเกษตรสู0ตลาดไม0
สะดวกและ เพ่ือรองรับในการของบประมาณสนับสนุนจากหน0วยงานอื่น 

12. โครงการก0อสร	างถนนแอสฟSสติกคอนกรีต ถนนสายบ	านโป[งแดง หมู0ที่ 5–บ	านสัญชัย 
หมู0ที่ 7 สายล0าง  ตําบลทุ0งหัวช	าง  อําเภอทุ0งหัวช	าง  จังหวัดลําพูน  ขนาด กว	าง 6.00 เมตร ยาว 417.00 
เมตร  งบประมาณ 878,000.00 บาท 

13. โครงการฝeกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค/การบริหารส0วนตําบล                 
ทุ0งหัวช	าง ในแผนพัฒนาท	องถ่ิน ในปJ 2563 – 2565 งบประมาณจํานวน 60,000  บาท  เน่ืองจากหนังสือ
อําเภอทุ0งหัวช	าง  ที่ ลพ 0618/ว 45 ลงวันที่  23 มกราคม 2563 เรื่อง การขับเคลื่อนการฝeกอบรม
หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จังหวัดลําพูน ได	แจ	งว0าคณะทํางานขับเคลื่อนการฝeกอบรมหลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ มีมติให	องค/กรปกครองส0วนท	องถ่ิน จัดทําแผนปฏิบัติการฝeกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ และให	ดําเนินการฝeกอบรมตามแผนปฏิบัติการ และแนวทางปฏิบัติงานที่กําหนด  จึงจําเปBนต	อง
เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนา 

และนอกจากน้ียังมีโครงการที่มาจากความต	องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งมีความ
จําเปBนต	องต	องดําเนินการ เพ่ือแก	ไขปSญหาความเดือดร	อนของประชาชน จํานวน 32 โครงการ 

 สําหรับครุภัณฑ/ที่มีความจําเปBนต	องเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา ปJ  2563 - 2564  ได	แก0 
1. เครื่องพ0นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไม0 เกิน 59,000 บาท มี

รายละเอียด ดังน้ี 
 - ปริมาณการฉีด พ0น นํ้ายาไม0น	อยกว0า 40 ลิตรต0อช่ัวโมง 

- ถังบรรจุนํ้ายาไม0น	อยกว0า 6 ลิตร 
- กําลัง เครื่องยนต/ไม0น	อยกว0า 25 แรงม	า 

  หมายเหตุ : ใช	สําหรับการกําจัด แมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ0าเช้ือโรคหรือ การ
ปhองกันกําจัดแมลง ซึ่งเปBนพาหะนําโรค เช0น ยุง แมลง เปBนต	น   
  เปBนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ/ กองสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562  เน่ืองจากเครื่องพ0นหมอกควันเดิมที่มีอยู0เกิดการชํารุด บางเครื่องไม0สามารถซ0อมแซมได	 และ
ในปJ พ.ศ.2562 ที่ผ0านมาเกิดการระบาดของโรคไข	เลือดออกมากที่สุดในรอบ 10 ปJ โดยมีผู	ติดเช้ือโรค
ไข	เลือดออกในเขตพ้ืนที่องค/การบริหารส0วนตําบลทุ0งหัวช	าง จํานวน 228 ราย (ข	อมูล โรงพยาบาลส0งเสริม
สุขภาพตําบลบ	านโป[งแดง ณ วันที่ 11  ตุลาคม 2562) 

2. เครื่องสูบนํ้า แบบหอยโข0ง เครื่องยนต/เบนซิน สูบนํ้าได	 1,000 ลิตรต0อนาที ขนาด 5 
แรงม	า จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไม0เกิน 8,200 บาท มีรายละเอียดดังน้ี 

- เปBนเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข0ง ใช	เครื่องยนต/เบนซินขนาดไม0น	อยกว0า 5 แรงม	า หรือ
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม0น	อยกว0า 160 ซีซี 



แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 4 
 

- ขนาดท0อส0งไม0น	อยกว0า 3 น้ิว (75 มิลลิเมตร) 
- สูบนํ้าได	ไม0น	อยกว0าตามปริมาณที่กําหนด 
- ส0งนํ้าได	สูงไม0น	อยกว0า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
- อุปกรณ/ประกอบของเครื่องสูบ นํ้าและของเครื่องยนต/ต	องมีครบชุด พร	อมที่จะใช	

งานได	 
  เปBนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ/ กองสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562  เน่ืองจากปSจจุบันมีประชาชนในพ้ืนองค/การบริหารส0วนตําบลทุ0งหัวช	างได	ย่ืนคําร	องขอความ
อนุเคราะห/นํ้าอุปโภคบริโภคจํานวนมาก และช0วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เปBนช0วงฤดูแล	ง ปSจจุบันองค/การ
บริหารส0วนตําบลทุ0งหัวช	างได	ใช	รถบรรทุกนํ้าบรรเทาปSญหาการขาดแคลนนํ้าในพ้ืนที่  และใช	ปSjมดูดนํ้าเข	าถัง
บรรทุกนํ้าปรากฏว0าปSjมดูดนํ้าที่ติดมากับรถบรรทุกนํ้าเกิดการชํารุดหลายครั้ง และไม0มีเครื่องสูบนํ้าสํารอง จึงมี
ความจําเปBนต	องจัดซื้อเครือ่งสบูนํ้า เพ่ือแก	ปSญหากรณีปSjมสูบนํ้าในรถบรรทุกนํ้าชํารุด และเปBนการเตรียมความ
พร	อมในการช0วยเหลือประชาชนทั้งกรณีการขาดแคลนนํ้า และกรณีเกิดอัคคีภัยในพ้ืนที่ 

