
ผ.01

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน
1.1  การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน      แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)

1 โครงการตัดถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้ประชาชนได้รับความ  - หมู่ 1 ถนนหินคลุกข้ามคลองส่งน้ําที่ 2 2,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.บ้านดง

พร้อมวางท่อระบายน้ํา สะดวกในการสัญจร ถึงวัดพระบาทนารอง ขนาด กว้าง 4 ม. ดําเนินการ ในการเดินทางเพิ่มขึ้น อบจ.ลําปาง,กฟผ.

หนา 0.20 - 0.30 ม. ยาว 6,000 ม.  แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

พร้อมวางท่อระบายน้ํา (อยู่ในพื้นที่ ต.แม่เมาะ) มากกว่า

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) ร้อยละ 80

 - หมู่ 2 สายป่าสุสาน ถึงม่อนปู่ด้วง 300,000
กว้าง 4 ม. หนา 0.20 - 0.30 ม.
ยาว 1,000 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ํา
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

 - หมู่ 2 สายม่อนปู่ด้วง ถึงฝายท่าสี 800,000
กว้าง 4 ม.  หนา 0.20 - 0.30 ม. 
ยาว  2,000 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ํา
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

 - หมู่ 2 ก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยน้ําดิบจาก 2,000,000
ไร่สุขภพ-ไร่นายดวงทิพย์ ใจคําลือ-คลองส่งน้ํา 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.20 ม.
 - หมู่ 2 ตัดถนนลูกรัง สายแพะน้อย 1,000,000
กว้าง 4 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 3,000 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ํา
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

            รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการ
ที่มาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน

ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการตัดถนนลูกรังบดอดัเพื่อให้ประชาชนได้รับความ-หมู่ 2 ก่อสร้างถนนตั้งแต่ห้วยปูแพ่งถึง 200,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.บ้านดง

พร้อมวางท่อระบายน้ํา สะดวกในการสัญจร ทุ่งบ่อแย้ กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. ดําเนินการ ในการเดินทางเพิ่มขึ้น อบจ.ลําปาง,กฟผ.

ระบายน้ํา หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

- หมู่ 2  ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 600,000 มากกว่า

(สายหลังโรงเรียนบ้านดง) ขนาด กว้าง 4 ม. ร้อยละ 80

 หนา 0.20 - 0.30 ม. ยาว 1,000 ม. 

พร้อมวางท่อระบายน้ํา
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 3 ตัดถนน (บริเวณลําห้วยโป่งแคง) 300,000

กว้าง 4 ม. หนา 0.20 - 0.30 ม. ยาว 500 ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ํา
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 3 ก่อสร้างถนนเข้าลําห้วยแม่มาน 300,000

กว้าง 4 ม. หนา 0.20 - 0.30 ม. ยาว 500 ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ํา
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ที่มาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1  การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการตัดถนนลูกรังบดอดัเพื่อให้ประชาชนได้รับความ-หมู่ 3  ตัดถนนเข้าลําห้วยน้ําจํา ยาว  500 ม. 100,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.บ้านดง

พร้อมวางท่อระบายน้ํา สะดวกในการสัญจร (เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) ดําเนินการ ในการเดินทางเพิ่มขึ้น อบจ.ลําปาง,กฟผ.

- หมู่ 3  ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด  300,000 แล้วเสร็จ

(บริเวณลําห้วยขี้ดํา) ยาว 1,000 เมตร มากกว่า

กว้าง 4 ม. หนา  0.30 ม. ยาว 1,000 ม. ร้อยละ 80

พร้อมวางท่อระบายน้ํา

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 4  จากห้วยตาดถึงไร่นายช้อย ไทยใหม่ 1,000,000

พร้อมวางท่อสายขุนห้วยแม่เมาะ

กว้าง 4 ม. หนา 0.20 - 0.30 ม. 

ระยะทาง 3000 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ํา
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1  การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน

ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการตัดถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้ประชาชนได้รับความ  - หมู่ 4 ห้วยแม่เมาะ, ห้วยปวง, ปงผักหละ 800,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.บ้านดง

พร้อมวางท่อระบายน้ํา สะดวกในการสัญจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.20 - 0.30 ม. ยาว 2.5 กม. ดําเนินการ ในการเดินทางเพิ่มขึ้น อบจ.ลําปาง,กฟผ.

