
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ

และติดต้ังดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ

 - โครงการอุดหนุนทีท่ําการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพือ่ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า พืน้ทีเ่ขตเทศบาลตําบลหา้งฉัตรแม่ตาล 200,000 200,000 200,000 มกีารดําเนิน มีไฟฟ้าไวใ้ช้สําหรับการเกษตร กองช่าง

อําเภอห้างฉัตร เพือ่ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า สาธารณะประจําหมูบ่้านในเขตพืน้ที่ หมู ่3, 4, 5, 6, 7, 8,  9 (-) การตาม ในพิน้ที่

สาธารณะประจําหมูบ่้านในเขตพืน้ที่ โครงการ

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเส้นทาง เพือ่ให้มีแสงสวา่งและป้องกันอุบัติเหตุ บ้านแม่ฮาว หมู ่3 - บ้านปางม่วง หมู ่9 1,000,000 -"- มีไฟฟ้าไวใ้ช้สําหรับการเกษตร กองช่าง

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว - บ้านปางม่วง ยามคํ่าคืน ในพิน้ที่

 - โครงการขยายไฟฟ้า เพือ่การเกษตร เพือ่ได้มีไฟฟ้าไวใ้ช้สําหรับการ ตามแบบการไฟฟ้ากําหนด 900,000 900,000 -"- มีไฟฟ้าไวใ้ช้สําหรับการเกษตร กองช่าง

บ้านหล่ายน้ํา บ้านแม่ฮาว หมู ่3 เกษตรในพืน้ที่ ในพิน้ที่

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายพาด- เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนายอาทิตย์  แสงบุญเรือง 200,000 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ดับ บ้านแม่ฮาว หมู3่ ให้ทัว่ถึง และครอบคลุม บ้านนางเสาร์แก้ว  เกษาพันธ์ และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านนายจาตุรงค์ ฮาวปินใจ

- สายทุง่ปึง้ - ทุง่ปิง้ ฯลฯ

 - โครงการขยายเขตดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ 400 เมตร 250,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายแยกทางรถไฟ  ถึงบ้านนายมี  เชือ้ปัญญา ให้ทัว่ถึงและครอบคลุม และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 รวมทัง้มีไฟฟ้าอย่างทัง่ถึง
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เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า และไฟฟ้า เพือ่ความสะดวกในการสัญจรไป-มา บริเวณถนนเข้าหนองแฝก , บริเวณถนน 300,000 300,000 มกีารดําเนิน ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สาธารณะในหมู่บ้านพร้อมอปุกรณ์พาดดับ ของประชาชนยามคํ่าคืน สายบ้านสถานี-บ้านป่าไคร้ , บ้านนาง การตาม

บ้านสถานี หมู ่4 ศิริพร - นายสมบูรณ์, เส้นจากปากทาง โครงการ

ถึง สปอ.เก่า, สามแยกบ้านพ่อนวล

 - โครงการขยายเขตดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ / จํานวน 20 จุด  คือ 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านแพะดอนสัก หมู ่5 ไฟกิง่สาธารณะให้ทัว่ถึง และ - ซอยบ้านนายสอน  โลจันติ และปลอดภัยในการคมนาคม

ครอบคลุม  ซอยบ้านผู้ช่วยชาติ รวมทัง้มีไฟฟ้าอย่างทัง่ถึง

ผู้ช่วยน้อยน้อย  จํานวน 2 จุด  ซอยบ้าน

นายเอกชัย ฮาวกันทะ จํานวน

3 จุด  ซอยบ้านนางบัวเหลียว

วงศ์สุวรรณ  จํานวน 2 จุด

ซอยบ้านนางเย้ย  คําอินต๊ะ

จํานวน 3 จุด  ซอยบ้านนาย

คํามูล  คําอินต๊ะ จํานวน 3 จุด

ซอยบ้านผู้ช่วยทา  จํานวน 3

จุด  ปากทางเข้าหมูบ่้าน จํา

นวน 1 จุด ,- ทุกซอยในหมูบ่้าน
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านแพะดอนสัก ม.5 เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟ 20,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ให้ทัว่ถึง และครอบคลุม    - ซอยบ้านนายเดช  ตันตา การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
โครงการ

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านแพะดอนสัก เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า    - สายบ้านนายมา แสงเมืองเปียง 100,000 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู ่5 ให้ทัว่ถึง และครอบคลุม   - สายปากทางฝ่ังบ้านแม่ฮาวถึงตัวหมูบ่้าน และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟกิง่สาธารณะ พร้อม เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ / พร้อมอุปกรณ์สายไฟครบชุด 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

อุปกรณ์สายไฟครบชุด  บริเวณปากทาง ไฟกิง่สาธารณะให้ทัว่ถึง และ จํานวน 5 ดวง และปลอดภัยในการคมนาคม

เข้าหมูบ่้านถึงสถานฌาปนกิจ หมู ่5 ครอบคลุม รวมทัง้มีไฟฟ้าอย่างทัง่ถึง

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟกิง่สาธารณะ เพือ่ความสะดวกสัญจรไปมา ใน บริเวณหน้าบ้านนายสามารถ แดงแก้วคํา 300,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านขามแดง หมู ่6 หมูบ่้านและความปลอดภัยในยาม ถึงหลังบ้านโกเนีย้ว, บ้านนางกนกวรรณ ไปมาในหมูบ่้านและได้รับความ

กลางคืน แกว้คําอา้ย และบริเวณที่ยงัไมม่แีสงสวา่ง ปลอดภัยในยามกลางคืน

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟกิง่สาธารณะ เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ / ระยะทางประมาณ 135 เมตร 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ต้ังแต่บ้านเลขที ่14 ถึง บ้านเลขที ่184 ไฟกิง่สาธารณะให้ทัว่ถึง และ และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านขามแดง หมู ่6 ครอบคลุม รวมทัง้มีไฟฟ้าอย่างทัง่ถึง

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางเข้า เพือ่ความสะดวกสัญจรไปมา ใน บริเวณซอยซอยหน้าศูนย์เด็กเล็ก 300,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ศาลปูเ่จ้าบ้านถึงหลังบ้านโกเนีย้ว ขามแดง หมู ่6 หมูบ่้านและความปลอดภัยในยาม ถึงร้านยางติดถนนสายลําปาง - เชียง ไปมาในหมูบ่้านและได้รับความ

กลางคืน ใหม่ และบริเวณทีย่ังไม่มีแสงสวา่ง ปลอดภัยในยามกลางคืน
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งบประมาณและทีผ่่านมา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจําหมูบ่้าน มกีารดําเนิน

 - โครงการซ่อมแซมไฟฟ้ากิง่สาธารณะ เพือ่ซ่อมแซมและรักษาไฟฟ้ากิง่ ทุกซอยภายในหมูบ่้าน บ้าน 30,000 30,000 30,000 การตาม ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ทุกซอยภายในหมูบ่้าน บ้านปันง้าว หมู ่7 สาธารณะ ปันง้าว โครงการ และปลอดภัยในการคมนาคม

รวมทัง้มีไฟฟ้าอย่างทัง่ถึง

 - โครงการขยายไฟฟ้า บ้านปันง้าว ม.7 เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนายประหยัด  รินชมภู 20,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวกมีแสง- กองช่าง

   - ซอยบ้านนายประหยัด  รินชมภู ให้ทัว่ถึง และครอบคลุม สวา่ง และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการติดต้ังสายไฟฟ้าพาดดับ ดวงโคมไฟฟ้า เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทัว่ถึง ซอย 1 , ซอย 2  สายไปบ้านต้นผ้ึง 60,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวกมีแสง-

สาธารณะ สายไปบ้านต้นผ้ึง และครอบคลุม ความยาว 1,500 เมตร สวา่ง และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ตามแบบไฟฟ้ากําหนด 450,000 450,000 450,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านปันง้าว - บ้านใหม่ลมเย็ม

บ้านปันง้าว หมู ่7

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านใหม่ เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ตามแบบไฟฟ้ากําหนด 300,000 300,000 300,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง

โรงฆ่าสัตว ์บ้านปันง้าว หมู ่7

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดต้ัง เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในหมูบ่้าน 300,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายพาดดับ บ้านปันง้าว ม.7 ให้ทัว่ถึง และครอบคลุม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายพุธ ถาอินจักรเพือ่ความสะดวกในการสัญจรไปมายาม เสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ต้น 20,000 20,000 ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านปันง้าว หมู ่7 คํ่าคืน
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายเพชร ฮาว- เพือ่ความสะดวกในการสัญจรไปมายาม เสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 ต้น 60,000 60,000 มกีารดําเนิน ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ปินใจ บ้านปันง้าว หมู ่7 คํ่าคืน การตาม

โครงการ

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า  บ้านปันง้าว ม.7 เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในหมูบ่้าน ปันง้าว หมู ่7 100,000 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ให้ทัว่ถึง และครอบคลุม บ้านนางบัวบิน ใจบรรทัด และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านนายยืน ตุ้ยวงศ์

ซอยหน้าโรงเรียนสายป่าต้นถ่อน(เก๊าถ่อน)

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสาย เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังโคมไฟถนนเป็นไฟฟ้าสาธารณะ 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พาดดับทุกซอย บ้านหัวหนอง หมู ่8 ให้ทัว่ถึง และครอบคลุม และติดต้ังวงจรทุกซอย ติดต้ังไฟฟ้า และปลอดภัยในการคมนาคม
บริเวณหน้าวดัดอนมูล - โรงสีข้าว

บ้านนายเกษม พรหมจรรย์ ถึง รวมทัง้มีไฟฟ้าอย่างทัง่ถึง
บ้านนายพร เสนาถี ยาว 100 เมตร
บ้านนางขวญัเรือน ติวรรณะฝ่ังตรงข้าม
กับบ้านนายประสิทธิ ์ญาณะทวี

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสาย เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังโคมไฟถนนเป็นไฟฟ้าสาธารณะ 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พาดดับซอยโรงทําประสาท ถึงบ้านนางศรีรัตน์ ให้ทัว่ถึง และครอบคลุม และติดต้ังวงจรพาดดับ และปลอดภัยในการคมนาคม

 บ้านหัวหนอง หมู ่8 รวมทัง้มีไฟฟ้าอย่างทัง่ถึง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิม่เติม เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังโคมไฟถนนเป็นไฟฟ้าสาธารณะ 100,000 100,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ตามจุดสําคัญ  บ้านหัวหนอง หมู ่8 ให้ทัว่ถึง และครอบคลุม และติดต้ังวงจรพาดดับ การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ รวมทัง้มีไฟฟ้าอย่างทัง่ถึง

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้าน เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังโคมไฟถนนเป็นไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แม่ฮาว หมู ่3 ถึง บ้านปางม่วง หมู9่ ตําบลห้างฉัตร ให้ทัว่ถึง และครอบคลุม และติดต้ังวงจรพาดดับ และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการขยายไฟฟ้า จาก 2 เฟส เป็น 3 เฟส  เพือ่ขยายกําลังส่งของไฟฟ้า ระยะทางตามสภาพ 200,000 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านปางม่วง หมู9่ ให้ทัว่ถึง และครอบคลุม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะสายทาง เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ 1,200 150,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เข้าอ่างห้วยลวด บ้านปางม่วง หมู ่9 ให้ทัว่ถึง และครอบคลุม เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการติดต้ังดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ซอยบ้านนายหาญทางไปสวนใหม่ 2 จุด 20,000 20,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านปางม่วง หมู ่9 และซอยหน้าสถานีรถไฟ 2 จุด

-  โครงการขยายไฟฟ้าแรงตํ่าจากบ้านนายคํา เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านนายคํา เวยีงปิง - บ้าน 50,000 50,000 -"- สามารถขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า กองช่าง
เวยีงปิง - บ้านนายสมศักด์ิ มณฑานพรัตน์ หมู ่9 ให้แก่ประชาชน นายสมศักด์ิ  มณฑานพรัตน์  หมู่ 9 ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.2  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปา
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการก่อสร้างระบบประปา

 - โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพือ่ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ก่อสร้างจํานวนอย่างน้อย 1 แห่ง 6,183,200 6,183,200 มกีารดําเนิน ประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับ กองช่าง

ในพืน้ทีตํ่าบล แบบครบวงจร  ในหมู ่4, 6, 8, 9 การตาม ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ เพือ่ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านหัวหนอง หมู ่8 2,000,000 2,000,000 -"- ประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับ กองช่าง

(หอถังสูง) บ้านหัวหนอง หมู ่8 แบบหอถังสูง ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

2 โครงการปรับปรุงระบบประปาในพืน้ทีตํ่าบล

 - โครงการประปรุงระบบประปา เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาทีม่ี  ปรับปรุงระบบประปา ม.4, ม. 5, ม6, 800,000 800,000 -"- ประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับ กองช่าง

หมู ่4, 5, 6, 8 อยูเ่ดิม และหรือชํารุดทรุดโทรม ม.8 ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ให้ใช้การได้

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา - เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาให้ ประปาในหมูบ่้าน แม่ฮาว หมู ่3 100,000 100,000 -"- ปรับปรุงระบบประปาให้เพียง กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 ทัว่ถึงเพียงพอกับความต้องการในหมูบ่้านโดยการติดต้ังระบบวาล์วน้ําเพิม่เติม พอกับความต้องการในหมูบ่้าน

หรือซ่อมแซมตามบริเวณจุดทีต้่องการ

 - โครงการขยายขนาดของท่อประปา เพือ่ขยายแรงดันของระบบประปา บริเวณห้องแถว ถึง ร้านก๋วยเต๋ียว 100,000 -"- ประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับ กองช่าง

ประปาหมูบ่้าน บ้านหัวหนอง หมู ่8 หมูบ่้าน บ้านหัวหนอง หมู ่8 ใช้อุปโภคบริโภค
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.2  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปา
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน (เก่า) เพือ่เป็นแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 100,000 100,000 มกีารดําเนิน ประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับ กองช่าง

บ้านปางม่วง หมู ่9 บ้านปางม่วง (เก่า) หมูท่ี ่9 การตาม ใช้อุปโภคบริโภค
โครงการ

 - โครงการสร้างถังกรองน้ําใสระบบประปาหมูบ่้าน เพือ่ถังกรองน้ําใสประปาหมูบ่้าน สร้างถังกรองน้ําใส จํานวน  1 แห่ง 500,000 500,000 -"- สามารถปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ ทต.