3. เครื่องรับส0งวิทยุ ระบบ VHF / FM ชนิดมือถือ 5 วัตต/ จํานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องไม0
เกิน 12,000 บาท รวมเปBนเงิน 72,000 บาท  ประกอบด	วย ตัวเครื่อง แท0นชาร/ต แบตเตอรี่ 1 ก	อน                    
เสายางเหล็กพับ เปBนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ/ กองสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 
2562  เน่ืองจากปSจจุบันองค/การบริหารส0วนตําบลทุ0งหัวช	างได	จัดต้ังศูนย/ปฏิบัติการแพทย/ฉุกเฉินข้ึน และมี
เจ	าหน	าที่ปฏิบัติงานในศูนย/ปฏิบัติการแพทย/ฉุกเฉิน เพ่ือบริการประชาชนในพ้ืนที่ แต0ยังขาดเครื่องรับส0งวิทยุ 
ระบบ VHF / FM ชนิดมือถือ สําหรับประสานงานร0วมกับโรงพยาบาลทุ0งหัวช	าง เครือข0ายศูนย/ปฏิบั ติ
การแพทย/ฉุกเฉิน ผู	นําชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่  

4. เครื่องรับส0งวิทยุ ระบบ VHF / FM ชนิดประจําที่ ขนาดกําลังส0ง 10 วัตต/ จํานวน 1 
เครื่อง ราคาเครื่องไม0เกิน 28,000 บาท รวมเปBนเงิน 28,000 บาท  ประกอบด	วย ตัวเครื่อง เพาเวอร/                 
ซัพพลาย ไมโครโฟน เปBนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ/ กองสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562  เน่ืองจากปSจจุบันองค/การบริหารส0วนตําบลทุ0งหัวช	างได	จัดต้ังศูนย/ปฏิบัติการแพทย/ฉุกเฉินข้ึน 
และมีเจ	าหน	าที่ปฏิบัติงานในศูนย/ปฏิบัติการแพทย/ฉุกเฉิน เพ่ือบริการประชาชนในพ้ืนที่ แต0ยังขาดเครื่องรับส0ง
วิทยุ ระบบ VHF / FM ชนิดประจําที่ สําหรับประสานงานร0วมกับโรงพยาบาลทุ0งหัวช	าง เครือข0ายศูนย/ปฏิบัติ
การแพทย/ฉุกเฉิน ผู	นําชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ 

5. แอมปoขยายเสียงขนาด 1,000 w จํานวน  2 เครื่อง ราคาเครื่องละไม0เกิน 18,000 บาท 
รวมเปBนเงิน  36,000 บาท เน่ืองจากแอมปoขยายเสียงบางเครื่อง เกิดการชํารุดและไม0สามารถซ0อมแซมได	 
และเสียงตามสายไม0ครอบคลุมในพ้ืนที่องค/การบริหารส0วนตําบลทุ0งหัวช	าง จึงทําให	ประชาชนไม0ได	รับข0าวสาร
อย0างทั่วถึง 

6. ชุดลําโพงฮอล/ ขนาด 15 น้ิว และยูนิคลาย จํานวน 16  ตัว ราคาเครื่องละไม0เกิน 
15,000 บาท รวมเปBนเงิน 24,000 บาท   เน่ืองจากชุดลําโพงฮอล/และยูนิคลายบางตัว เกิดการชํารุดและไม0
สามารถซ0อมแซมได	 และเสียงตามสายไม0ครอบคลุมในพ้ืนที่องค/การบริหารส0วนตําบลทุ0งหัวช	าง จึงทําให	
ประชาชนไม0ได	รับข0าวสารอย0างทั่วถึง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
    

แบบ ผ .01 

  แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
   

 

      องค/การบริหารส0วนตําบลทุ0งหัวช	าง 
   

 
 

           ยุทธศาสตร� ป� ๒๕๖๑ ป� ๒๕๖๒ ป� ๒๕๖๓ ป� ๒๕๖๔ ป� ๒๕๖5 รวม  5  ป� 

  จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  

1) ยุทธศาสตร/การพัฒนาสังคมและความมั่นคง - - - - 1 60,000 1 60,000 1 60,000 3 180,000 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - - 

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

2.1 แผนงานสร	างความเข	มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
2.2 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - 1 60,000 1 60,000 1 60,000 3 180,000 

2) ยุทธศาสตร/การพัฒนาโครงสร	างพื้นฐาน              
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ             
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 10 1,902,240 21 4326100 22 15,153,433 53 21,377,773 

2.2 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 1 300,000 2 300,000 3 600,000 

รวม - - - -   22 4,626,100 24 15,453,433 56 21,981,773 

3) ยุทธศาสตร/การส0งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร                        

3.1 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

3.2 แผนงานสร	างความเข	มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - - - 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 6 
 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
   

แบบ ผ .01 

  แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
   

 

      องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง 
   

 

 