พร้อมวางท่อระบายน้ํา แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) มากกว่า

-หมู่ 4 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยตาด 1,840,000 ร้อยละ 80

ห้วยแม่เมาะ  กว้าง 4 เมตร 
ยาว 4,000 ม. หนา 0.20 ม. 
-หมู่ 5 สายจากหมู่บ้าน ถึงทุ่งนาเกษตรกร 1,200,000
กว้าง 4 ม. หนา 0.20 - 0.30 ม. 
ยาว  3,000 ม. พร้อมท่อลอดเหลี่ยม
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 6 ถนนเข้าป่าสุสาน กว้าง 4.00 ม. 250,000

หนา 0.20 - 0.30 ม. ยาว 800 ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ํา

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

-หมู่ 6  สายทางเข้าน้ําตกแม่ส้าน 200,000

กว้าง 4 ม. หนา 0.20 - 0.30 ม. ยาว 500 ม.
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1  การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการตัดถนนลูกรังบดอดัเพื่อให้ประชาชนได้รับความ-หมู่ 6  บริเวณห้วยอ้น 500,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.บ้านดง

พร้อมวางท่อระบายน้ํา สะดวกในการสัญจร กว้าง 4 ม. หนา 0.20 - 0.30 ม. ยาว 500 ม. ดําเนินการ ในการเดินทางเพิ่มขึ้น อบจ.ลําปาง,กฟผ.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

-หมู่ 7  สายเข้าพื้นที่ทําการเกษตร สายบ้าน 1,000,000 มากกว่า

นายเสวย พร้อมวางท่อระบายน้ํา ร้อยละ 80

กว้าง 4 ม. หนา 0.20-0.30 ม.ยาว 3 กม.
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 8 ข้าง ร.ร.วัดหัวฝายถึงสายหลักหมู่บ้าน 200,000

ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.20 - 0.30 ม. 

ระยะทาง 500 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ํา
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 8 ถนนลูกรังบดอัด บริเวณแนวคันคลอง 9,000,000

ถึงวัดพระบาทนารอง กว้าง 4 ม. 

ยาว 3,000 หนา 0.20 ม.

- ทุกหมู่บ้านตัดถนนลูกรังบดอัด หนา 0.05 ม. 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ยาวรวม 6,000 ม.
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่มาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1  การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ - หมู่ 1 ถนนสายหัวฝาย ถึงพระบาทนารอง 1,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.บ้านดง

พร้อมวางท่อระบายน้ํา สะดวกในการสัญจร กว้าง 4.00 - 5.00 ม. หนา 0.05 ม. ดําเนินการ ในการเดินทางเพิ่มขึ้น อบจ.ลําปาง,กฟผ.

ยาว 1.5 กม. พร้อมวางท่อระบายน้ํา แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) มากกว่า

- หมู่ 1 ก่อสร้างถนนสายบ้านดงเชื่อมหัวฝาย 2,500,000 ร้อยละ 80

พร้อมรางระบายน้ํา ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม.
- หมู่ 2 ถนนสายบ้านดง ถึง บ่อขยะ 6,000,000
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. หนา 0.05 ม. 
ยาว 6 กม. พร้อมวางท่อระบายน้ํา
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 2 บริเวณปากทางเข้าบ้านดง 3,000,000
กว้าง 6.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 3 กม.
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 5 สายหลักเข้าภายในหมู่บ้าน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. หนา 0.05 ม. 
ระยะทาง 27 กม. ต่อเนื่อง 3 ปี แบบมาตรฐาน
พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่มาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1  การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนได้รับ      - หมู่ 7 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกภายในหมู่บ้าน 1400000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.บ้านดง

พร้อมวางท่อระบายน้ํา ความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. ดําเนินการ ในการเดินทางเพิ่มขึ้น อบจ.ลําปาง,กฟผ.

- หมู่ 8 จากโรงเรียนถึงบ้านนายทรง (เก่า) 1,000,000 แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ระยะทาง  1,000 เมตร มากกว่า แม่เมาะ

กว้าง 4.00 - 5.00 ม. หนา 0.05 ม. ร้อยละ 80

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 8 จากหน้าโรงเรียนวัดหัวฝายทิศใต้ 3,000,000

ถึงปากทางสุสาน ระยะทาง 1,500 ม.
- ทุกหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนลาดยาง 6000000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
(OVERLAY) กว้าง 4.00 - 5.00 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาวรวม 6,000 ม.
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

3 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ- หมู่ 2 สร้างสะพาน คสล.ห้วยแม่เมาะ 900,000 ประชาชนได้รับความสะดวก

ซ่อมแซมสะพานข้าม สะดวกในการสัญจร จากบ้านนายสันต์  คําห้วยหาร ถึงทุ่งผาฮาว ในการเดินทางเพิ่มขึ้น

ลําห้วยต่างๆในเขตพื้นที่ - หมู่ 2 สร้างสะพานข้ามห้วยแม่เมาะจากบ้าน 2,500,000

ตําบลบ้านดง ส.อบต.อรพิน ไปถึงวัดพระบาทนารอง

กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม.