บ้านปางม่วง หมู ่9 ประปาได้เป็นอย่างดี หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

 - โครงการปรับปรุงบํารุงรักษาระบบประปาหมูบ่้าน เพือ่ปรับปรุงระบบจ่ายน้ําประปาหมูบ่้านวางท่อเหล็ก ขนาด Ø 4" พร้อมบ่อพัก 500,000 500,000 -"- สามารถปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ -"-

(ใหม่)โดยการวางท่อเหล็ก ขนาด Ø 4" พร้อมบ่อพัก ด้วยการวางท่อ พร้อมบ่อพัก - ขุดบ่อน้ําดิบประปาขนาดท่อ10ท่อ ประปาได้เป็นอย่างดี

บ้านปางม่วง หมู ่9
 

3 โครงการบํารุงรักษาระบบประปา

 - โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน เพือ่ปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ ประปาหมูบ่้าน บ้านแพะดอนสัก 100,000 -"- สามารถปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ กองช่าง

บ้านแพะดอนสัก หมู ่5 ประปาหมูบ่้าน ประปาได้เป็นอย่างดี

4 โครงการขยายเขตประปา

 - โครงการขยายเขตประปาบ้านแม่ฮาว เพือ่ขยายเขตประปาให้ประชาชน บ้านแม่อาว หมู ่3 100,000 100,000 -"- สามารถขยายเขตประปาให้ กองช่าง

มีน้ําประปาใช้ครอบคลุมทุกพืน้ที่ ประชาชนได้ใช้อย่างทัว่ถึง 
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.2  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปา
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการขยายเขตประปาบ้านปางม่วง เพือ่ขยายเขตประปาให้ประชาชน ประปาสายบน ทางไปสวนใหม่ 100,000 มกีารดําเนิน สามารถขยายเขตประปาให้ กองช่าง

มีน้ําประปาใช้ครอบคลุมทุกพืน้ที่ บ้านปางม่วง หมู ่9 การตาม ประชาชนได้ใช้อย่างทัว่ถึง 
โครงการ

 - โครงการขยายเขตประปาบ้านปันง้าว หมู ่7 เพือ่ขยายเขตประปาให้ประชาชน เจาะบ่อใหม่พร้อมขยายท่อประปา 300,000 300,000 -"- สามารถขยายเขตประปาให้ กองช่าง

(ใหม่ลมเย็น) มีน้ําประปาใช้ครอบคลุมทุกพืน้ที่ สายบ้านใหม่ลมเย็น บ้านปันง้าว หมู ่7 ประชาชนได้ใช้อย่างทัว่ถึง 

 - โครงการวางท่อส่งน้ําระบบประปาภายใน เพือ่ขยายเขตประปาโดยการวางท่อจ่าย วางท่อจ่ายน้ําประปา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -"- สามารถขยายเขตประปาให้ กองช่าง

หมูบ่้านปันง้าว หมู ่7 น้ําประปาให้แก่ประชาชนมีน้ําประปาใช้ 1. วางท่อเมนจ่ายน้ํา PVC. Ø 2” งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ประชาชนได้ใช้อย่างทัว่ถึง ทต. ,  สถ. ,

ครอบคลุมทุกพืน้ที่ ชัน้ความหนา 8.5 ปลายเรียบ งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน แหล่งเงินทุน

ยาว 3,066 เมตร เฉพาะกิจหรือ เฉพาะกิจหรือ เฉพาะกิจหรือ หน่วยงานที่

2. วางท่อเมนจ่ายน้ํา PVC. Ø 4” เงินกู้จากแหล่ง เงินกู้จากแหล่งเงินกู้จากแหล่ง เก่ียวข้อง

ชัน้ความหนา 8.5 ปลายเรียบ เงินทุน เงินทุน เงินทุน

ยาว 3,463 เมตร ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ

- พร้อมก่อสร้างอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีผ่่านมา

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.3  การวางผังเมืองรวม
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1  - โครงการแบ่งแนวเขต พร้อมป้ายแบ่งแนว เพือ่มีเขตแนว บอกพืน้ทีแ่ละป้าย ทัง้ตําบล ทุกหมูบ่้าน 100,000 100,000 100,000 มกีารดําเนิน มีเขตแนว บอกพืน้ทีแ่ละป้ายบอก กองช่าง

เขตทัง้ตําบล ทุกหมูบ่้านให้ชัดเจน บอกแนวแบ่งเขตแต่ละหมูบ่้านในพืน้ที่ - บ้านสถานี หมู ่4  , บ้านปางม่วง หมู ่9 การตาม แนวแบ่งเขตแต่ละพืน้ที่

บ้านขามแดง หมู ่6  โครงการ

บ้านแพะดอนสักหมู ่5  
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

งบประมาณและทีผ่่านมา

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านแม่ฮาว หมู ่3

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 3 เมตร ยาว 50 เมตร 56,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายเพชร  แสงบุญเรือง หมู ่3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
โครงการ

 - โครงการขยายถนน คสล.สายบ้านนายน้อย เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพ 50,000 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แก้วบุญเรือง บ้านแม่ฮาว หมู ่3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 130 เมตร 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายซอยบ้านนายสุภัทร์  สายบุญเรือง สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านแม่ฮาว หมู ่3

 - โครงการขยายถนน คสล.สายบ้านนายน้อย เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพ 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แก้วนันชัย บ้านแม่ฮาว หมู ่3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการถนน คสล.สายบ้านนายวุน่  แสนขัติ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพ 50,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 3 เมตร ยาว 40 เมตร 56,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายเจริญ  นันตาเป็ก หมู ่3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 378,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนางพิศมัย  สันบุญเป็ง หมู ่3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

พิกัดจุดเร่ิมต้น E 538713, N 2027648 

พิกัดจุดส้ินสุด E 539342, N 2028818

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 3 เมตร ยาว 40 เมตร 56,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนางจันทร์แก้ว  นามคํา สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 161,800 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายสมศักด์ิ  แสงบุญเรือง สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 100,000 100,000 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนางอัมพร ผาสุขทรง บ้านแม่ฮาว หมู ่3  ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายจันทร์แดง แก้วเมือง บ้านแม่ฮาว หมู ่3  ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร 6,096,700 6,096,700 6,096,700 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายไพบูลย์ แก้วพิมพ์ บ้านแม่ฮาว หมู ่3  เขต- สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม อบจ.ล าปาง
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล เชือ่มต่อบ้านห้างฉัตรเหนือ หมู ่2

เขตทต.ห้างฉัตร  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ขนาดกวา้ง 4.00 x 50.00 x 0.15 เมตร 102,000 102,000 102,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายธนกิต อินต๊ะเสน บ้านแม่ฮาว หมู ่3  ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

บ้านสถานี หมู ่4

 - โครงการถนน คสล. สายบ้าน น.ส.ภิญญดา ภูมพิัฒน์ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพ 320,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ถงึบ้านนายมงคล คํานนท์คอม บ้านสถานี หมู่ 4 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 320,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายจันทร์ วงศ์ทา หมู ่4 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านสถานี หมู ่4 (ต่อ)

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสวน เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม. 320,000 มกีารดําเนิน ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านสถานี หมู ่4 ต.ห้างฉัตร สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 ม. การตาม

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนลูกรังทีช่ํารุด ขนาดกวา้ง 5.00x1,354x0.15 เมตร 3,374,900 3,374,900 3,374,900 -"- ประชาชนในพืน้ทีแ่ละในพืน้ทีตํ่าบล กองช่าง

บ้านสถานี หมู ่4 ต.ห้างฉัตร  - บ้านป่าไคร้ใต้ ทรุดโทรมให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน ใกล้เคียงได้รับความสะดวก
หมู ่1  ต.หนองหล่ม  อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ในพืน้ทีร่ะหวา่งตําบล พิกดัเร่ิมต้น E 538713  N 2027648        เฉพาะกิจกรณี เฉพาะกิจกรณี เฉพาะกิจกรณี และปลอดภัยในการคมนาคม

พิกดัส้ินสุด E 539342  N 2028818                เร่งด่วน สถ. เร่งด่วน สถ. เร่งด่วน สถ.

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายอดิเรก - เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 ม. ยาว 150 ม. 320,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านนางเจนจิรา  บ้านสถานี หมู ่4 ต.ห้างฉัตร สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 ม.

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเฉลิม - เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. 800,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านนายยุทธพล  บ้านสถานี หมู ่4 ต.ห้างฉัตร สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 ม.

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายวทิวสั - เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 5 ม. ยาว 700 ม. 1,000,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ไชยตา ถึง อูช่่างเกิม้ยุ บ้านสถานี หมู ่4 ต.ห้างฉัตร สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 ม.
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เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านแพะดอนสัก หมู ่5

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทุกสายทุกซอย เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย บ้านแพะดอนสัก หมู ่5 1,000,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ภายในหมูบ่้าน บ้านแพะดอนสัก หมู ่5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
โครงการ

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายจันทร์ดี เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 200,000 200,000 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

 คําอินต๊ะ  ถึงถนนสายกลางหมูบ่้าน หมู ่5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางทัศนีย์ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 200,000 200,000 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ตาบุญมา   หมู ่5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายต๋ัน เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 200,000 200,000 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แก่นคําเป๊ก  หมู ่5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสนัน่ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพพืน้ที่ 100,000 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใจสุยะ   หมู ่5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายบรรยง เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 200,000 200,000 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ฮาวคําฟู  หมู ่5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางจันทร์ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพพืน้ที่ 100,000 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สุภากุล  หมู ่5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ขนาดกวา้ง 4.00 x 300.00 x 0.15 เมตร 615,000 615,000 615,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู ่5 (บริเวณหน้าสํานักงาน ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา พร้อมเทลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
เกษตรอําเภอห้างฉัตร) โครงการ

ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

บ้านขามแดง  หมูท่ี ่ 6

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงสีโชควนัชืน่ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 20 เมตร 50,000 50,000 - " - สามารถแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมา กองช่าง

  เชือ่มต่อจุดเดิม หมู ่6 ต่อเนือ่งจากจุดเดิมทีย่ังไม่แล้วเสร็จ หนา 0.15 เมตร ของประชาชนได้เป็นอย่างดี

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพ 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายหน้าบ้านนายชลอ ทําบุญ หมู ่6 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 45 เมตร 66,300 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายดนัย ทรายคําปวน หมู ่6 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 240,000 240,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายข้างบ้านโกกิม ข้านขามแดง หมู ่6 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
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งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านปันง้าว  หมูท่ี ่ 7

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 26 เมตร 41,000 41,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายพุธ  ถาอินจักร  หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพพืน้ที่ 50,000 50,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายสุวรรณ เรือนกุณา  หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพพืน้ที่ 50,000 50,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายหน่ํา ใจคํา  หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพพืน้ที่ 50,000 50,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนางนวย จันทร์ดี  หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพพืน้ที่ 50,000 50,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนางรวย เฉยธรีากร  หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
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เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 25 เมตร 20,000 ถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายอาคม พุทธปวน  หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม จํานวน1สาย และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 3 เมตร ยาว 28 เมตร 55,000 55,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายคํารณ เฉยธรีากร หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมท่อระบายน้ํา เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ระยะทางตามสภาพ 500,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

หรือรางระบายน้ําคสล. พร้อมฝาปิดคอนกรีต น้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง

สายบ้านผู้ใหญ่บุญเนียม สัญญา  หมู ่7

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 3 เมตร ยาว 110 เมตร 121,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

นายคํา วงค์ชมภู - นางน้อย แลใจ บ้านใหม่ หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ระยะทางตามสภาพ 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายรอบฟาร์มววั บ้านใหม่ หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร  ยาว 22 เมตร 60,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายหน้าบ้านนายโกวทิ มาวเิลิศ หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร  ยาว 150 เมตร 360,000 360,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายไล หม้อศรีใจ หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีผ่่านมา