           ยุทธศาสตร� ป� ๒๕๖๑ ป� ๒๕๖๒ ป� ๒๕๖๓ ป� ๒๕๖๔ ป� ๒๕๖5 รวม  5  ป� 

  จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  
4) ยุทธศาสตร/การพัฒนาด	านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม              

ภูมิปSญญาท	องถิ่นและการท0องเที่ยว             

4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - - - - 

4.2 แผนงานสร	างความเข	มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - - - 

5) ยุทธศาสตร/การอนุรักษ/ ฟrjนฟูทรัพยากรธรรมชาติ                         
และสิ่งแวดล	อม                         
5.1 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

5.3 แผนงานสร	างความเข	มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - - - 

6)  ยุทธศาสตร/การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา              
และการกีฬา             
6.1 แผนงานสร	างความเข	มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 

6.2 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 7 
 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
   

แบบ ผ .01 
  แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

   

 

      องค/การบริหารส0วนตําบลทุ0งหัวช	าง 
   

 

 

           ยุทธศาสตร� ป� ๒๕๖๑ ป� ๒๕๖๒ ป� ๒๕๖๓ ป� ๒๕๖๔ ป� ๒๕๖5 รวม  5  ป� 

  จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  

6)  ยุทธศาสตร/การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา              
และการกีฬา             
6.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

6.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - - - - 

6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห/ - - - - - - - - - - - - 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - - 

6.1 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

7)  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด	านการบริหารจัดการและ             
เทคโนโลยีสารสนเทศ              
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - 11 1,962,240 23 4,686,100 25 15,513,433 59 22,161,773 
 
 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 8 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 
ยุทธศาสตร�ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความมั่นคง  

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝeกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค/การ
บริหารส0วนตําบล                 
ทุ0งหัวช	าง  

-  เพื่อส0งเสริมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องค/การบริหารส0วนตําบล
ทุ0งหัวช	าง ได	มีความรู	 ความ
เข	าใจ ในการจัดการสา
ธารณภัย ระบบบัญชาการ
เหตุการณ/   
 

- จิตอาสาภัยพิบัติ
ขององค/การบริหาร
ส0วนตําบลทุ0งหัวช	าง 
จํานวน 50 คน 

- - 60,000   60,000   60,000   - ร	อยละ 80 ของ
ผู	เข	าร0วมอบรมมี
ความรู	ความเจ	าใจ
ในการจัดการสา
ธารภัย 
 

-  ชุดปฏบิัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจําองค/การ
บริหารส0วนตําบล
ทุ0งหัวช	าง มีความรู	 
ความเข	าใจ ในการ
จัดการสาธารณภัย 
ระบบบัญชาการ
เหตุการณ/   
 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม จํานวน 1  โครงการ - - - - 60,000   60,000   60,000   - - - 

 

 

 

แบบ ผ.๐2 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 9 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรม และอารยสถาป[ตย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการพัฒนาโครงสร+างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก0อสร	างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ	าน
นายหล	าจันทร/ บุญปStน 
หมู0 4 บ	านหัวขัว 

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ก0อสร	างถนน คสล. ขนาด
กว	าง 3 เมตร ยาว 90 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 139,000 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

2 ขุดเจาะบ0อบาดาล 
ศาลาใจบ	าน หมู0 4 
บ	านหัวขัว 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ
ตลอดปJ 

ขุดเจาะบ0อบาดาล ขนาด
เส	นผ0านศูนย/กลาง 4 นิ้ว  
ลึก 43-100 เมตร 

- - - 279,000 - ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ําใช	
อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

3 ติดตั้งหอกระจายข0าว 
ศาลาใจบ	าน หมู0 4 
บ	านหัวขัว 

เพื่อให	มีหอ
กระจายข0าวในการ
ประชาสัมพันธ/
ข	อมูลข0าวสารให	
ประชาชนทราบ
อย0างทั่วถึง 

ติดตั้งหอกระจายข0าว ฐาน
กว	าง 3*3 สูง 12 เมตร 

- - - 150,000 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ข0าวสารเพิ่มขึ้น 

ประชาชนหมู0 4 
บ	านหัวขัวได	
รับทราบข	อมูล
ข0าวสารอย0างทั่วถึง 

กองช0าง 

แบบ ผ.๐2 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 10 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรม และอารยสถาป[ตย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการพัฒนาโครงสร+างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก0อสร	างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ	าน
นายเสาร/  อุดสา หมู0 
4 บ	านหัวขัว 

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ก0อสร	างถนน คสล. ขนาด
กว	าง 3 เมตร ยาว 90 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 139,000 ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

5 ก0อสร	างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ	าน
นายเติงแซ  ตั๋นตานะ 
หมู0 4 บ	านหัวขัว 

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ก0อสร	างถนน คสล. ขนาด
กว	าง 3 เมตร ยาว 95 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 146,500 ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

6 ก0อสร	างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ	าน
นายอินหล	า  ปุwดบี้ หมู0 
4 บ	านหัวขัว 

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ก0อสร	างถนน คสล. ขนาด
กว	าง 3 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 309,000 ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

7 ก0อสร	างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ	าน
นายหล	า  แปงดู หมู0 5 
บ	านโป[งแดง 

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ก0อสร	างถนน คสล. ขนาด
กว	าง 3 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 262,000 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

