


ผ.02

                                       ยทุธศาสตร์ที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

109 โครงการขดุลอกสระเกบ็น้้าสาธารณะ - เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ ขนาดลึก 2.00 ม.    250,000    ร้อยละ 80 ของ .-เกษตรกรมีน้้าเพยีงพอ กองช่าง

ประโยชน์สายหว้ยแต  ยาว 1,200 ม. พืน้ที่บริเวณนี้มีน้้า ส้าหรับการเกษตร

   เพยีงพอส้าหรับการ .-เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึน้

  เกษตร

109 โครงการขดุลอกสระเกบ็น้้าสาธารณะ - เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ ขนาดลึก 2.00 ม.    250,000 ร้อยละ 80 ของ .-เกษตรกรมีน้้าเพยีงพอ กองช่าง

ประโยชน์สายหว้ยแต  ยาว 1,200 ม. พืน้ที่บริเวณนี้มีน้้า ส้าหรับการเกษตร

   เพยีงพอส้าหรับการ .-เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึน้

  เกษตร

งบประมาณ

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบบัแก้ไข ครั้งที่ 1/2564

ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง    ยทุธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม   

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

รายละเอียดโครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 109  (หมูท่ี่ 4)

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข ครัง้ที่ 1/2564

เหตุผลการแก้ไข 1.เพ่ือใหส้อดคล้องกับความเปน็จริง 2.เพ่ือรองรับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

110 ก่อสร้างรางริน คสล .สายหว้ยแต เพ่ือใหร้าษฎรมน้ี าเพียงพอ ขนาดยาว  200.00 ม.  370,000 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมน้ี าเพียงพอ กองชา่ง

(เส้นล่าง/ฝายงา่ 9 คน) ในการท าการเกษตร กว้าง 1.00 ม.   บริเวณน้ีมน้ี าเพียง ส าหรับการเกษตร

 ลึก 0.75 ม. พอส าหรับการเกษตร .-เกษตรมรีายไดเ้พ่ิมขึน้

   

110 ก่อสร้างรางริน คสล .สายหว้ยแต เพ่ือใหร้าษฎรมน้ี าเพียงพอ ขนาดยาว  200.00 ม.   370,000 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมน้ี าเพียงพอ กองชา่ง

(เส้นล่าง/ฝายงา่ 9 คน) ในการท าการเกษตร กว้าง 1.00 ม.   บริเวณน้ีมน้ี าเพียง ส าหรับการเกษตร

ลึก 0.75 ม. พอส าหรับการเกษตร .-เกษตรมรีายไดเ้พ่ิมขึน้

   

38 วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีต สายบา้น เพ่ือให้การระบายน้ ามีประสิทธิภาพ ขนาดทอ่ 0.40 ม. ความยาว  350,000  ร้อยละ 70 ของบา้น การระบายน้ าเปน็ไปดว้ย กองชา่ง

นายมงคล อุ่นปญัญา   ถึงบา้น มากขึน้ และขยายเส้นทางการ รวม 150 ม.   เรือน ปชช.บริเวณน้ี ความรวดเร็ว ลดปญัหา

นายคารม ค าแก้ว   จราจร น้ าไมท่ว่มขงั น้ าทว่มขงั

38 วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีต สายบา้น เพ่ือให้การระบายน้ ามีประสิทธิภาพ ขนาดทอ่ 0.40 ม. ความยาว   350,000  ร้อยละ 70 ของบา้น การระบายน้ าเปน็ไปดว้ย กองชา่ง

นายมงคล อุ่นปญัญา   ถึงบา้น มากขึน้ และขยายเส้นทางการ รวม 150 ม.   เรือน ปชช.บริเวณน้ี ความรวดเร็ว ลดปญัหา

นายคารม ค าแก้ว จราจร น้ าไมท่ว่มขงั น้ าทว่มขงั

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข ครัง้ที่ 1/2564

เหตุผลการแก้ไข 1.เพ่ือใหส้อดคล้องกับความเปน็จริง 2.เพ่ือรองรับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดโครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 110  (หมูท่ี่ 4)

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข ครัง้ที่ 1/2564

รายละเอียดโครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ล าดับที่ 38  (หมูท่ี่ 5)

แผนงาน เคหะและชุมชน

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

39 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้น เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนใชใ้นการ ขนาดกว้าง 3.00 ม. 710,000 ร้อยละ 80 ของ มถีนนมมีาตรฐาน กองชา่ง

นายณรงค์ ชะระ คมนาคมไดอ้ยา่งมมีาตรฐาน ยาว 520.00 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชน ทีใ่ชถ้นน การสัญจร สะดวก

สะดวก   รวดเร็ว มคีวามสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

รวดเร็ว

39 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้น เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนใชใ้นการ ขนาดกว้าง 3.00 ม.  710,000 ร้อยละ 80 ของ มถีนนมมีาตรฐาน กองชา่ง

นายณรงค์ ชะระ คมนาคมไดอ้ยา่งมมีาตรฐาน ยาว 520.00 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชน ทีใ่ชถ้นน การสัญจร สะดวก