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร  ยาว 94 เมตร 230,000 230,000  ถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายสมศักด์ิ หนองปิงคํา หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา0.15 เมตร จํานวน1สาย และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 2.5 เมตร  ยาว 16 เมตร 30,000 30,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายเนตร ตัลปาละ หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 3 เมตร  ยาว 27 เมตร 50,000 50,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายบุญมา จักรบุญมา หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใหม่(โรง- เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพพืน้ที่ 200,000 200,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ฆ่าสัตว)์ถึงบ้านหม้อ หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพพืน้ที่ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนางเพ็ญวภิา ปงกา  บ้านปันง้าว หมู ่7  ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพพืน้ที่ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายดม ทาบุญมา  บ้านปันง้าว หมู ่7  ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 ถนนคสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนางปี ๋สอนปิงคํา บ้านปันง้าว หมู ่7  ต.ห้างฉัตรให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา จํานวน และปลอดภัยในการคมนาคม
อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 1 สาย

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 ถนนคสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายอุน่ โกบ้านปันง้าว หมู ่7  ต.ห้างฉัตร ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา จํานวน และปลอดภัยในการคมนาคม
อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 1 สาย

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายนิพนธ ์เป็งงําเมือง บ้านปันง้าว หมู ่7  ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายสุรินทร์ จาระณะ คุ้มบ้านใหม่ลมเย็น ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านปันง้าว หมู ่7  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายวรัิตน์ คุ้มบ้านใหม่ลมเย็น ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านปันง้าว หมู ่7  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

86

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายชาน ธนิา บ้านปันง้าว หมู ่7  ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายธรรม สุวรรณศร บ้านปันง้าว หมู ่7  ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม กวา้ง 4 เมตร  ยาว 30 เมตร 72,000 72,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนางรอด สุวรรณศร บ้านปันง้าว หมู ่7  ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา หนา0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพพืน้ที่ 50,000 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายศักด์ิ กุณะ บ้านปันง้าว หมู ่7  ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพพืน้ที่ 50,000 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนางทอง ยะเป็ง บ้านปันง้าว หมู ่7  ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
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งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 ถนนคสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายสวงิ ง้าวกาเขียว บ้านปันง้าว หมู ่7  ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา จํานวน และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 1 สาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ขนาดกวา้ง 4.00x350x0.15 เมตร 600,000 600,000 600,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายเม็ด วงค์ทอง - โรงฆ่าสัตว ์บ้านปันง้าว ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
หมู ่7  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ขนาดกวา้ง 4.00x200x0.15 เมตร 480,000 480,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายดี หม้อศรีใจ บ้านปันง้าว ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
หมู ่7  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ขนาดกวา้ง 4.00x200x0.15 เมตร 480,000 480,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายสมจิตร สุวรรณศร บ้านปันง้าว หมู ่7 ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ขนาดกวา้ง 4.00x300x0.15 เมตร 720,000 720,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายทองสุข ถาอินจักร์(ลุงจ่า) คุ้มบ้านใหม่ ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านปันง้าว หมู ่7  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพพืน้ที่ 50,000 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายสมพล เรือนกุณา บ้านปันง้าว หมู ่7 ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ขนาดกวา้ง 4.00x200x0.15 เมตร 480,000 480,000 ถนนคสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ข้างฌาปนสถาน บ้านปันง้าว หมู ่7 ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา จํานวน และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 1 สาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ขนาดกวา้ง 4.00x200x0.15 เมตร 480,000 480,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายล้อมป่าปาล บ้านปันง้าว หมู ่7 ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพพืน้ที่ 50,000 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนางทอง ป้อหล้า บ้านปันง้าว หมู ่7 ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ขนาดกวา้ง 4.00 x 50.00 x 0.15 เมตร 102,000 102,000 102,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายบุญธรรม สุวรรณศร บ้านปันง้าว หมู ่7 ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพพืน้ที่ 50,000 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนางปี ๋ง้าวทาสม บ้านปันง้าว หมู ่7 ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ก่อสร้างถนน คสล. สายเยือ้งสํานักสงฆ์ 50,000 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านบุตรสาวนายจ่า บ้านปันง้าว ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
หมู ่7 (ใหม่ลมเย็น)ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม กวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม. 32,000 32,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายเนตร ถึงซอยนางปี ๋ง้าวทาสม ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา หนา 0.15 ม. และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านปันง้าว หมู ่7 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม กวา้ง 4 ม. ยาว 50 ม. 80,000 80,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายจรวย ง้าวทาสม ถึงซอยนางปี ๋ง้าวทาสม ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา หนา 0.15 ม. และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านปันง้าว หมู ่7 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

บ้านหัวหนอง  หมูท่ี ่ 8

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 เพือ่มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กวา้ง 4 ม. ยาว 100 ม. 124,000 124,000 -"- มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพีน้ที่ กองช่าง

บ้านหัวหนอง หมู ่8 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังบ้านสามหลังเพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย จากซอยบ้านสามหลังถึงสวนนายเฉลิม- 100,000 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จนสุดสาย บ้านหัวหนอง หมู ่8 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม พล  แก้วเมืองมูล และปลอดภัยในการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ํา เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพพืน้ทีจ่นสุดสาย 100,000 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายข้างบ้านนายเมืองต่ืน  ทรายเมืองมา หมู ่8 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายทางไปบ้าน เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 99 เมตร 100,000 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ร.ต.ต.สมศักด์ิ กนัทะวงศ์  ขา้งวดัดอนมลูฝ่ังซ้าย หมู่8 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้าน เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 360,000 360,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ดต.สมุทร จันทร์ต๊ะฟัน้ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้าน เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 26 เมตร 50,000 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

น.ส.ยง หม้อใจวงศ์ หมู ่8 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้าน น.ส.สมหวงัเพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพพืน้ทีจ่นสุดสาย 50,000 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ทรายเมืองมา หมู ่8 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้าน นางพวงลัยเพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพพืน้ทีจ่นสุดสาย 50,000 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จันกัน หมู ่8 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
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เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านปางม่วง  หมูท่ี ่ 9

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขึน้วดัดอย เพือ่มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กวา้ง 4 ม. ยาว 400 ม. 340,000 -"- มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กองช่าง

เส้นล่าง บ้านปางม่วง พร้อมวางท่อระบายน้ํา ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 350,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ระบายน้ําฯ  สายทางขึน้วดัปางม่วง  หมู ่9 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเจ้าพ่อขุนตาน เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 350,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ขึน้วดัปางม่วง  หมู ่9 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปทีส่าธารณะ เพือ่มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กวา้ง 4 ม. ยาว 400 ม. 1,000,000 -"- มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กองช่าง

บ้านปางม่วง หมู ่9 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบนทางไปทุง่บน เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 800,000 800,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

 หมู ่9 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปางม่วง หมู9่เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร 3,773,800 3,773,800 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ต.ห้างฉัตร เชือ่มต่อ บ้านหัวยเรียน หมู7่ ต.เวยีงตาล สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม อบจ.ลําปาง

อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสม เพือ่มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ ตามสภาพพืน้ที่ 100,000 100,000 -"- มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กองช่าง

สีเขียว บ้านปางม่วง หมู ่9 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายหาญ เพือ่มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ ตามสภาพพืน้ที่ 100,000 100,000 -"- มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กองช่าง

ฮาวคําฟู บ้านปางม่วง หมู ่9 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชูชาติ เพือ่มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ ตามสภาพพืน้ที่ 100,000 100,000 -"- มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กองช่าง

ชนขัน บ้านปางม่วง หมู ่9 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอมร เพือ่มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ ตามสภาพพืน้ที่ 100,000 100,000 -"- มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กองช่าง

บ้านปางม่วง หมู ่9 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต

บ้านแม่ฮาว  หมูท่ี ่ 3

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีตเพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร 8,297,300 8,297,300 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายหลักเชือ่มระหวา่งบ้านแม่ฮาว หมู ่3  ต.ห้างฉัตรสําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม อบจ.ล าปาง

ถึง ต.วอแก้ว โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพือ่แก้ไขปัญหาถนนลาดยางเส้นเดิม ขนาดกวา้ง 4.00x2,000x0.05 เมตร 3,651,000 3,651,000 3,651,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนสายหลักบ้านแม่ฮาว หมู3่  ต.ห้างฉัตร ทีช่ํารุดทรุดโทรมให้กับประชาชนที่ และปลอดภัยในการคมนาคม เงนิอุดหนุน
อ.ห้างฉัตร  จ.ลําปาง สัญจรไปมา เฉพาะกิจ สถ.

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพือ่แก้ไขปัญหาถนนลาดยางเส้นเดิม ขนาดกวา้ง 4.00x1,500x0.05 เมตร 2,014,500 2,014,500 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านแม่ฮาว หมู ่3 ต.ห้างฉัตร เชือ่มต่อบ้านป่าไคร้ทีช่ํารุดทรุดโทรมให้กับประชาชนที่ และปลอดภัยในการคมนาคม อบจ.ล าปาง
เหนือ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง สัญจรไปมา

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีตเพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 1,343,600 1,343,600 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายหน้า ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล บ้านแม่ฮาว หมู ่3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 0.05 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม อบจ.ล าปาง

ต.ห้างฉัตร เชือ่มต่อบ้านห้างฉัตรเหนือ เขตเทศบาล

ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านสถานี  หมูท่ี ่ 4

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์พร้อม เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 5 เมตร ยาว 705 เมตร 5,000,000 5,000,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

วางท่อระบายน้ํา คสล.  จากบ้านนายนวล ป๊อกวงษา สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา0.05เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม เงินอุดหนุน

บ้านสถานี หมู ่4 ต.ห้างฉัตร  เชือ่มต่อทางหลวงแผ่น พิกัดN 2026510 E 053845 - โครงการ เฉพาะกิจ สถ.

ดิน หมายเลข 1039(ขาล่อง) อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง N 2027135 E 053877 อบจ.ลําปาง

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 2,700,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านสถานี ถึงบ้านหนองน้อย ตําบล สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

หนองหล่ม หมู ่4
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านแพะดอนสัก  หมูท่ี ่ 5

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 5 เมตร ยาว 644 เมตร 300,000 800,000 800,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายหลักบ้านแพะดอนสัก หมู ่5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา0.05เมตร การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอน- เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 5 เมตร ยาว1000 เมตร 2,000,000 2,000,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

กรีตสายคุ้มบ้านต้นผ้ึง หมู ่5 จากปากทางทางหลวง สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.05เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม เงินอุดหนุน

แผ่นดิน หมายเลข 1039  จนถึงทางหลวงแผ่นดิน เฉพาะกิจ สถ.

หมายเลข 11 ขาล่อง อบจ.ลําปาง

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ติกคอน-เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร 3,600,000 3,600,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

กรีต จากปางทางเข้าหมูบ่้านบ้านแพะดอนสัก หมู ่5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา0.05เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

(ฝ่ังบ้านแม่ฮาว)ถึงสามแยกบ้านสถานี หมู ่4
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านขามแดง  หมูท่ี ่ 6

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ขนาดกวา้ง 4.00x2,000x0.05 เมตร 2,685,300 2,685,300 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายหลัก บ้านขามแดง หมู ่6 เขต ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลสําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม สถ.

เชือ่มต่อบ้านห้างฉัตรใต้ หมู ่1 เขต ทต.ห้างฉัตร โครงการ อบจ.ลําปาง

บ้านปันง้าว  หมูท่ี ่7

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพือ่แก้ไขปัญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00x1,500x0.05 เมตร 3,651,000 3,651,000 3,651,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หรือลาดยางพาราสเลอล่ีซีล สายบ้านปันง้าว – ทีช่ํารุดทรุดโทรมให้กับประชาชนที่ พร้อมตีเส้นจราจร 300 ตารางเมตร และปลอดภัยในการคมนาคม เงนิอุดหนุน
บ้านใหม่ลมเย็น หมู7่ เชือ่มต่อทางหลวงแผ่นดิน สัญจรไปมา พิกดัเร่ิมต้น E 538601  N 2024243    เฉพาะกิจ สถ.
หมายเลข 11  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง พิกดัส้ินสุด E 539788  N 2024748 อบจ.ลําปาง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพือ่แก้ไขปัญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00x1,300x0.05 เมตร 2,373,000 2,373,000 2,373,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายโรงฆ่าสัตว ์บ้านปันง้าวใต้ หมู7่  ต.ห้างฉัตร ทีช่ํารุดทรุดโทรมให้กับประชาชนที่ งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน และปลอดภัยในการคมนาคม
 อ.ห้างฉัตร  จ.ลําปาง สัญจรไปมา เฉพาะกิจกรณี เฉพาะกิจกรณี เฉพาะกิจกรณี

เร่งด่วน สถ. เร่งด่วน สถ. เร่งด่วน สถ.