แบบ ผ.๐2 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 11 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรม และอารยสถาป[ตย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการพัฒนาโครงสร+างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ก0อสร	างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ	าน
นายพะงา  เสาร/เย็น 
หมู0 5 บ	านโป[งแดง 

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ก0อสร	างถนน คสล. ขนาด
กว	าง 3 เมตร ยาว 90 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 139,000 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

9 ก0อสร	างถังเก็บน้ํา 
คสล. หมู0ที่ 6              
บ	านแม0ปSนเดง 

เพื่อให	ประชาชนมี
ถังเก็บน้ําใช	ได	
อย0างเพียงพอ
ตลอดปJ 

ก0อสร	างถังเก็บน้ํา คสล.
เส	นผ0านศูนย/กลาง 4 เมตร 
สูง 3 เมตร 

- - - - 140,000 ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ําใช	
อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

10 ก0อสร	างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ	านศรีบุญ
เรือง หมู0ที่ 6 

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ก0อสร	างถนน คสล. ขนาด
กว	าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 204,600 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

11 ก0อสร	างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ	าน
นางคิด มีภู0 หมู0ที่ 6 
บ	านแม0ปSนเดง 

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ก0อสร	างถนน คสล. ขนาด
กว	าง 3 เมตร ยาว 60 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 100,000 ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

แบบ ผ.๐2 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 12 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรม และอารยสถาป[ตย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการพัฒนาโครงสร+างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ต0อเติมอาคารศูนย/
พัฒนาเด็กบ	านแม0ปSน
เดง หมู0ที่ 6 

เพื่อให	ผู	เรียนมี
พื้นที่ในการจัดทํา
กิจกรรมการเรียน
เพิ่มขึ้น 

ต0อเติมอาคารศูนย/พัฒนา
เด็กบ	านแม0ปSนเดง กว	าง 
4.80 เมตร ยาว 17 เมตร 

- - - 250,000 - จํานวน ศพด.ที่ได	
ดําเนินการ 

ผู	เรียนมีพื้นที่ใน
การจัดทํากิจกรรม
การเรียนเพิ่มขึ้น 

กองช0าง 

13 ก0อสร	างถังเก็บน้ํา 
คสล.ศูนย/พัฒนาเด็ก
เล็กบ	านสัญชัยหมู0ที่ 7 

เพื่อให	ประชาชนมี
ถังเก็บน้ําใช	ได	อย0าง
เพียงพอตลอดปJ 

ก0อสร	างถังเก็บน้ํา คสล.
เส	นผ0านศูนย/กลาง 4 เมตร 
สูง 3 เมตร 

- - - - 140,000 ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ําใช	
อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

14 ซ0อมแซมหลังคาบ0อ
ประปาภูมิเขาพร	อม
จัดซื้ออุปกรณ/ระบบ
ประปา 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ
ตลอดปJ 

ซ0อมแซมหลังคาบ0อประปา
ภูมิเขาพร	อมจัดซื้ออุปกรณ/
ระบบประปา ขนาดกว	าง 
4 เมตร ยาว 12 เมตร 

- - - 120,000 - ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ําใช	
อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

15 ก0อสร	างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
กลางบ	าน หมู0ที่ 7 
บ	านสัญชัย 

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ก0อสร	างถนน คสล. ขนาด
กว	าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 400,000 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

แบบ ผ.๐2 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 13 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรม และอารยสถาป[ตย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการพัฒนาโครงสร+างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ก0อสร	างสนามเด็กเล0น
ในร0ม ศพด.สัญชัย 

เพื่อให	เด็ก 
ศพด.สัญชัย มี
พื้นที่ในการออก
กําลังกาย 

ก0อสร	างสนามเด็กเล0นใน
ร0มจํานวน 1 แห0ง 

- - - 200,000 - จํานวนสนามเด็ก
เล0นในร0ม 

เด็ก ศพด.สัญชัย 
มีพื้นที่ในการออก
กําลังกาย 

กองช0าง 

17 ก0อสร	างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1   
หมู0ที่ 9 บ	านดง 

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ก0อสร	างถนน คสล. ขนาด
กว	าง 3 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 300,000 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

18 ขุดเจาะบ0อบาดาล หมู0
ที่ 9 บ	านดง  

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ
ตลอดปJ 

ขุดเจาะบ0อบาดาล ขนาด
เส	นผ0านศูนย/กลาง 4 นิ้ว  
ลึก 43-100 เมตร 

- - - 279,000 - ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ําใช	
อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

19 ขุดเจาะบ0อบาดาล หมู0
ที่ 10 บ	านหนองผํา  
ณ บ	านนายสมบัติ 
มอยทา 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ
ตลอดปJ 

ขุดเจาะบ0อบาดาล ขนาด
เส	นผ0านศูนย/กลาง 4 นิ้ว  
ลึก 43-100 เมตร 

- - - 279,000 - ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ําใช	
อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

แบบ ผ.๐2 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 14 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรม และอารยสถาป[ตย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการพัฒนาโครงสร+างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ซ0อมแซมถนนลูกรัง 
สายอ0างห	วยโป[ง หมู0ที่ 
10 บ	านหนองผํา   

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ซ0อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
กว	าง 4 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.20 เมตร 

- - - 150,000 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

21 ก0อสร	างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ	าน
นายสุคํา อ	ายตZะ  หมู0
ที่ 10 บ	านหนองผํา 