สะดวก   รวดเร็ว มคีวามสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

รวดเร็ว

70 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเขา้ศูนยส์ูบน้ า ฯ เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนใชใ้นการ ขนาดกว้าง 3.00 ม. 97,000 ร้อยละ80ของปชช.   - มถีนนทีม่มีาตรฐาน กองชา่ง

คมนาคมไดอ้ยา่งมมีาตรฐาน ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. ทีใ่ชถ้นนสายน้ี มี การสัญจรเปน็ไปอยา่ง  

สะดวก   รวดเร็ว ความสะดวก รวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

70 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเขา้ศูนยส์ูบน้ า ฯ เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนใชใ้นการ ขนาดกว้าง 3.00 ม.  97,000 ร้อยละ80ของปชช.   - มถีนนทีม่มีาตรฐาน กองชา่ง

คมนาคมไดอ้ยา่งมมีาตรฐาน ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. ทีใ่ชถ้นนสายน้ี มี การสัญจรเปน็ไปอยา่ง  

สะดวก   รวดเร็ว ความสะดวก รวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

แผนงาน เคหะและชุมชน
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ล าดับที่ 39 (หมูท่ี่ 5)

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข ครัง้ที่ 1/2564

รายละเอียดโครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ล าดับที่ 70 (หมูท่ี่ 10)

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข ครัง้ที่ 1/2564

เหตุผลการแก้ไข 1.เพ่ือใหส้อดคล้องกับความเปน็จริง 2.เพ่ือรองรับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนใชใ้นการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. 300,000 ร้อยละ80ของปชช.   - มถีนนทีม่มีาตรฐาน กองชา่ง

สายตน้เรียง คมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ทีใ่ชถ้นนสายน้ี มี การสัญจรเปน็ไปอยา่ง  

ความสะดวก รวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

 

71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนใชใ้นการ ขนาดกว้าง 4.00 ม.  30,000 ร้อยละ80ของปชช.   - มถีนนทีม่มีาตรฐาน กองชา่ง

สายตน้เรียง คมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ทีใ่ชถ้นนสายน้ี มี การสัญจรเปน็ไปอยา่ง  

ความสะดวก รวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

 

81 วางทอ่ลอดเหลี่ยมสายหว้ยเฮยี เพ่ือใหก้ารระบายน้ าเปน็ไปดว้ย ขนาดทอ่กว้าง 4.00 ม. 300,000 ร้อยละ 80 ของบา้น การระบายน้ าเปน็ไปดว้ย กองชา่ง

ความรวดเร็ว สูง 2.00 ม. ยาว 6.00 ม. เรือน ปชช.บริเวณน้ี ความรวดเร็ว ลดปญัหา  

น้ าไมท่ว่มขงั น้ าทว่มขงั 

81 วางทอ่ลอดเหลี่ยมสายหว้ยเฮยี เพ่ือใหก้ารระบายน้ าเปน็ไปดว้ย ขนาดทอ่กว้าง 4.00 ม.  300,000 ร้อยละ 80 ของบา้น การระบายน้ าเปน็ไปดว้ย กองชา่ง

ความรวดเร็ว สูง 2.00 ม. ยาว 6.00 ม. เรือน ปชช.บริเวณน้ี ความรวดเร็ว ลดปญัหา  

น้ าไมท่ว่มขงั น้ าทว่มขงั 

แผนงาน เคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ล าดับที่ 71 (หมูท่ี่ 10)

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข ครัง้ที่ 1/2564

รายละเอียดโครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ล าดับที่ 81 (หมูท่ี่ 11)

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข ครัง้ที่ 1/2564

เหตุผลการแก้ไข 1.เพ่ือใหส้อดคล้องกับความเปน็จริง 2.เพ่ือรองรับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

97 ก่อสร้างรางริน คสล .สายเดน่มะขาม เพ่ือใหร้าษฎรมน้ี าเพียงพอ ขนาดกว้าง 0.80 ม. 425,000 425,000 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมน้ี าเพียงพอ กองชา่ง

ในการท าการเกษตร สูง 0.80 ม. หนา 0.10 ม. (ยาว 200 ม.) (ยาว 200 ม.) บริเวณน้ีมน้ี าเพียง ส าหรับการเกษตร

ความยาวรวม 400.00 ม. พอส าหรับการเกษตร .-เกษตรมรีายไดเ้พ่ิมขึน้

97 ก่อสร้างรางริน คสล .สายเดน่มะขาม เพ่ือใหร้าษฎรมน้ี าเพียงพอ ขนาดกว้าง 0.80 ม.  425,000 425,000 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมน้ี าเพียงพอ กองชา่ง

ในการท าการเกษตร สูง 0.80 ม. หนา 0.10 ม.  (ยาว 200 ม.) (ยาว 200 ม.) บริเวณน้ีมน้ี าเพียง ส าหรับการเกษตร

ความยาวรวม 400.00 ม. พอส าหรับการเกษตร .-เกษตรมรีายไดเ้พ่ิมขึน้

 

เหตุผลการแก้ไข 1.เพ่ือใหส้อดคล้องกับความเปน็จริง 2.เพ่ือรองรับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงาน เคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการเดิม(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ล าดับที่ 97 (หมูท่ี่ 15)

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข ครัง้ที่ 1/2564
