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

3 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ- หมู่ 3 ปรับปรุงสะพานแม่ดําให้สูงขึ้น 900,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.บ้านดง

ซ่อมแซมสะพานข้าม สะดวกในการสัญจร - หมู่ 3 ก่อสร้างสะพาน ข้ามลําห้วยแม่เมาะ 2,000,000 ดําเนินการ ในการเดินทางเพิ่มขึ้น อบจ.ลําปาง,กฟผ.

ลําห้วยต่างๆในเขตพื้นที่ ลําห้วยเฮี้ย กว้าง 4.00 ม. ยาว 20 ม. แล้วเสร็จ

ตําบลบ้านดง - หมู่ 3  ซ่อมแซมคอสะพานท่าต้นผึ้ง 300000 มากกว่า

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) ร้อยละ 80

- หมู่ 3 ก่อสร้างสะพานบล็อคคอนเวิรส์ 1,000,000
ห้วยต้นมุ่น กว้าง 4 ม.  ยาว 20 ม.
- หมู่ 4 ก่อสร้างสะพาน (บริเวณโค้งน้อย 900,000
บ้านห้วยตาด)  

- หมู่ 5  ก่อสร้างสะพานบล็อคคอนเวิร์ส  900,000

- หมู่ 6  ก่อสร้างสะพาน  600,000
(บริเวณทางข้ามไปวัดในหมู่บ้าน)

- หมู่ 6 ก่อสร้างสะพาน (บริเวณห้วยอ้น) 700,000
- หมู่ 5 , 6 บริเวณห้วยแม่มาย (ห้วยหลุด) 700,000
ก่อนถึงสวนลิ้นจี่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
- หมู่ 7 ข้ามถนนบริเวณหน้า อบต.บ้านดง 10,000,000
กว้าง 1.50 ม. ยาว 20 ม. สูง 5 ม.
 - ทุกหมู่บ้านในเชตพื้นที่ตําบลบ้านดง 200000 200,000 200,000 200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่มาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา - ขุดสระเก็บกักน้ําดิบแหล่งใหม่เพื่อใช้ใน 2,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีน้ําดื่มที่สะอาด อบต.บ้านดง
ปรับปรุงประปาครบวงจร ที่สะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค   การผลิตประปา  หมู่ที่ 5,6 ดําเนินการ ปลอดภัยบริโภค อบจ.ลําปาง,กฟผ.

- ก่อสร้างถังกักเก็บน้ําสะอาด หมู่ที่ 5,6 2,000,000 แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ
- ก่อสร้างระบบกรองน้ํา/ถังกรองน้ําสะอาดหมู่ 5,6 2,000,000 มากกว่า

- จัดสร้างบ่อน้ําดิบแหล่งใหม่ 3 จุด ภายในหมู่บ้าน 1,000,000
- ขยายแนวเขตประปาภายในหมู่บ้าน  ม.3 2,000,000 ร้อยละ 80

- ขยายแนวท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 2,000,000
- ก่อสร้างประปาสายห้วยมะหลอด 2,000,000
- ก่อสร้างระบบประปา ม.7 สายร้านป้าหม่อง 2,000,000
- ก่อสร้างหอจ่ายน้ําประปา หมู่ที่ 3 2,000,000
- จัดซื้อซัมเมิร์ท ขนาด 3" (ประปาหมู่บ้าน หมู่ 3) 30,000
- หมู่ 1 ขุดหาแหล่งน้ําดิบทดแทนที่เดิมสร้าง 5,000,000
ระบบประปาขนาดใหญ่

- หมู่ 3 ก่อสร้างระบบประปาภูเขา / ท่อส่งน้ํา 2,000,000
ห้วยแม่มานขนาดใหญ่

- หมู่ 7 ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่โดยใช้แหล่งน้ํ5,000,000
ใหม่ บริเวณบ้านสวนป่าแม่เมาะโซนหนองบอม 

โครงการซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําที่สะอาด ทุกหมู่บ้านก่อสร้างระบบประปาครบวงจรตาม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
ปรับปรุงประปาครบวงจร สําหรับอุปโภคบริโภค ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

2 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําดื่ม - หมู่ 1-7  ก่อสร้าง / ปรับปรุง ถังกรองน้ําดื่ม 2,000,000
ติดตั้งถังกรองน้ําดื่ม ที่สะอาดบริโภค ภายในหมู่บ้าน 

- หมู่ 1 สร้างซ่อมแซมอาคารและระบบกรองน้ําดื่ม 1,000,000
กว้าง 3.00 ม.  ยาว 3.00 ม. จํานวน 4 จุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําดื่ม - หมู่ 4 ก่อสร้างถังเก็บน้ําขนาดใหญ่ บ้านจําปุยและ 1,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีน้ําดื่มที่สะอาด อบต.บ้านดง

ซ่อมแซมติดตั้งถังกรองน้ําดื่ม ที่สะอาดบริโภค      บ้านห้วยตาด กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. สูง 3 ม. ดําเนินการ ปลอดภัยบริโภค อบจ.ลําปาง,กฟผ.