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ก0อสร	างถนน คสล. ขนาด
กว	าง 3 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 300,000 ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

22 ซ0อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ	านนางราตรี  
สุตxา หมู0ที่ 10 บ	าน
หนองผํา   

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ซ0อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
กว	าง 3 เมตร ยาว 350 
เมตร หนา 0.20 เมตร 

- - - 100,000 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

23 ก0อสร	างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ	าน
นายจันทร/  ปSนไก0 หมู0
ที่ 11 บ	านสันดอนมูล 

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ก0อสร	างถนน คสล. ขนาด
กว	าง 3 เมตร ยาว 90
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 146,500 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

แบบ ผ.๐2 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 15 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรม และอารยสถาป[ตย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการพัฒนาโครงสร+างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ปรับปรุง ศพด.บ	านสัน
ดอนมูล   

เพื่อให	เกิดความ
ปลอดภัยต0อผู	เรียน 
ทรัพย/สินของ ศพด. 

ปรับปรุง ศพด. จํานวน 1 
แห0ง 

- - - 100,000 - จํานวน ศพด.ที่ได	
ดําเนินการ 

เกิดความปลอดภัย
ต0อผู	เรียนทรัพย/สิน
ของ ศพด. 

กองช0าง 

25 ก0อสร	างอาคารศาลาใจ
บ	าน หมู0ที่ 12 บ	าน
ดอยวงศ/ 

เพื่อให	ประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมได	อย0าง
เพียงพอ 

ก0อสร	างอาคารศาลาใจ
ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 
12 เมตร สูง 3  เมตร 

- - - 120,000 - ร	อยละของ
ประชาชนที่มี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมเพียงพอ 

ประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมได	อย0าง
เพียงพอ 

กองช0าง 

26 โครงการก0อสร	างผนัง
คอนกรีตปhองกันตลิ่ง
พังพร	อมขยายผิว
จราจรหน	าวัดดอยวงศ/ 
หมู0 12   

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ก0อสร	างผนังคอนกรีตและ
ขยายผิวจราจรกว	างข	างละ
1 เมตร ยาว 70เมตร    

- - - 150,000 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

28 ขุดเจาะบ0อบาดาล หมู0
ที่ 12 บ	านดอยวงศ/  
ณ วัดม0วงคํา 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ
ตลอดปJ 

ขุดเจาะบ0อบาดาล ขนาด
เส	นผ0านศูนย/กลาง 4 นิ้ว  
ลึก 43-100 เมตร 

- - - 279,000 - ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ําใช	
อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

แบบ ผ.๐2 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 16 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรม และอารยสถาป[ตย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการพัฒนาโครงสร+างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 ก0อสร	างถังเก็บน้ํา 
คสล.สนามกีฬาดอย
วงศ/ หมู0ที่ 12 

เพื่อให	ประชาชนมี
ถังเก็บน้ําใช	ได	อย0าง
เพียงพอตลอดปJ 

ก0อสร	างถังเก็บน้ํา คสล.
เส	นผ0านศูนย/กลาง 4 เมตร 
สูง 3 เมตร  จํานวน 2 ถัง 

- - - - 280,000 ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ําใช	
อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

30 ก0อสร	างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสนาม
กีฬาดอยวงศ/ หมู0ที่ 
12  

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ก0อสร	างถนน คสล. ขนาด
กว	าง 4 เมตร ยาว 300
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 600,000 ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

31 ขุดเจาะบ0อบาดาล หมู0
ที่ 5 บ	านโป[งแดง 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ
ตลอดปJ 

ขุดเจาะบ0อบาดาล ขนาด
เส	นผ0านศูนย/กลาง 4 นิ้ว  
ลึก 43-100 เมตร 

- - - 279,000 - ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ําใช	
อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

32 ปรับปรุงเสียงตามสาย 
หมู0ที่10 บ	านหนองผํา 

เพื่อให	ประชาชน
รับข0าวสารได	อย0าง
ทั่วถึง 

 - - - - 20,000 ร	อยละของ
ประชาชนที่รับรู	
ข0าวสาร 

ประชาชนรับ
ข0าวสารได	อย0าง
ทั่วถึง 

กองช0าง 

แบบ ผ.๐2 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 17 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรม และอารยสถาป[ตย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการพัฒนาโครงสร+างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 ขุดเจาะบ0อบาดาล 
หมู0ที่ 7 บ	านสัญชัย 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

ขุดเจาะบ0อบาดาล ขนาด
เส	นผ0านศูนย/กลาง 4 นิ้ว  
ลึกไม0น	อยกว0า100 เมตร 

- - 212,400 - - ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ํา
ใช	อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

34 ขุดเจาะบ0อบาดาล 
หมู0ที่ 5 บ	านโป[ง
แดง 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

ขุดเจาะบ0อบาดาล ขนาด
เส	นผ0านศูนย/กลาง 4 นิ้ว  
ลึกไม0น	อยกว0า180 เมตร 

- - 466,000 - - ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ํา
ใช	อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

35 ขุดเจาะบ0อบาดาล 
หมู0ที่ 4 บ	านหัวขัว 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

ขุดเจาะบ0อบาดาล ขนาด
เส	นผ0านศูนย/กลาง 4 นิ้ว  
ลึกไม0น	อยกว0า100 เมตร 

- - 212,400 - - ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ํา
ใช	อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