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอน- เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ขนาดกวา้ง 4.00 x 355.00 x 0.05 เมตร 500,000 500,000 500,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
กรีต (OVER LAY) ทับผิวถนนคอนกรีตเดิม บ้าน- ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม

ปันง้าว หมู ่7 สายบ้านนายเจริญ ถึง บ้าน ด.ต.เชิด
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งบประมาณและทีผ่่านมา

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านหัวหนอง  หมูท่ี ่8

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพือ่แก้ไขปัญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00x1,200x0.05 เมตร 1,920,000 1,920,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายภายในหมูบ่้านทัง้หมด บ้านหัวหนอง หมู่8 ทีช่ํารุดทรุดโทรมให้กับประชาชนที่ และปลอดภัยในการคมนาคม
 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง สัญจรไปมา

 - โครงการปรับปรุงถนนด้วยการปูแอสฟัลติกส์ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 1,000,000 1,000,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คอนกรีตสายหลักต้ังแต่หลังวดัดอนมูล - สุดถนน สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 0.05 เมตร การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

คุ้มบ้านต้นผ้ึง หมู ่8 โครงการ

บ้านปางม่วง  หมูท่ี ่ 9

 - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์  ขึน้วดัปางม่วงเพือ่มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กวา้ง 4 ม. ยาว 225 ม. 351,000 -"- มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กองช่าง

 บ้านปางม่วง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร 2,800,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านปางม่วงถึงบ้านห้วยเรียน ตําบลเวยีงตาล สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 สายล่าง หมู ่9

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 2,000,000 2,000,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ข้ามทางรถไฟสายปางม่วง บ้านปางม่วง หมู ่9 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
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งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอล่ีซีล (Para Slurry Seal)

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการฉาบผิวทาง เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย จุดที1่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 540 เมตร 448,935 448,935 448,935 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แบบพาราสเลอร่ีซีล(Para Slurry Seal) สายหล่าย สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม จุดที2่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 87 เมตร การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม อบจ.ล าปาง

น้ําถึงแยกบ้านนายสมจิตร ตันเต บ้านแม่ฮาว หมู ่3 โครงการ

ต.ห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการฉาบผิวทาง เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย จุดที1่ กวา้ง 3 เมตร ยาว 200 เมตร 209,676 209,676 209,676 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แบบพาราสเลอร่ีซีล(Para Slurry Seal) สายคุ้มบ้านสําหรับใช้สัญจรและคมนาคม จุดที2่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 153 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม อบจ.ล าปาง
โบสถ์ถึงโบสถ์ บ้านแม่ฮาว หมู ่3
ต.ห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการฉาบผิวทาง เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 5 เมตร ยาว 342 เมตร 295,830 295,830 295,830 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แบบพาราสเลอร่ีซีล(Para Slurry Seal) สาย สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม อบจ.ล าปาง
ข้างวดัต้นซ้อ บ้านแม่ฮาว หมู ่3
ต.ห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการฉาบผิวทาง เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย จุดทีห่นึง่ 383,195 383,195 383,195 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แบบพาราสเลอร่ีซีล(Para Slurry Seal) สาย สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม กวา้ง 3 เมตร ยาว 133 เมตร การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านนายชุม ฮาวคําฟูถึงบ้านนายสมพงษ์ วงศ์ใจ- จุดทีส่อง โครงการ

สุริยะ บ้านแม่ฮาว หมู ่3  ต.ห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร กวา้ง 4 เมตร ยาว 454 เมตร
จ.ลําปาง
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการฉาบผิวทาง เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,092 เมตร 755,664 755,664 755,664 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แบบพาราสเลอร่ีซีล สายโรงสีแสงรุ่งเรืองถึงบ้าน สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม อบจ.ล าปาง

ห้างฉัตรเหนือ (สายหน้า ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลเชือ่ม

ต่อบ้านห้างฉัตรเหนือ เขตเทศบาลห้างฉัตร) บ้าน
แม่ฮาว หมู ่3 ต.ห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

 - โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการฉาบผิวทาง เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ขนาดกวา้ง 4.00 x 375.00 เมตร 259,500 259,500 259,500 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แบบพาราสเลอร่ีซีล สายหน้าสถานีรถไฟถึงทางข้าม สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

รถไฟ บ้านสถานี หมู ่4  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร 

จ.ลําปาง

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการฉาบผิวทาง เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ขนาดกวา้ง 4.00 x 575.00 เมตร 397,900 397,900 397,900 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แบบพาราสเลอร่ีซีล(Para Slurry Seal) สาย สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านผู้ช่วยประส่วย คําอินต๊ะ ถึงปากทางข้างหอพัก โครงการ

ร้านสุนทร บ้านแพะดอนสัก  หมู ่5  ต.ห้างฉัตร 

อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการฉาบผิวทาง เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ขนาดกวา้ง 4.00 x 440 เมตร 304,480 304,480 304,480 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แบบพาราสเลอร่ีซีล(Para Slurry Seal) สาย สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านนายสุวรรณ  ถึงสายไปบ้านสถานี 

บ้านแพะดอนสัก  หมู ่5  ต.ห้างฉัตร 

อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการฉาบผิวทาง เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย จุดทีห่นึง่ 1,399,916 1,399,916 1,399,916 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แบบพาราสเลอร่ีซีล(Para Slurry Seal) สายหลัก สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม กวา้ง 3 เมตร ยาว 135 เมตร งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน และปลอดภัยในการคมนาคม

ภายในหมูบ่้าน บ้านขามแดง หมู ่6  ต.ห้างฉัตร จุดทีส่อง เฉพาะกิจกรณี เฉพาะกิจกรณี เฉพาะกิจกรณี

อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,168 เมตร เร่งด่วน สถ. เร่งด่วน สถ. เร่งด่วน สถ.

จุดทีส่าม ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
กวา้ง 5 เมตร ยาว 603 เมตร

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการฉาบผิวทาง เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ขนาดกวา้ง 4.00 x 1,680 เมตร 1,162,561 1,162,561 1,162,561 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แบบพาราสเลอร่ีซีล(Para Slurry Seal) สาย ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
เข้าโรงฆ่าสัตว ์บ้านปันง้าว หมู ่7  ต.ห้างฉัตร เฉพาะกิจกรณี เฉพาะกิจกรณี เฉพาะกิจกรณี โครงการ

อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง เร่งด่วน สถ. เร่งด่วน สถ. เร่งด่วน สถ.

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
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เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการฉาบผิวทาง เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม จุดทีห่นึง่ 1,750,760 1,750,760 1,750,760 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แบบพาราสเลอร่ีซีล(Para Slurry Seal) สาย ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา กวา้ง 3 เมตร ยาว 100 เมตร งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน และปลอดภัยในการคมนาคม

ข้างบ้านนางฉัตรจารีย์ ต้ือยศ ถึง ถนนสายคุ้มบ้าน- จุดทีส่อง เฉพาะกิจกรณี เฉพาะกิจกรณี เฉพาะกิจกรณี

ใหม่ลมเย็น บ้านปันง้าว หมู ่7  ต.ห้างฉัตร กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,455 เมตร เร่งด่วน สถ. เร่งด่วน สถ. เร่งด่วน สถ.

อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการฉาบผิวทาง เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม จุดทีห่นึง่ 356,380 356,380 356,380 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แบบพาราสเลอร่ีซีล(Para Slurry Seal) สาย ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา กวา้ง 3 เมตร ยาว 20 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านทรงถึงบ้านนายณรงค์ ญาสิทธิ์ จุดทีส่อง

บ้านปันง้าว หมู ่7  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการฉาบผิวทาง เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม จุดทีห่นึง่ 749,955 749,955 749,955 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แบบพาราสเลอร่ีซีล(Para Slurry Seal) สายหลัก ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา กวา้ง 3 เมตร ยาว 85 เมตร การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม อบจ.ล าปาง
ภายในหมูบ่้าน บ้านหัวหนอง หมู ่8  ต.ห้างฉัตร จุดทีส่อง โครงการ

อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง กวา้ง 4 เมตร ยาว 745 เมตร

จุดทีส่าม

กวา้ง 5 เมตร ยาว 220 เมตร
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการฉาบผิวทาง เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ขนาดกวา้ง 4.00 x 635 เมตร 439,420 439,420 439,420 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แบบพาราสเลอร่ีซีล(Para Slurry Seal) สาย ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม

ข้างบ้านผู้ช่วยกําชัย ถึง ข้างบ้านนายจําเนียร  

บ้านปางม่วง หมู ่9  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการฉาบผิวทาง เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ขนาดกวา้ง 4.00 x 129 เมตร 89,268 89,268 89,268 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แบบพาราสเลอร่ีซีล(Para Slurry Seal) สาย ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม

ข้างบ้านหนองหอย บ้านปางม่วง หมู ่9  ต.ห้างฉัตร

อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด

บ้านแม่ฮาว  หมูท่ี ่ 3

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด  ภายในหมูบ่้านเพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพพืน้ที่ 500,000 500,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด  สาย เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 468,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านโบสถ์ - กองทราย หมู ่3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม เมตร หนา 0.30 ม. และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดซอยรวมใจ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย บ้านแม่ฮาว หมู ่3 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3  สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดพร้อมวางท่อ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย บ้านแม่ฮาว หมู ่3 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ระบายน้ําสายเกา๊แพนขา้งบ้านนายบุญรัตน์ สันบุญเป็ง สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชือ่ม เพือ่แก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมบ่อ ขนาดกวา้ง 5.00x5,000 เมตร 1,600,000 1,600,000 1,600,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ระหวา่งบ้านแม่ฮาว หมู ่3  ต.ห้างฉัตร - ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านป่าไคร้เหนือ หมู9่  ต.หนองหล่ม เฉพาะกิจ เฉพาะกิจ เฉพาะกิจ โครงการ

อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
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งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการวางท่อลําเหมืองสายต้นตุ่ม(เก๊าตุ่ม)  เพือ่ให้การระบายน้ําลําเหมืองเป็นไปโดยตามสภาพพืน้ที่ 100,000 มกีารดําเนิน การระบายน้ําลําเหมืองเป็นไปโดย กองช่าง

 คุ้มบ้านใหม่ลมเย็น บ้านปันง้าว หมู ่7 สะดวก การตาม สะดวก
โครงการ

บ้านสถานี  หมูท่ี ่ 4

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายบ้าน เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 100,000 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

นายรันดร สายศร - บ้านกํานันเฉลิม สายคําฟู สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

พร้อมขยายเขตไฟฟ้า

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชือ่ม เพือ่แก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมบ่อ ขนาดกวา้ง 5.00x5,000 เมตร 1,600,000 1,600,000 1,600,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ระหวา่งบ้านสถานี หมู ่4  ต.ห้างฉัตร - ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านป่าไคร้ หมู1่(หนองน้อย)  ต.หนองหล่ม เฉพาะกิจ เฉพาะกิจ เฉพาะกิจ 

อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านแพะดอนสัก  หมูท่ี ่ 5

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 80 เมตร 10,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายดี(บ้านทุง่)ถึงกลางหมูบ่้าน หมู ่5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
โครงการ

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 10,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายทอง จักรคําปิง ถึงลําเหมืองแม่ฮาว สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
(ต้นผ้ึง)

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 10,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายหน้าวดัดอนสัก บริเวณต้นโพธิ ์หมู ่5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายบ้านแพะ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 110 เมตร 10,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ดอนสักถึงบ้านแม่ฮาว หลังบ้านนายไตรรงค์ หมู ่5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
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เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านปันง้าว  หมูท่ี ่ 7

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายก่อนถึงบ้านเพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 40,500 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใหม่ลมเย็น-ถนนพหลโยธนิ พร้อมวางท่อระบายน้ํา สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
โครงการ

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 24,300 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายเมฆ  หมืน่คําแปง หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 24,300 24,300 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายเม็ด วงค์ทอง ถึง โรงฆ่าสัตว ์หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายบ้าน เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 24,300 24,300 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

นางวรรณี หมืน่คําแปง ถึง บ้านใหม่ลมเย็น หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านหัวหนอง  หมูท่ี ่ 8

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดถนนตัดใหม่ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ข้างโรงเรียนเก่า หมู ่8  เชือ่มต่อโรงเรียนบ้านปันง้าว สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม เมตร หนา 0.8 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านปางม่วง  หมูท่ี ่ 9

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายทางเข้า เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร 180,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

อ่างเก็บน้ําห้วยรอดพร้อมวางท่อระบายน้ํา หมู ่9 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,400 180,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวกและ กองช่าง

สายทางสวนบน (ทุง่ห้าร้อย) สําหรับใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร เมตร ปลอดภัยในการขนส่งการเกษตร

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 50,000 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายเลียบทางรถไฟถึงฝายห้าร้อย หมู ่9 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพือ่ให้มีถนนทีสั่ญจรไปมาได้สะดวก ตามสภาพ 250,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ําทางไปทีส่าธารณะ หมู ่9 และปลอดภัย และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการลูกรังบดอัดเส้นไปทุง่นาบน เพือ่มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 390,000 -"- มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กองช่าง

บ้านปางม่วง หมู ่9 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.30 ม. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 - โครงการลูกรังบดอัดเส้นเขตสหกรณ์นิคม เพือ่มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 780,000 -"- มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กองช่าง

บ้านปางม่วง หมู ่9 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.30 ม. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 - โครงการลูกรังบดอัดสายใหม่ สายลุ่ม - แม่ฮาว เพือ่มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 390,000 -"- มีถนนไวใ้ช้สัญจรไปมาในพืน้ที่ กองช่าง