36 ขุดเจาะบ0อบาดาล 
หมู0ที่ 12 บ	านดอย
วงศ/ 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

ขุดเจาะบ0อบาดาล ขนาด
เส	นผ0านศูนย/กลาง 4 นิ้ว  
ลึกไม0น	อยกว0า100 เมตร 

- - 212,400 - - ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ํา
ใช	อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

37 ขุดเจาะบ0อบาดาล 
หมู0ที่ 10 บ	าน
หนองผํา 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

ขุดเจาะบ0อบาดาล ขนาด
เส	นผ0านศูนย/กลาง 4 นิ้ว  
ลึกไม0น	อยกว0า180 เมตร 

- - 466,000 - - ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ํา
ใช	อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

แบบ ผ.๐2 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 18 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรม และอารยสถาป[ตย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการพัฒนาโครงสร+างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 ขุดกักเก็บน้ําห	วย นา
บอน  บ	านดง หมู0 9  

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

ขุดกักเก็บน้ําห	วย 
จํานวน 1 แห0ง 

- - 60,000 - - ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ํา
ใช	อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

39 เป[าล	างบ0อบาดาล หมู0ที่ 
4 บ	านหัวขัว 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

เป[าล	างบ0อบาดาล 
ขนาดเส	นผ0าน
ศูนย/กลาง 4-6 นิ้ว   

- - 7,020 - - ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ํา
ใช	อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

40 เป[าล	างบ0อบาดาล หมู0ที่ 
11 บ	านสันดอนมูล 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

เป[าล	างบ0อบาดาล 
ขนาดเส	นผ0าน
ศูนย/กลาง 4-6 นิ้ว   

- - 7,020 - - ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ํา
ใช	อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

41 ปรับปรุงซ0อมแซมระบบ
ประปาหมู0บ	าน บ	านแม0
ปSนเดง หมู0ที่ 6 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

ปรับปรุงซ0อมแซม
ระบบประปา จํานวน 
1 แห0ง 

- - 72,000 - - ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ํา
ใช	อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

42 ขุดกักเก็บน้ําห	วยแม0ปSน
เดง บ	านแม0ปSนเดง          
หมู0ที่ 6 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

ปรับปรุงซ0อมแซม
ระบบประปา จํานวน 
1 แห0ง 

- - 187,000   ร	อยละของ
ประชากรที่มีน้ํา
ใช	อย0างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช	
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดปJ 

กองช0าง 

รวมจํานวน 22 โครงการ - - 1,902,240 4,326,100 2,174,500 - - - 

แบบ ผ.๐2 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 19 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรม และอารยสถาป[ตย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการพัฒนาโครงสร+างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายไฟกิ่งหมู0บ	าน หมู0
ที่ 10 บ	านหนองผํา  

เพื่อเพิ่มแสงสว0างให	
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ขยายไฟกิ่งหมู0บ	าน จํานวน 
3 จุด 

- - - - 150,000 จํานวนไฟกิ่งที่
ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช0าง 

2 ขยายไฟกิ่งหมู0บ	าน หมู0
ที่ 7 บ	านสัญชัย  

เพื่อเพิ่มแสงสว0างให	
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ขยายไฟกิ่งหมู0บ	าน จํานวน 
3 จุด ดังนี้ 
- อนุสาวรีย/ครูบาวงศ/ 
- สามแยกบ	านนายทอง
เพชร  จันทร/คํา 
- หน	าบ	านในวันดี 

- - - - 150,000 จํานวนไฟกิ่งที่
ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช0าง 

3 ขยายเขตไฟฟhาตั้งแต0
ทางเข	าห	วยหลิ่งซาง 
หมู0 11 บ	านสันดอน
มูล 

เพื่อให	ประชาชนมี
ไฟฟhาใช	อย0างทั่วถึง 

- หน	าบ	านในวันดี - - - 300,000 - ร	อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟhา
ใช	 

ประชาชนมีไฟฟhาใช	
อย0างถั่วถึง 

กองช0าง 

รวมจํานวน 3 โครงการ - - - 300,000 300,000 - - - 

แบบ ผ.๐2 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 20 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรม และอารยสถาป[ตย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการพัฒนาโครงสร+างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก0อสร	างคลองส0งน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กทุ0ง
เด0น(ตอนที่ 2) 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	เพื่อ
การเกษตรอย0าง
เพียงพอ 

ขนาดกว	าง 1.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ลึก 1.00 
เมตร ตามแบบแปลนที่
กําหนด 

- - - 1,870,000   - ร	อยละของ
ประชาชนมีน้ําใช	
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช	
เพื่อการเกษตร
อย0างเพียงพอ 

กองช0าง 

2 ก0อสร	างคลองส0งน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กทุ0ง
ธาตุ  

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	เพื่อ
การเกษตรอย0าง
เพียงพอ 

ขนาดกว	าง 1.00 เมตร 
ยาว  500.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ลึก 
1.00 เมตร   

- - - 1,870,000   - ร	อยละของ
ประชาชนมีน้ําใช	
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช	
เพื่อการเกษตร
อย0างเพียงพอ 

กองช0าง 

3 ก0อสร	างคลองส0งน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กสุ
แมZะ  

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	เพื่อ
การเกษตรอย0าง
เพียงพอ 

ขนาดกว	าง 1.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ลึก 1.00 
เมตร   

- - - 748,000   - ร	อยละของ
ประชาชนมีน้ําใช	
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช	
เพื่อการเกษตร
อย0างเพียงพอ 

กองช0าง 

แบบ ผ.๐2/01 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 21 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรม และอารยสถาป[ตย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการพัฒนาโครงสร+างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก0อสร	างคลองส0งน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห	วยแคลง หมู0ที่ 5 
บ	านโป[งแดง 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	เพื่อ
การเกษตรอย0าง
เพียงพอ 

ขนาดกว	าง 1.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ลึก 1.00 
เมตร   

- - - 1,870,000   - ร	อยละของ
ประชาชนมีน้ําใช	
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช	
เพื่อการเกษตร
อย0างเพียงพอ 

กองช0าง 

5 โครงการก0อสร	างคลอง
ส0งน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กเหมืองหลวง ม.9 
บ	านดง 

เพื่อให	ประชาชนมี
น้ําใช	เพื่อ
การเกษตรอย0าง
เพียงพอ 

ขนาดกว	าง 1.00 เมตร  
ยาว 250.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลึก 1.00 
เมตร 

- - - 935,000 - ร	อยละของ
ประชาชนมีน้ําใช	
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช	
เพื่อการเกษตร
อย0างเพียงพอ 

กองช0าง 

6 โครงการก0อสร	างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหมู0 5 บ	าน
โป[งแดง เชื่อม หมู0 6 
บ	านแม0ปSนเดง   

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ผิวจราจรกว	าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ไหล0ทาง ลูกรังกว	าง
ข	างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม0น	อยกว0า 
4,000.00 ตร.ม. 

- - - 1,933.000 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

แบบ ผ.๐2/1 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 22 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรม และอารยสถาป[ตย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการพัฒนาโครงสร+างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก0อสร	างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหมู0 5 บ	าน
โป[งแดง เชื่อม หมู0 7 
บ	านสัญชัย  

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ผิวจราจรกว	าง 4.00.00 
ม. ยาว 800.00 ม. หนา
เฉลี่ย  0.15 ไหล0ทาง 
ลูกรังกว	างข	างละ 0.25 ม. 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม0น	อย
กว0า 3,200.00 ตร.ม. 

- - - 1,545,000 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

8 โครงการก0อสร	าง
ถนนลาดยางแอสฟSลส/
ติกคอนกรีตแบบ
(OVER LAY) ถนนสาย
หมู0  10 บ	านหนองผํา 
เชื่อมหมู0ที่ 4                    
บ	านหัวขัว   

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ผิวจราจรกว	าง 4.00.00 
ม. ยาว 600.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม0น	อยกว0า/ไหล0
ทางไม0น	อยกว0า 
2,400.00 ตร.ม. 

- - - 797,000 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

แบบ ผ.๐2/1 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 23 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรม และอารยสถาป[ตย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการพัฒนาโครงสร+างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก0อสร	าง
ถนนลาดยางแอสฟSลส/
ติกคอนกรีตแบบ
(OVER LAY) ถนนสาย
หมู0ที่ 6 บ	านแม0ปSนเดง 
เชื่อม หมู0ที่ 5  บ	าน
โป[งแดง  

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ผิวจราจรกว	าง 4.00.00 
ม. ยาว 900.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม0น	อยกว0า/ไหล0
ทางไม0น	อยกว0า 
3,600.00 ตร.ม. 

- - - 1,196,000 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

10 โครงการก0อสร	าง
ถนนลาดยางแอสฟSลส/
ติกคอนกรีตแบบ
(OVER LAY) ถนนสาย
หน	าวัดแม0ปSนเดงเชื่อม 
หมู0ที่ 6 บ	านแม0ปSนเดง  

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ผิวจราจรกว	าง 4.00.00 
ม. ยาว 340.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม0น	อยกว0า/ไหล0
ทางไม0น	อยกว0า 
1,360.00 ตร.ม. 

- - - 451,000 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

แบบ ผ.๐2/1 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 24 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในเขตจงัหวัดลําพูน : ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรม และอารยสถาป[ตย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการพัฒนาโครงสร+างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
  

โครงการ 
  

วัตถุประสงค� 
  

เปVาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได+รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก0อสร	าง
ถนนลาดยางแอสฟSลส/
ติกคอนกรีตแบบ
(OVER LAY) ถนนสาย
กลาง หมู0ที่ 9 บ	านดง  

เพื่อให	ประชาชน
ได	รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ผิวจราจรกว	าง 4.00.00 
ม. ยาว 615.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม0น	อยกว0า/ไหล0
ทางไม0น	อยกว0า 
2,460.00 ตร.ม. 