บ้านปางม่วง หมู ่9 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.30 ม. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมูบ่้าน

บ้านแม่ฮาว  หมูท่ี ่ 3

 - โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ระยะทางประมาณ 1,500 200,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายหลัก  เขตเทศบาลตําบลห้างฉัตร สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม เมตร การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

ถึงบ้านแม่ฮาว หมู ่3 โครงการ

 - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ระยะทางประมาณ 1,600 1,280,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายรอบหมูบ่้าน หมู ่3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านสถานี  หมูท่ี ่ 4

 - โครงการปรับปรุงความกวา้งถนน คสล.สายหลัก เพือ่ขยายความกวา้งของผิวถนนทีใ่ช้ แยกปากทางถนนสายหลัก - บ้านนายนวล - ร้านสุนทรพาณิชย์640,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านสถานี หมู ่4 สัญจรและคมนาคม ป๊อกวงษา ขนาด 2 x 993 x 0.5 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

พิกัดจุดเร่ิมต้น E 538907, N 2027381

พิกัดจุดส้ินสุด E 0538446, N 2026527

 - โครงการปรับปรุงความกวา้งถนน บริเวณไหล่ทาง เพือ่ขยายความกวา้งของผิวถนนทีใ่ช้ ตามสภาพพืน้ที ่บ้านขามแดง หมู ่6 500,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หน้าบ้านนายเส่ง อินแก้วถา จนถึงโค้งบ้านนางจันเพ็ญสัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

ธรรมลังกา
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เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านแพะดอนสัก  หมูท่ี ่ 5

 - โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมและ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ซ่อมแซมถนนทุกสายภายใน 1,000,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์  ทุกสายภายใน สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หมูบ่้าน บ้านแพะดอนสัก การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
หมูบ่้าน หมู ่5 โครงการ

 - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย เฉพาะจุดทีช่ํารุด 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายหลังวดัดอนมูล หมู่8 - บ้านต้นผ้ึง หมู่5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างกําแพงพนังกัน้ดินไหล่ทาง เพือ่แก้ไขปัญหาไหล่ทางถนนทรุดตัว ก่อสร้างกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก 218,300 218,300 218,300 กอ่สร้าง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บริเวณหน้าบ้าน ด.ต. สุทธศัิกด์ิ คําอินต๊ะ หนา 0.20 เมตร สูง 1.60 เมตร กําแพง คสล. และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านแพะดอนสัก หมู ่5 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร ลป. ยาว 50.00 เมตร สําเร็จตาม

เป้าหมาย

บ้านขามแดง  หมูท่ี ่6

 - โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทุกสายทุกซอย เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพ 500,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ภายในหมูบ่้าน บ้านขามแดง หมู ่6 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
โครงการ

บ้านปันง้าว หมูท่ี ่7

 - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย เฉพาะจุดทีช่ํารุด 100,000 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านปันง้าว(ใหม่ลมเย็น) หมู ่7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านหัวหนอง  หมูท่ี ่ 8

 - โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 4 เมตร หนา 0.10 ม. 160,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยสายหน้าบ้านนายเสง่ียม  หม้อใจวงค์ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม ยาว 100 ม. การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านหัวหนอง  หมูท่ี ่ 8 โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านปางม่วง  หมูท่ี ่ 9

 - โครงการปรับปรุงถนน ทุกสายทุกซอย เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย ตามสภาพ 500,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ภายในหมูบ่้าน บ้านปางม่วง หมู ่9 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ

 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด เพือ่ให้มีถนนทีส่ะดวกและปลอดภัย กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,00 เมตร 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายนิคมสหกรณ์ ต้ังแต่สวนนายพิสิษฐ์ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

ถึงสวนนายอมร หมู ่9

6 โครงการวางท่อระบายน้ําภายในหมูบ่้าน

บ้านแม่ฮาว หมู ่3

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตพร้อม เพือ่ช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ สายข้างบ้านนายเจริญ  แก้วสวา่ง 300,000 300,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

ขยายผิวจราจร  สายข้างบ้านนายเจริญ  ป้องกันน้ําท่วม การระบายน้ําสู่ลําคลอง

แก้วสวา่ง หมู ่3

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ จากบ้านสามแยกนายถา เตียนน้อยถึง 300,000 300,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

สายบ้านโบสถ์จากบ้านสามแยกนายถา เตียนน้อยถึงป้องกันน้ําท่วม บ้านนางบัวผัด วงศ์ประเสริฐ การระบายน้ําสู่ลําคลอง

บ้านนางบัวผัด วงศ์ประเสริฐ
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ สายเชือ่มระหวา่งเทศบาล ถึง 300,000 มกีารดําเนิน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

สายเชือ่มระหวา่งเทศบาลถึงบ้านแม่ฮาว ป้องกันน้ําท่วม บ้านแม่ฮาว (หน้าปัม๊น้ํามัน) การตาม การระบายน้ําสู่ลําคลอง

บริเวณหน้าปัม๊น้ํามัน หมู ่3 โครงการ

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ สายโรงสีข้าวแสงรุ่งเรือง ถึงบ้าน 300,000 300,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

สายโรงสีข้าวแสงรุ่งเรือง ถึงบ้าน ผอ.เสกสันต์ อินยา-ป้องกันน้ําท่วม ผอ.เสกสรร อินยาวเิลิศ การระบายน้ําสู่ลําคลอง

วเิลิศ

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ สายบ้านนายดนัย แสงบุญเรือง 300,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

สายบ้านนายดนัย แสงบุญเรืองถึงร้านค้าชุมชนบ้าน ป้องกันน้ําท่วม ถึงร้านค้าชุมชนบ้านแม่ฮาว การระบายน้ําสู่ลําคลอง

แม่ฮาว

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ สายโรงสีข้าวแสงรุ่งเรือง ถึงบ้าน 300,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

สายบ้านนางอุม้ แสงบุญเรือง ถึงบ้านนายไว แก้วนันป้องกันน้ําท่วม ผอ.เสกสันต์ อินยาวเิลิศ การระบายน้ําสู่ลําคลอง

ไชย บ้านแม่ฮาว หมู ่3
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านสถานี หมู ่4

- โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตริมถนนสายหลักเพือ่ช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ สายหลักจากบ้านนายนวล - ปากทาง 1,000,000 1,000,000 วางท่อ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

จากปากทางเข้าหมูบ่้านถึงบ้านนายนวล ป๊อกวงษา ป้องกันน้ําท่วม เข้าหมูบ่้าน บ้านสถานี หมู ่4 ระบายน้ํา การระบายน้ําสู่ลําคลอง
สําเร็จ

บ้านแพะดอนสัก หมู ่5 ตามเป้าหมาย

-โครงการวางท่อระบายน้ําทุกสายทุกซอยในหมูบ่้าน เพือ่ป้องกันน้ําท่วมไหลเข้าท่วม - ทุกสายทุกซอยในหมูบ่้าน 500,000 -"- สามารถป้องกันน้ําท่วมไหลเข้าท่วม กองช่าง

บ้านแพะดอนสัก หมู ่5 บ้านเรือนประชาชนในพืน้ที่ - สายบ้านทุง่ บ้านเรือนประชาชนได้เป็นอย่างดี

-โครงการขยายไหล่ถนนพร้อมวางท่อระบายน้ํา เพือ่ความสะดวกในการสัญจรไปมา กวา้ง 4 ม. ยาว 300 ม. 480,000 มกีารดําเนิน ได้รับความสะดวกในการสัญจรไป กองช่าง

 สายบ้านทุง่ บ้านแพะดอนสัก หมู ่5 ในพืน้ที่ หนา 0.15 ม. การตาม มาในพืน้ที่
โครงการ

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 450,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

พร้อมบ่อพัก  บริเวณปากทางถนนเข้าหมูบ่้านฝ่ังบ้านป้องกันน้ําท่วม เมตร  ความยาว 180 เมตร การระบายน้ําสู่ลําคลอง

แม่ฮาวถึงวดับ้านแพะดอนสัก หมู ่5
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งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านขามแดง หมู ่6

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน กวา้ง 3.85 เมตร ยาว 85 เมตร 200,000 มกีารดําเนิน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

พร้อมบดอัดลูกรังหลังท่อ สายบ้าน น้ําท่วมผิวจราจร การตาม การระบายน้ําสู่ลําคลอง

พ่อหลวงน้อย ถึงข้างบ้านโกเหนีย้ว หมู ่6 โครงการ

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน กวา้ง 4 เมตร ยาว 132 เมตร 200,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

พร้อมบดอัดลูกรังหลังท่อ สายบ้านพ่อคํา น้ําท่วมผิวจราจร  การระบายน้ําสู่ลําคลอง

ถึงอุโมงค์ฮ่องน้อย หมู ่6

-โครงการร้ือท่อระบายน้ําเก่า และวางท่อใหม่ เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน 300,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

สายคาร์แคร์ ถึงหน้าร้านอรทัย หมู ่6 น้ําท่วมผิวจราจร การระบายน้ําสู่ลําคลอง

-โครงการร้ือท่อระบายน้ําเก่า ข้ามถนนหน้าบ้าน เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน 300,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

นางกนกวรรณ แก้วคําอ้าย หมู ่6 น้ําท่วมผิวจราจร การระบายน้ําสู่ลําคลอง

บ้านปันง้าว  หมูท่ี ่ 7

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ระยะทางยาว 150 เมตร 450,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

พร้อมฝาปิด  สายโรงเรียนบ้านปันง้าวถึง น้ําท่วมผิวจราจร  การระบายน้ําสู่ลําคลอง

สถานฌาปนกิจ หมู ่7
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่แก้ไขปัญหาการต้ืนเขินของลําเหมืองวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 100,000 100,000 100,000 มกีารดําเนิน สามารถแก้ไขปัญหาการต้ืนเขินของ กองช่าง

ขนาด ⌀ 1 เมตร ต้ังแต่บ้านนายบุญธรรม และการระบายน้ําเข้าทีน่าของประชาชน  ⌀ 1 เมตร ระยะทาง 500 เมตร การตาม ลําเหมือง และระบายน้ําเข้านาของ
สุวรรณศร ถึงทีน่าของนายอาจหาญ วมิลจันทร์  โครงการ ประชาชนได้เป็นอย่างดี
บ้านปันง้าว หมู ่7 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตามสภาพ 100,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

พร้อมฝาปิด  ข้างบ้านนายธรรม สุวรรณศร น้ําท่วมผิวจราจร  การระบายน้ําสู่ลําคลอง

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ท่อ 80 เซนติเมตร จํานวน 18 ท่อ 150,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

พร้อมเทหูช้าง  สายบ้านปันง้าว ถึง บ้าน น้ําท่วมผิวจราจร จํานวน 2 จุด การระบายน้ําสู่ลําคลอง

ใหม่ลมเย็น (ลําเหมืองแม่ฮาว) หมู ่7

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ระยะทางยาว 130 เมตร 450,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

ซอยบ้านนายชุม  สุวรรณศร หมู ่7 น้ําท่วมผิวจราจร  การระบายน้ําสู่ลําคลอง

 - โครงการวางท่อระบายน้ําสายบ้านใหม(่โรงฆ่าสัตว)์เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน วางท่อระบายน้ํา 150,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
ถึงบ้านหม้อ หมู ่7 น้ําท่วมผิวจราจร การระบายน้ําสู่ลําคลอง

 - โครงการวางท่อระบายน้ําลําเหมืองจํานวน 2 จุด เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน วางท่อระบายน้ํา 30,000 30,000 30,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
บริเวณบ้านนายรัตน์ ฟูทอง น้ําท่วมผิวจราจร การระบายน้ําสู่ลําคลอง
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านหัวหนอง หมูท่ี ่ 8

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 250,000 มกีารดําเนิน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

พร้อมบ่อพัก  บริเวณลําเหมืองข้างบ้าน น้ําท่วมผิวจราจร เมตร   พร้อมบ่อพัก  6  บ่อ การตาม การระบายน้ําสู่ลําคลอง

แม่คํา  ทรายเมืองมา หมู ่8 ความยาว 58.40 เมตร โครงการ

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน วางท่อระบายน้ํา(คสล.) 50,000 50,000 -"- สามารถป้องกันน้ําท่วมบ้านเรือน กองช่าง

พร้อมบ่อพักและขุดลอก ข้างศาลเจ้าปูบ่้าน จนถึง น้ําท่วมบ้านเรือนราษฎร ขนาด Ø  80 ซ.ม.  จาํนวน 10 เมตร ราษฎรได้เป็นอย่างดี

หลังบ้านนายประหยัด โยปินตา บ้านหัวหนอง หมู ่8 ขนาดลําเหมืองกวา้ง 1.5 เมตร ลึก

1 เมตร  ยาว 100 เมตร
- โครงการวางท่อระบายน้ํา(คสล.) พร้อมถมดินลูก เพือ่ช่วยระบายน้ําและใช้เป็นเส้นทาง วางท่อระบายน้ํา(คสล.) ขนาด Ø 80ซ.ม. 100,000 -"- ช่วยระบายน้ําและใช้เป็นเส้นทาง