- - - 817,000 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

12 โครงการก0อสร	างถนน
แอสฟSสติกคอนกรีต 
ถนนสายบ	านโป[งแดง 
หมู0ที่ 5–บ	านสัญชัย หมู0
ที่ 7 สายล0าง ต.ทุ0งหัว
ช	าง  อ.ทุ0งหัวช	าง  จ.
ลําพูน   

 ขนาด กว	าง 6.00 เมตร 
ยาว 417.00 เมตร  
งบประมาณ บาท 

- - - 878,000.00 - ร	อยละของ
ประชาชนได	รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได	รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช0าง 

รวม 12 โครงการ - - - - - 14,910,000 - - - - 

แบบ ผ.๐2/1 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 25 
 

บัญชีครุภัณฑ� 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   

 

ที่ 
  

แผนงาน 
  

หมวด 
  

ประเภท 
เปVาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
หน�วยงาน 

รับผิดชอบหลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)  

1 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ/ ครุภัณฑ/
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข0ง เครื่องยนต/เบนซิน สูบ
น้ําได	  1,000 ลิตรต0อนาที  ขนาด 5 แรงม	 า 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไม0เกิน 8,200 
บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
- เปBนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข0ง ใช	เครื่องยนต/

เบนซินขนาดไม0น	อยกว0า 5 แรงม	า หรือขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม0น	อยกว0า 160 ซีซี 
- ข น า ด ท0 อ ส0 ง ไม0 น	 อ ย ก ว0 า  3 นิ้ ว  (75 

มิลลิเมตร) 
- สูบน้ําได	ไม0น	อยกว0าตามปริมาณที่กําหนด 
- ส0 ง น้ํ า ได	 สู งไม0 น	 อย กว0 า  9 เมต ร  ห รื อ

ประมาณ 30 ฟุต 
- อุปกรณ/ประกอบของเครื่องสูบ น้ําและของ

เครื่องยนต/ต	องมีครบชุด พร	อมที่จะใช	งานได	
   

- - 8,200 8,200 8,200 สํานักงานปลัด 

 

 

แบบ ผ.๐3 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 26 
 

บัญชีครุภัณฑ� 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   
 

ที่ 
  

แผนงาน 
  

หมวด 
  

ประเภท 
เปVาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
หน�วยงาน 

รับผิดชอบหลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)  

2 สาธารณสุข ครุภัณฑ/ ครุภัณฑ/ไฟฟhาและ
วิทยุ 

เครื่องรับส0งวิทยุ ระบบ VHF / FM ชนิดมือถือ 5 
วัตต/ จํานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องไม0เกิน 12,000 
บาท ประกอบด	วย ตัวเครื่อง แท0นชาร/ต แบตเตอรี่ 
1 ก	อน เสายางเหล็กพับ เปBนไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ/ กองสํานักงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562   

- - 72,000  72,000  72,000  สํานักงานปลัด 

3 สาธารณสุข ครุภัณฑ/ ครุภัณฑ/ไฟฟhาและ
วิทยุ 

เครื่องรับส0งวิทยุ ระบบ VHF / FM ชนิดประจําที่ 
ขนาดกําลังส0ง 10 วัตต/ จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องไม0เกิน 28,000 บาท รวมเปBนเงิน 28,000 
บาท  ประกอบด	วย ตัวเครื่อง เพาเวอร/ซัพพลาย 
ไมโครโฟน เปBนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ/ 
กองสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 
2562 

- - 28,000  28,000  28,000  สํานักงานปลัด 

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ/ ครุภัณฑ/
การเกษตร 

เครื่องพ0นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง  
 - ปริมาณการฉีด พ0น น้ํายาไม0น	อยกว0า 40 ลิตรต0อ
ชั่วโมง 
- ถังบรรจุน้ํายาไม0น	อยกว0า 6 ลิตร 
- กําลัง เครื่องยนต/ไม0น	อยกว0า 25 แรงม	า 
หมายเหตุ : ใช	สําหรับการกําจัด แมลงและศัตรูพืช
ทางการเกษตร การฆ0าเชื้อโรคหรือ การปhองกันกําจัด
แมลง ซึ่งเปBนพาหะนําโรค เช0น ยุง แมลง เปBนต	น 

- - 59,000 59,000 59,000 สํานักงานปลัด 

แบบ ผ.๐3 



แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 หน	า 27 
 

 

บัญชีครุภัณฑ� 
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช+าง   

 

ที่ 
  

แผนงาน 
  

หมวด 
  

ประเภท 
เปVาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
หน�วยงาน 

รับผิดชอบหลัก  
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)  

5 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ/ ครุภัณฑ/ไฟฟhาและ
วิทยุ 

แอมปoขยายเสียงขนาด 1,000 w จํานวน  2 
เครื่อง ราคาเครื่องละไม0เกิน 18,000 บาท  

- - 36,000 36,000 36,000 กองช0าง 

6 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ/ ครุภัณฑ/ไฟฟhาและ
วิทยุ 

ชุดลําโพงฮอล/ ขนาด 15 นิ้ว และยูนิคลาย 
จํานวน 16  ตัว ราคาเครื่องละไม0เกิน 15,000 
บาท  

- - 24,000 24,000 24,000 กองช0าง 

7 สาธารณสุข ครุภัณฑ/ ครุภัณฑ/กีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายในร0ม - - - - 50,000 สํานักงานปลัด 

8 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ/ ครุภัณฑ/อื่นๆ จัดซื้อเต็นท/ผ	าใบทรงจั่ว ขนาด กว	างไม0น	อยกว0า 
4 เมตร ยาวไม0น	อยกว0า 6 เมตร สูงไม0น	อยกว0า 
2.5 เมตร จํานวน 6 หลัง  

- - - 150,000 - กองช0าง 

 รวม - - 219,000 369,000 269,000 - 

 

แบบ ผ.๐3 