ลูกรังทับหลังท่อ บ้านหวัหนอง หมู ่8 ในการคมนาคม ระยะทางยาว 10 เมตร  ขนาด Ø 1 เมตร ในการคมนาคมได้เป็นอย่างดี
ระยะทางยาว 30 เมตร

 - โครงการร้ือท่อระบายน้ําเก่า และวางท่อ เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน วางท่อระบายน้ํา(คสล.) 20,000 20,000 -"- สามารถป้องกันน้ําท่วมบ้านเรือน กองช่าง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่  หมู ่8 น้ําท่วมบ้านเรือนราษฎร ขนาด Ø  1 เมตร   จาํนวน 12 ท่อ  ราษฎรได้เป็นอย่างดี

สายหน้าบ้านนายบุญช่วย ง้าวกาเขียว

บ้านปางม่วง หมูท่ี ่ 9

 - โครงการวางท่อระบายสายบ้านนายสุพรรณ เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตามสภาพ 100,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง

แสงบุญเรือง ถึงบ้านนางสุพรรณี น้ําท่วมผิวจราจร การระบายน้ําสู่ลําคลอง

117

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ภายในหมูบ่้าน

บ้านแม่ฮาว  หมูท่ี ่ 3
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 500,000 กอ่สร้าง แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
เสริมเหล็ก สายหลักรอบหมูบ่้าน แม่ฮาว หมู ่3 น้ําท่วมผิวจราจร รางระบาย- การระบายน้ําสู่ลําคลอง

น้ําสําเร็จ

ตามเป้าหมาย

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน จากบ้านนางน้อย ปามา 500,000 แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต สายบ้านนางน้อย น้ําท่วมผิวจราจร บริเวณหน้าวดัถึงบ้าน ดต.เจต อนเทีย่ง การระบายน้ําสู่ลําคลอง
ปามา บริเวณหน้าวดัถึงบ้าน ดต.เดช  แม่ฮาว หมู ่3

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่แก้ไขปัญหาน้ําท่วมไหลเข้าบ้าน ปริมาณงานจํานวน 2 งานดังนี้ 94,200 94,200 94,200 - " - สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมไหล กองช่าง

พร้อมบ่อพักจํานวน 2 บ่อ เรือนประชาชน 1. สร้างรางระบายน้ํา คสล. ความกวา้ง เข้าบ้านเรือนประชาชนได้เป็นอย่าง
สายบ้านนายสมพงษ์ วงศ์ใจสุริยะ  บ้านแม่ฮาว ภายใน0.30 เมตร ยาว 44.00 เมตร  ดี
หมู ่3  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ฝา+พืน้+ผนังรางหนา 0.10 เมตร   

ลึก 0.40 เมตร
2. บ่อพักน้ํา คสล. ขนาดความกวา้ง

ในบ่อพัก 0.60 x 0.60 เมตร  ความลึก

หลังท่อ 0.80 เมตร จํานว 2 บ่อพัก
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เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
บ้านสถานี  หมูท่ี ่ 4
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน พร้อมฝาปิดคอนกรีต 500,000 500,000 กอ่สร้าง แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต สายบ้านนายสุภัทรน้ําท่วมผิวจราจร รางระบาย- การระบายน้ําสู่ลําเหมือง
ปวงคํา จนสุดซอย บ้านสถานี หมู ่4 น้ําสําเร็จ

ตามเป้าหมาย

บ้านแพะดอนสัก  หมูท่ี ่ 5
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 675,000 675,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก น้ําท่วมผิวจราจร 0.3x0.5 เมตร ยาว 150 เมตร การระบายน้ําสู่ลําคลอง
บริเวณถนนภายในหมูบ่้าน บริเวณซอย สปอ. ถึงลําเหมืองแม่ฮาว

- บริเวณศาลาเอนกประสงค์ถึงลําเหมือง
แม่ฮาว  250 เมตร

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน บ้านแพะดอนสักหมู ่5 500,000 500,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
สายบ้านนางแก้ว สุขคําเมือง ถึงบ้านนายสงวน อิน- น้ําท่วมผิวจราจร      การระบายน้ําสู่ลําคลอง
แสนต๊ะ บ้านแพะดอนสักหมู ่5

บ้านขามแดง  หมูท่ี ่ 6
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อฝาปิด เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ยาว 100 เมตร ทัง้สองด้าน 500,000 มกีารดําเนิน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
พร้อมฝาปิดคอนกรีตทัง้สองข้างถนนทุกสาย น้ําท่วมผิวจราจร  สายสามแยกหน้าวดัขามแดง หมู ่6 การตาม ระบายน้ําสู่ลําคลอง

และทุกซอยในหมูบ่้าน โครงการ
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งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ยาว 900 เมตร ด้านเดียว 500,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

พร้อมฝาปิดคอนกรีต สามแยกบ้านนางจันทร์แก้ว น้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง

ถึงสามแยกปากทางเข้าหมูบ่้านขามแดง หมู ่6

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ยาว 120 เมตร ด้านเดียว 130,200 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เหล็กพร้อมฝาปิดหน้าบ้าน ป.บุญชู - บ้านนางน้อย น้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตามสภาพพืน้ที่ 130,200 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตถนนหน้าบ้าน นายอินสม  น้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง
แก้วเสมอใจ ถึงหน้าบ้านนายบุญเติง แสนคําลือ

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตามสภาพพืน้ที่ 130,200 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตถนนหน้าบ้าน นางวนิีย์ น้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง
คําฝ้ัน ถึง ลําเหมืองหน้าบ้านผู้ใหญ่ อภิชาติ สุภากุล

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตามสภาพพืน้ที่ 130,200 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตถนนหน้าบ้าน นางคําแปงน้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง
แก้วคําอ้าย ถึงข้างบ้านนางทองเพียร ไชยวงัราษฎร์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
บ้านปันง้าว  หมูท่ี ่ 7

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ทุกสายทุกซอยในหมูบ่้านปันง้าว หมู ่7 500,000 500,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กทุกสายทุกซอยในหมูบ่้าน น้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.สาย ซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพพืน้ที่ 300,000 300,000 300,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายถวลิ ถาอรุณ บ้านปันง้าว หมู ่7  ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง โครงการ

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.สาย ซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพพืน้ที่ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายหนูกัน วงค์ลาศรี บ้านปันง้าว หมู ่7  ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตัวรางกวา้ง 0.30 ยาว 58 เมตร 120,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

พร้อมฝาปิดคอนกรีต สายบ้านนายสุชาติ วงศ์สุวรรณน้ําท่วมผิวจราจร พิกัดจุดเร่ิมต้น E 538713, N 2027648 ระบายน้ําสู่ลําคลอง
หมู ่7 พิกัดจุดส้ินสุด E 539342, N 2028818

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ระยะทางยาว 360 เมตร 1,000,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก น้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง

สายบ้านนายราช  เหมยฟอง หมู ่7
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

งบประมาณและทีผ่่านมา

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตัวรางกวา้ง 0.30 ยาว 62 เมตร 130,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก น้ําท่วมผิวจราจร พิกัดจุดเร่ิมต้น E 538713, N 2027648 ระบายน้ําสู่ลําคลอง

สายเชือ่มระหวา่งบ้านปันง้าวถึงบ้านสันทราย หมู ่7 พิกัดจุดส้ินสุด E 539342, N 2028818

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝา เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ระยะทางยาว 150 เมตร 600,000 มกีารดําเนิน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

ปิดตะแกรงเหล็กพร้อมถนนคสล.หน้าบ้าน น้ําท่วมผิวจราจร  การตาม ระบายน้ําสู่ลําคลอง

นายจิระชัย  ด้วงจันตา ไปบ้านปันง้าว สันทราย โครงการ

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.สาย ซอย เพือ่แก้ไขปัญหาถนนทีช่ํารุดทรุดโทรม ตามสภาพพืน้ที่ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนางจันทร์ กันทา บ้านปันง้าว หมู ่7  ให้กับประชาชนทีสั่ญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝา เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตามสภาพพืน้ที่ 300,000 300,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

ปิดคอนกรีตสายหน้าบ้านพ่อหนานหมูน สุวรรณศร น้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง

บ้านปันง้าว หมู ่7

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝา เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตามสภาพพืน้ที่ 300,000 300,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

ปิดคอนกรีตสายหลังวดัปันง้าว บ้านปันง้าว หมู ่7 น้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีผ่่านมา

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านหัวหนอง  หมูท่ี ่ 8

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตัวรางกวา้ง 0.30 ยาว 250 เมตร 482,900 มกีารดําเนิน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตข้างถนนสายหน้า น้ําท่วมผิวจราจร พิกัดจุดเร่ิมต้น E 538716, N 205154 การตาม ระบายน้ําสู่ลําเหมือง

อูม่งคล ถึงหลังบ้านนายสุพรรณ ทรายหล้า หมู ่8 พิกัดจุดส้ินสุด E 0538358, N 2025308 โครงการ

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ขนาด 0.4x0.5 เมตร ยาว 150 250,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ถนนสายบ้านนายพร ถึง น้ําท่วมผิวจราจร เมตร ระบายน้ําสู่ลําเหมือง
 หลังบ้านนายเกษม  พรหมจรรย์ หมู ่8

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ขนาด 0.4x0.5 เมตร 2 ข้าง 160,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กข้าง- น้ําท่วมผิวจราจร ยาวข้างละ 50 เมตร รวม 100 ระบายน้ําสู่ลําคลอง
ถนนหน้าบ้านนายเมืองต่ืน ทรายเมืองมา หมู ่8 เมตร

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ขนาด 0.4x0.5 เมตร ยาว 160 267,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กข้างถนน น้ําท่วมผิวจราจร เมตร ระบายน้ําสู่ลําเหมือง
สายห้างฉัตร-เกาะคา หน้าตู้ยามตํารวจ-ลําเหมือง
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน กวา้ง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร 100,000 มกีารดําเนิน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กข้างถนน น้ําท่วมผิวจราจร ยาว 50 เมตร การตาม ระบายน้ําสู่ลําคลอง

สายหน้าบ้านแม่คํา ทรายเมืองมา หมู ่8 โครงการ

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน กวา้ง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร 290,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กข้างถนน น้ําท่วมผิวจราจร ยาว 145 เมตร ระบายน้ําสู่ลําคลองได้เป็นอย่างดี

สายต้ังแต่บ้านนางพร ถึงบ้านแม่บาง ใจนันตา หมู ่8

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน กวา้ง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร 200,000 200,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตหลังบ้าน ผอ.สุทัศน์ น้ําท่วมผิวจราจร ยาว 100 เมตร ระบายน้ําสู่ลําคลองได้เป็นอย่างดี

ใจคําปัน บ้านหัวหนอง หมู ่8

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน กวา้ง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร 100,000 100,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตซอยหน้าบ้าน น้ําท่วมผิวจราจร ยาว 50 เมตร ระบายน้ําสู่ลําคลองได้เป็นอย่างดี

พ.ต.สุริยันห์ หนองปิงคํา บ้านหัวหนอง หมู ่8

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน กวา้ง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร 290,000 290,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตสายบ้าน นายสุทัศน์ น้ําท่วมผิวจราจร ยาว 145 เมตร ระบายน้ําสู่ลําคลองได้เป็นอย่างดี

ถึงบ้านนายปวง ญาณทวี
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ระยะทางสุดสาย ตามสภาพพืน้ที่ 100,000 100,000 มกีารดําเนิน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีต หน้าบ้าน น้ําท่วมผิวจราจร การตาม ระบายน้ําสู่ลําคลอง

นางนงคราญ ตานันใจ บ้านหัวหนอง หมู ่8 โครงการ

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ระยะทางสุดสาย ตามสภาพพืน้ที่ 100,000 100,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตหน้าสวน น้ําท่วมผิวจราจร ระบายน้ําสู่ลําคลองได้เป็นอย่างดี

นางรสวรรณ ยางนอก บ้านหัวหนอง หมู ่8

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน บริเวณหน้าบ้าน จนถึงทางระบายน้ํา 100,000 100,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตหน้าบ้านนางแสง- น้ําท่วมผิวจราจร หลัก ระบายน้ําสู่ลําคลองได้เป็นอย่างดี

เทียน  เมืองสอน บ้านหัวหนอง หมู ่8

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพือ่ช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตามสภาพพืน้ที่ 100,000 100,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตตต่อจากอูม่งคล  น้ําท่วมผิวจราจร ระบายน้ําสู่ลําคลองได้เป็นอย่างดี

จนถึงข้างบ้าน น.ส.อําพัน ใจอินตา
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เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

8 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมในพืน้ทีรั่บผิดชอบ เพือ่ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมในพืน้ที่ หมูท่ี ่3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9 500,000 500,000 มกีารดําเนิน สามารถระบายน้ําได้เป็นอย่างดี กองช่าง

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ตําบล การตาม

- โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมสายต้นถ่อน - เพือ่ให้การระบายน้ําเป็นไปอย่างคล่อง สายต้นถ่อน(เก๊าถ่อน)ข้างโรงเรียน 100,000 100,000 โครงการ การระบายน้ําเป็นไปอย่างคล่องตัว 

(เก๊าถ่อน)ข้างโรงเรียนบ้านปันง้าว ลําเหมืองแม่ฮาว ตัว และเพือ่ให้เกษตรกรขนพืชพันธุท์าง บ้านปันง้าว ลําเหมืองแม่ฮาว และเพือ่ให้เกษตรกรขนพืชพันธุท์าง

หมู ่7 การเกษตรสัญจรข้ามลําเหมืองไปมาได้ การเกษตรสัญจรขา้มลําเหมอืงไปมาได้

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษาสะพาน
 - โครงการขยายผิวจราจรสะพานบริเวณ  เพือ่ขยายผิวจราจรสะพานให้ ขยายกวา้ง 4 เมตร ยาว 3 เมตร 300,000 300,000 - " - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หน้าฝายแม่ฮาว บ้านแพะดอนสัก หมู ่5  กวา้งขึน้  ( ส่ีเหล่ียมคางหมู ) และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างราวสะพาน บริเวณหลัง  เพือ่ขยายผิวจราจรสะพานให้ ยาว 80 เมตร 50,000 - " - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

วดับ้านปันง้าว บ้านปันง้าว หมู ่7  กวา้งขึน้ และปลอดภัยในการคมนาคม

10 โครงการก่อสร้างโครงเหล็กจํากัดความสูง เพือ่ป้องกันรถทีม่ีน้ําหนักมากเข้ามา กวา้ง 6  เมตร  สูง 5  เมตร 200,000 - " - ป้องกันรถทีม่ีน้ําหนักมาเข้ามายัง ทต.

ถนนสายห้างฉัตร - เกาะคา บ้านหัวหนอง หมู ่8 ยังถนนในพืน้ที่ ถนนในพืน้ที่ กรม

ทางหลวง
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.5  การปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการขุดลอกแหล่งเก็บน้ําในพืน้ที่

 - โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยคอกหมู เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของฝาย กวา้ง 50 เมตร ยาว 1,000 100,000 มกีารดําเนิน ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําไวใ้ช้ กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 และหนองน้ํา เมตร ลึก 5 เมตร การตาม ในฤดูแล้ง
โครงการ

 - โครงการขุดลอกหนองปูอ่้น เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของหนองน้ํา กวา้ง 20 เมตร ยาว 30 เมตร 50,000 - " - ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําไวใ้ช้ กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 ลึก 3 เมตร ในฤดูแล้ง

 - โครงการขุดลอกหนองห้า เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของหนองน้ํา กวา้ง 20 เมตร ยาว 20 เมตร 30,000 - " - ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําไวใ้ช้ กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 ลึก 3 เมตร ในฤดูแล้ง

 - โครงการขุดลอกหนองบึง สระเก็บน้ํา เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของหนองน้ํา หนองตึง  พืน้ทีส่ระประมาณ 3 ไร่ 1,000,000 - " - ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําไวใ้ช้ กองช่าง

บ้านสถานี หมู ่4 และเป็นแหล่งกักเก็บน้ําไวใ้ช้ประโยชน์ หนองมน ในฤดูแล้ง

 - โครงการขุดบ่อเก็บน้ํากลางหมูบ่้าน เพือ่กับเก็บน้ําไวใ้ช้ในการอุมโภค ตามสภาพ และตามแนวบ่อเดิม 100,000 - " - ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําไวใ้ช้ กองช่าง

(ตามแนวบ่อเดิม) บ้านแพะดอนสัก หมู ่5 บริโภค อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง

 - โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยรอด เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของอ่างเก็บน้ํา ตามสภาพพืน้ทีแ่ละความจุอ่าง 1,000,000 1,000,000 - " - ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําไวใ้ช้ กองช่าง

บ้านปางม่วง หมู ่9 และเพิม่ปริมาณกักเก็บน้ําไวใ้ช้ในฤดูแล้ง ในฤดูแล้ง หน่ายงานอ่ืน

โครงการขุดลอกลําเหมืองแม่ฮาวตลอดทัง้สาย เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของลําเหมือง ขุดลอกบริเวณทีต้ื่นเขิน 100,000 200,000 200,000 - " - สามารถป้องกันการต้ืนเขินของ กองช่าง

ในเขตพืน้ที ่ ลําเหมืองได้เป็นอย่างดี หน่ายงานอืน่
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัที ่4  เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมล าปางให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.5  การปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

 - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพือ่มีน้ําไวใ้ช้สําหรับอุปโภคและ ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 2 จุด 500,000 500,000 มกีารดําเนิน มีน้ําไวใ้ช้สําหรับอุปโภคและ กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 บริโภค จุดที ่1 บริเวณประปาหมูบ่้าน การตาม บริโภค
จุดที ่2 บริเวณข้างวดัต้นซ้อ โครงการ

 - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพือ่มีน้ําไวใ้ช้สําหรับอุปโภคและ ตามสภาพ 500,000 - " - มีน้ําไวใ้ช้สําหรับอุปโภคและ กองช่าง

บ้านปันง้าว หมู ่7 บริโภค บริโภค

 - โครงการเจาะบาดาลน้ําลึก และหอจ่ายสูง เพือ่มีน้ําไวใ้ช้สําหรับอุปโภคและ ตามสภาพ 500,000 - " - มีน้ําไวใ้ช้สําหรับอุปโภคและ กองช่าง

บ้านหัวหนอง หมู ่8 บริโภค บริโภค

 - โครงการขุดบ่อบาดาล บ้านปางม่วง เพือ่หาแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ ขุดบ่อบาดาล บ้านปางม่วง 100,000 - " - มีน้ําไวใ้ช้สําหรับอุปโภคและ กองช่าง

หมู ่9 อุปโภค - บริโภค หมู ่9 บริโภค

 - โครงการขุดบ่อน้ําต้ืนในพืน้ทีเ่ขตรับผิดชอบของ เพือ่หาแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ ขุดบ่อน้ําต้ืน หมู ่3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 35,000 35,000 35,000 - " - มีน้ําไวใ้ช้สําหรับอุปโภคและ กองช่าง
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล อุปโภค - บริโภค ในพืน้ทีตํ่าบล บริโภค

 - โครงการขุดบ่อบาดาลเพือ่การอุปโภค- เพือ่หาแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ จํานวน 20 จุด 14,000,000 - " - มีน้ําไวใ้ช้สําหรับอุปโภคและ กองช่าง

 บริโภค และการเกษตร ขนาดใหญ่ หมู ่3 - 9 อุปโภค - บริโภค  และการเกษตร หมู ่3 - 9 บริโภค

3  - โครงการโครงการวางท่อเหล็ก ขนาด Ø 4" เพือ่ให้ประชาชนได้มีน้ําใช้ในการอุปโภค วางท่อเหล็ก ขนาด Ø 4" จากอ่างเก็บน้ํา 500,000 500,000 -"- สามารถช่วยให้ประชาชนได้มีน้ํา ทต.

จากอ่างเก็บน้ําห้วยลอด-หมูบ่้าน บ้านปางม่วง หมู ่9และบริโภค น้ําห้วยลอด-หมูบ่้าน อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ กรมชลฯ
ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า (เพ่ือการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการเทดาดลําเหมือง 

 - โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองในพืน้ที่ เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของ ลําเหมืองห้าร้อย ห้าต้าง แม่ปิง้ 1,000,000 มกีารดําเนิน สามารถป้องกันการต้ืนเขินของ กองช่าง

ตําบล ลําเหมือง เหมืองหลวง ทุง่ง้าว แม่ฮาว การตาม ลําเหมืองได้เป็นอย่างดี
โครงการ

 - โครงการเทดาดลําเหมืองห้าต้าง เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของ กวา้ง 1 เมตร ยาว 1,000 500,000 - " - สามารถป้องกันการต้ืนเขินของ กองช่าง

 บ้านแม่ฮาว หมู ่3 ลําเหมือง เมตร ลึก 1.50 เมตร ลําเหมืองได้เป็นอย่างดี

 - โครงการเทดาดลําเหมืองห้าร้อย เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของ กวา้ง 1 เมตร ยาว 1,000 500,000 - " - สามารถป้องกันการต้ืนเขินของ กองช่าง

 บ้านแม่ฮาว หมู ่3 ลําเหมือง เมตร ลึก 1.50 เมตร ลําเหมืองได้เป็นอย่างดี

 - โครงการเทดาดลําเหมืองสัน เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของ กวา้ง 1 เมตร ยาว 1,500 500,000 500,000 - " - สามารถป้องกันการต้ืนเขินของ กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 ลําเหมือง เมตร ลึก 1.20 เมตร ลําเหมืองได้เป็นอย่างดี

 - โครงการเทดาดลําเหมืองโป่ง เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของ กวา้ง 1 เมตร ยาว 1,000 500,000 - " - สามารถป้องกันการต้ืนเขินของ กองช่าง

จากง่ามเหมืองโป่ง บ้านแม่ฮาว หมู ่3 ลําเหมือง เมตร ลึก 1.50 เมตร ลําเหมืองได้เป็นอย่างดี

 - โครงการเทดาดลําเหมืองหลวง เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของ กวา้ง 1 เมตร ยาว 1,000 500,000 - " - สามารถป้องกันการต้ืนเขินของ กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 ลําเหมือง เมตร ลึก 1.20 เมตร ลําเหมืองได้เป็นอย่างดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า (เพ่ือการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการเทดาดลําเหมืองแม่ฮาว เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของ กวา้ง  0.7  เมตร  ยาว  500 500,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 ลําเหมือง เมตร การตาม และสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ํา
โครงการ หลากได้

 - โครงการเทดาดลําเหมืองพร้อมทํานบ เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของฝาย เทดาดลําเหมืองพร้อมทํานพ 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

ข้างบ้านนายมูล  ฉัตรแก้วถึงข้างบ้าน และหนองน้ํา และสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ํา

นางนันทจิตรา  กาวลิะ หมู ่5 หลากได้

 - โครงการเทดาดลําเหมืองบ้านแม่ช่วยถึง เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของ ตามสภาพพืน้ที่ 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

หน้าบ้านลุงดอน บ้านขามแดง หมู ่6 ลําเหมือง และสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ํา
หลากได้

 - โครงการเทดาดลําเหมืองคอนกรีตเสริม- เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของลําเหมือง ตามสภาพพืน้ที่ 200,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

เหล็ก บริเวณศาลเจ้าปูบ่้าน - ลําเหมืองสาธารณะ  และเป็นแหล่งเพาะพันธุย์ุงลาย และสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ํา
บ้านหัวหนอง หมู ่8 หลากได้

 - โครงการเทดาดลําเหมืองคอนกรีตเสริม- เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของ ตามสภาพพืน้ที่ 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

เหล็กข้างบ้านนางคํา ทรายเมืองมา ลําเหมือง และสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ํา
บ้านหัวหนอง หมู ่8 หลากได้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า (เพ่ือการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการเทดาดลําเหมือง ซอย 1 เพือ่ป้องกันการกัดเซาะของตล่ิง กวา้ง 2 ม. ลึก 1 ม. 240,000 240,000 มกีารดําเนิน ป้องกันการกัดเซาะของตล่ิงได้ กองช่าง

บ้านหัวหนอง หมู ่8 ยาว 80 ม. การตาม

โครงการ

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดลําเหมืองกลาง เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของ กวา้ง 2 เมตร ลึก 1 เมตร 500,000 500,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

ต้ังแต่บ้านนางจุฬาลักษณ์ ถึงบ้าน ลําเหมือง ยาว  1,000  เมตร และสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ํา

หมอรุ่งโรจน์ ง้าวกาเขียว บ้านหัวหนอง หมู ่8 - สายหน้าบ้านหมอบุญช่วย ง้าวกาเขียว หลากได้

 - โครงการก่อสร้างทํานบกัน้น้ําแม่ตาลหน้าระบบ เพือ่เป็นแหล่งกักเก็บน้ําไวใ้ช้ในการ ทํานบกวา้ง 30 เมตร สูง 1 เมตร 500,000 - " - ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําไวใ้ช้ใน กองช่าง

ประปาหมูบ่้าน บ้านปางม่วง  หมูท่ี ่ 9 อุปโภค บริโภค การเกษตร

 - โครงการเทดาดลําเหมืองทุง่ใน บริเวณ เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของฝาย เทดาดลําเหมืองบริเวณฝาย 500,000 ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

ฝายทุง่ใน บ้านปางม่วง  หมูท่ี ่ 9 และหนองน้ํา ทุง่ในบ้านปางม่วง และสามารถรองรับน้ําในฤดูฝนได้

 - โครงการเทดาดลําเหมืองฝายห้าร้อย เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของฝาย เทดาดลําเหมืองบริเวณฝาย 500,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

บริเวณฝายห้าร้อย บ้านปางม่วง  หมูท่ี ่ 9 และหนองน้ํา ห้าร้อยบ้านปางม่วง และสามารถรองรับน้ําในฤดูฝนได้

 - โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงพังบริเวณ เพือ่ป้องกันการทรุดตัวของตล่ิง สร้างพนังกันตล่ิงพังบริเวณ 1,000,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

ฝายห้าร้อย บ้านปางม่วง  หมูท่ี ่ 9 ฝายห้าร้อยบ้านปางม่วง และสามารถรองรับน้ําในฤดูฝนได้

 - โครงการเทดาดลําเหมืองทุง่ห้าร้อย บริเวณ เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของฝาย เทดาดลําเหมืองบริเวณฝาย 500,000 ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

ฝายทุง่ห้าร้อย บ้านปางม่วง  หมูท่ี ่ 9 และหนองน้ํา ทุง่ในบ้านปางม่วง และสามารถรองรับน้ําในฤดูฝนได้
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เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า (เพ่ือการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการขุดลอกแหล่งน้ําเพือ่การเกษตร

 - โครงการขุดลอกเหมือง ฝายปึง๋ เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของฝาย กวา้ง  1  เมตร  ยาว  1,000 100,000 100,000 มกีารดําเนิน ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตรและ กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 และหนองน้ํา เมตร การตาม มีแหล่งรองรับน้ําในฤดูน้ําหลากได้
โครงการ

 - โครงการขุดลอกเหมืองฝายหลวง เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของฝาย ตามสภาพพืน้ที่ 100,000 - " - ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตรและ กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 และหนองน้ํา มีแหล่งรองรับน้ําในฤดูน้ําหลากได้

 - โครงการขุดลอกหน้าเหมืองหลวง เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของฝาย กวา้ง 15 เมตร ยาว 100 เมตร 200,000 - " - ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตร กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 และหนองน้ํา ลึก 1 เมตร และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมือง  บริเวณลํา เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของฝาย ระยะทางประมาณ 1,000 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

เหมืองทีผ่่านกลางหมูบ่้าน บ้านแม่ฮาว หมู ่3 และหนองน้ํา เมตร บ้านแม่ฮาว หมู ่3 และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองสาย เพือ่แก้ไขปัญหาการต้ืนเขินของลําเหมืองตามสภาพพืน้ที่ 100,000 - " - สามารถแก้ไขปัญหาการต้ืนเขิน กองช่าง

บ้านโบสถ์ - กองทราย หมู ่3 ของลําเหมืองได้เป็นอย่างดี
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เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า (เพ่ือการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการขุดลอกลําฝายห้าร้อย พร้อม เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของฝาย ขุดลอกฝายห้าร้อย สร้างพนัง 150,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

สร้างพนังกันดิน บ้านแม่ฮาว หมู ่3 และหนองน้ํา กันดิน บ้านแม่ฮาว หมู ่3 การตาม และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน
โครงการ

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองห้าต้าง เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของ กวา้ง 1 เมตร ยาว 2,000 1,500,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 ลําเหมือง เมตร ลึก 1.20 เมตร และสามารถรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกหน้าฝาย และลําเหมือง เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของฝาย กวา้ง 15 เมตร ยาว 50 - 80 300,000 300,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

ผ่านหมูบ่้านตลอดสาย บ้านแพะดอนสัก หมู ่5 และลําเหมือง เมตร ลึก 2 เมตร และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองทุกเส้น เพือ่ลดการเกิดน้ําท่วมฉับพลันในขณะ ขุดลอกลําเหมือง บ้านขามแดง หมู ่6 150,000 ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

บ้านขามแดง หมู ่6 ฝนตก สายหลังบ้าน อ.ดนัย สุวรรณชัย และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองปูเ่จ้า เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของลําเหมือง ขุดลอกลําเหมืองปูเ่จ้า พร้อมวาง 150,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

บ้านขามแดง หมู ่6 ท่อระบายน้ํา และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองหน้าป่าช้า พร้อมสร้าง เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของลําเหมือง ขุดลอกลําเหมืองหน้าป่าช้า ความยาว 450,000 ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

ฝายใหม่ บ้านปันง้าว หมู ่7 ประมาณ 500 เมตร พร้อมสร้างฝายใหม่ และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า (เพ่ือการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองข้างวดัปันง้าว เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของลําเหมือง ข้างวดัปัดง้าว 200,000 200,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

และถมดินกัน้เหมืองจากโรงปราสาท  หมู ่7 และป้องกันน้ําท่วม บ้านปันง้าว หมู ่7 การตาม และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน
โครงการ

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองแม่ฮาวพร้อมเปิดหน้าฝาย เพือ่แก้ไขปัญหาการต้ืนเขินของลําเหมืองลําเหมืองแม่ฮาว 100,000 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

บ้านปันง้าว หมู ่7 และหน้าฝายลําเหมืองแม่ฮาว บ้านปันง้าว หมู ่7 และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองแม่ฮ่างถึงลําเหมือง เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของลําเหมือง ขุดลอกลําเหมืองแม่ท่าง+ลําเหมือง 100,000 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

แม่หน้อย บ้านปันง้าว หมู ่7 แม่หน้อย บ้านปันง้าว หมู ่7 และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ํา เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของลําเหมือง ขุดลอกลําเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ํา 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

ข้างบ้านนางเพ็ญ อินถานะ  บ้านปันง้าว หมู ่7 และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองกลางถึงลําเหมืองแม่ฮ่างเพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของฝาย ขุดลอกลําเหมืองกลาง 100,000 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

หน้าบ้านนายเดชา มูลอินต๊ะ บ้านปันง้าว หมู ่7 และหนองน้ํา ประมาณ 500 เมตร และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองทางไปโรงฆ่า เพือ่ป้องกันการต้ืนเขินของฝาย ขุดลอกลําเหมืองทางไปโรงฆ่าสัตว์ 300,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

สัตว ์หมู ่7 และหนองน้ํา หมู ่7 ประมาณ 1,000 เมตร และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองขามแดง บ้านหัวหนอง เพือ่แก้ไขปัญหาการต้ืนเขินของลําเหมืองขุดลอกลําเหมืองขามแดง ให้ลึกและ 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

หมู ่8 กวา้งขึน้ และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

134

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า (เพ่ือการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

3 โครงการบดอัดคันดินลําเหมืองหลวง เพือ่ช่วยเก็บกักน้ําไวใ้ช้ในฤดู กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 300,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

บ้านแม่ฮาว  หมูท่ี ่3 แล้ง สูง 2 เมตร การตาม และสามารถรองรับน้ําช่วงฤดูฝน
โครงการ

4 โครงการทําประตูเปิด - ปิด น้ํา เหมืองปิง้ เพือ่ช่วยเก็บกักน้ําไวใ้ช้ในฤดู บริเวณเหมืองปิง้ บ้านแม่ฮาว 50,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

บ้านแม่ฮาว  หมูท่ี ่3 แล้ง หมู ่3 และสามารถรองรับน้ําช่วงฤดูฝน

5 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฝาย

 - โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฝายต้นน้ํา เพือ่ซ่อมแซมและปรับปรุงฝาย ซ่อมแซมและปรับปรุงฝาย 30,000 30,000 30,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

ลําธาร(Check Dam)ตามแนวพระราชดําริ ต้นน้ําในเขตพืน้ทีตํ่าบลห้างฉัตร ทัง้ 7 หมูบ่้าน ในเขตพืน้ที่ และสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ํา

"โครงการ 87 พรรษา 80 พันฝาย" ตําบลห้างฉัตร หลากได้

 - โครงการซ่อมแซมคันดินและปรับปรุงฝายน้ําล้น เพือ่ซ่อมแซมและปรับปรุงฝาย ซ่อมแซมคันดิน โดยการเทคอนกรีต 150,000 150,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

ฝายห้าต้าง พร้อมทําประตูน้ํา หมู ่9 ต้นน้ําในเขตพืน้ทีตํ่าบลห้างฉัตร เสริมเหล็ก พร้อมทําประตูน้ํา และสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ํา

หลากได้

 - โครงการซ่อมแซมฝายทุง่ใน บริเวณฝาย เพือ่ช่วยเก็บกักน้ําไวใ้ช้ในฤดู ระยะทางประมาณ 1,000 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง

ทุง่ใน บ้านปางม่วง  หมู ่9 แล้ง เมตร และสามารถรองรับน้ําช่วงฤดูฝน

6 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ําลําน้ําแม่ตาล เพือ่กักเก็บน้ําไวใ้ช้ในฤดูแล้ง จํานวน 5 จุด ในพืน้ที ่หมู ่3 - 9 2,500,000 2,500,000 - " - ประชาชนมีน้ํากักเก็บไวใ้ช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แก้มลิง)  

135

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า (เพ่ือการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

7 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น / ฝายชะลอน้ํา

 - โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นขนาดเล็กภายในพืน้ที่ เพือ่หาแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ ฝายน้ําล้นขนาดเล็ก บริเวณฝายแม่ฮาว 100,000 มกีารดําเนิน ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตรและ กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 บริโภค และการเกษตร ฝายปิง้ ฝายปึง๋ การตาม สามารถกักเก็บน้ําไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําน้ําแม่ฮาว เพือ่หาแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ ความยาว 10 เมตร ลึก 1.5 150,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตรและ กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 บริโภค และการเกษตร เมตร สามารถกักเก็บน้ําไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

 - โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นฝายหลวง เพือ่หาแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ ความยาว 50 เมตร ลึก 1.5 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตรและ กองช่าง

บ้านแม่ฮาว หมู ่3 บริโภค และการเกษตร เมตร สามารถกักเก็บน้ําไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

 - โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ําลําเหมือง เพือ่สร้างแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ ตามสภาพพืน้ที่ 300,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตรและ กองช่าง

ขามแดงและลําเหมืองแม่ฮาว หลังวดัดอนมูล บริโภค และการเกษตร สามารถกักเก็บน้ําไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

 - โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา ลําน้ําแม่ตาล เพือ่สร้างแหล่งเก็บกักน้ําเพือ่ใช้ กวา้ง 60 เมตร สูง 1 เมตร  50,000 50,000 - " - ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตร กองช่าง

บ้านแม่ฮาว  หมู ่3 สําหรับบริโภค และการเกษตร จํานวน 5 จุด พร้อมตาข่าย

 - โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นกัน้น้ําแม่ฮาว เพือ่หาแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ ตามสภาพพืน้ที่ 300,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตรและ กองช่าง

บ้านปันง้าว หมู ่7 บริโภค และการเกษตร สามารถกักเก็บน้ําไวใ้ช้ในฤดูแล้ง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า (เพ่ือการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา(ฝายน้ําล้น)  ลําน้ํา-เพือ่สร้างแหล่งเก็บกักน้ําเพือ่ใช้ สร้างฝายน้ําล้น ลําน้ําแม่ฮาวบริเวณกลาง 50,000 50,000 - " - ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตร กองช่าง

แม่ฮาวสายบ้านแพะดอนสัก  หมู ่5 สําหรับอุปโภค และการเกษตร หมูบ่้าน

 - โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา บริเวณลําน้ํา เพือ่สร้างแหล่งเก็บกักน้ําเพือ่ใช้ ตามสภาพพืน้ที่ 50,000 50,000 - " - ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตร กองช่าง

แม่ฮาว  บ้านปันง้าว  หมู ่7 สําหรับบริโภค และการเกษตร

 - โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา(เขียงแต) บริเวณ เพือ่สร้างแหล่งเก็บกักน้ําเพือ่ใช้ ตามสภาพพืน้ที่ 50,000 50,000 - " - ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตร กองช่าง

ลําเหมือนปูป่าน  บ้านปันง้าว  หมู ่7 สําหรับบริโภค และการเกษตร

 - โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา บริเวณลําน้ํา เพือ่สร้างแหล่งเก็บกักน้ําเพือ่ใช้ กวา้ง 60 เมตร สูง 1 เมตร  50,000 50,000 - " - ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตร กองช่าง

แม่ตาล  บ้านปางม่วง  หมู ่9 สําหรับบริโภค และการเกษตร จํานวน 5 จุด พร้อมตาข่าย

8 โครงการเรียงหินป้องกันตล่ิงพัง แบบ Gabions. เพือ่ป้องกันน้ําเซาะกัดตล่ิงบริเวณประปาด้วยการตอกหลัก เรียงหินป้องกันตล่ิง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - " - สามารถป้องกันน้ําเซาะตล่ิงบริเวณ กองช่าง

ลําน้ําแม่ฮาวต้ังแต่บริเวณหัวสะบานบ้าน หมูบ่้านบ้านปางม่วง พัง  แบบ Gabions. ประปาหมูบ่้านบ้านปางม่วงได้

นางเพ็ญจันทร์ ขันแข็งถึงบ้านนางเช้า กาวลิะ

โครงการเรียงหินป้องกันตล่ิงพัง แบบ Gabions. เพือ่ป้องกันน้ําเซาะกัดตล่ิงบริเวณประปาด้วยการตอกหลัก เรียงหินป้องกันตล่ิง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - " - สามารถป้องกันน้ําเซาะตล่ิงบริเวณ กองช่าง

ลําน้ําแม่ตาลจากประปาบ้านปางม่วงถึงฝายห้าต้าง หมูบ่้านบ้านปางม่วง พัง  แบบ Gabions. ประปาหมูบ่้านบ้านปางม่วงได้

9  - โครงการเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตร เพือ่หาแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ หมูท่ี ่3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 200,000 ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตร กองช่าง

พร้อมติดต้ังปัม๊ซัมเมอร์ส  หมูท่ี ่3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 บริโภค และการเกษตร  
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