ถังเก็บน้ํา - หมู่ 5 สร้างถังพักน้ํา ภายในหมู่บ้าน 4 จุด 2,000,000 แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

กว้าง 8 ม. ยาว 10 ม. สูง 3 ม. มากกว่า

จุดละ 500,000 บ. ร้อยละ 80

- หมู่ 5 ก่อสร้างเครื่องกรองน้ําดื่ม 300,000
ภายในหมู่บ้าน จํานวน  1 จุด
- หมู่ 6 ก่อสร้างประปาภูเขา กว้าง 8 ม. 2,000,000
ยาว 12 ม.  สูง 3 ม. 
- หมู่ 6 ก่อสร้างแท้งค์น้ําขนาดใหญ่ เพื่อใช้เก็บน้ํา 1,000,000
สําหรับอุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้าน
- หมู่ 7 ก่อสร้าง/ปรับปรุง เครื่องกรองน้ําดื่ม 300,000
ภายในหมู่บ้าน จํานวน  1 จุด

- หมู่ 7 ก่อสร้างถังเก็บน้ําเพื่อการบริโภคของ 500,000

หมู่บ้าน กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. สูง 3 ม.

- หมู่ 7 ก่อสร้างอ่างพักน้ําจากอ่างณรงค์ 1,200,000

จํานวน  1 แห่ง

- หมู่ 8 ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถังกรองน้ําดื่มภายใน 300,000

หมู่บ้าน

- ก่อสร้างโรงผลิตน้ําดื่ม/น้ําแข็ง หมู่ 1-8 2,500,000

กว้าง 9 ม. ยาว 14 ม. พร้อมอุปกรณ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่มาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

3 โครงการขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีระบบ - หมู่ 1 วางท่อระบบส่งน้ํา  (บริเวณสวนเกษตร) 500,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีน้ําสะอาดจาก อบต.บ้านดง

เปลี่ยนท่อประปา และก่อสร้าง น้ําประปาที่สะอาดใช้ ลงมาภายในหมู่บ้าน สําหรับอุปโภคบริโภค ดําเนินการ ระบบประปาใช้อย่างทั่วถึง อบจ.ลําปาง,กฟผ.

ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบประปา อย่างทั่วถึง - หมู่ 1 วางท่อระบบส่งน้ําเข้าสู่แปลงหญ้า 500,000 แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

เลี้ยงสัตว์ มากกว่า

- หมู่ 2 ปรับปรุงระบบประปา น้ําทรัพย์ห้วยโป่ง 300,000 ร้อยละ 80

- หมู่ 2 ปรับปรุงระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ 2,000,000

ที่มีอยู่เดิม
- หมู่ 3  ขยายเขตแนวท่อประปาภายในหมู่บ้าน 300,000
ระยะทาง 300 ม. บริเวณบ้านนายมนตรี
ถึงบ้านนายสนั่น  ศรีชัยกุล

- หมู่ 3 ขยายเขต เปลี่ยนท่อ ซ่อมแซม 100,000

ระบบประปา บริเวณบ้านโค้ง

- หมู่ 4 ปรับปรุง/ขยายเขตระบบประปา 3,000,000

ยาว 1,000 ม.

- หมู่ 5 ซ่อมแซม ระบบประปา (ภายในหมู่บ้าน) 300,000

- หมู่ 7 ก่อสร้างวางแนวท่อประปาน้ําซับ 500,000

- หมู่ 7 ปรับปรุง เปลี่ยนท่อ PVC 300,000

(ประปาดอย,อ่างครูณรงค์)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

3 โครงการขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีระบบ - หมู่ 8 ขยายเขตน้ําประปาไปถึงทุ่งหนองคอแดง 500,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีน้ําสะอาดจาก อบต.บ้านดง

 เปลี่ยนท่อประปาและซ่อมแซม น้ําประปาที่สะอาดใช้ ดําเนินการ ระบบประปาใช้อย่างทั่วถึง อบจ.ลําปาง,กฟผ.

ปรับปรุงระบบประปา อย่างทั่วถึง - หมู่ 8 ขยายเขตประปาจากประปาเดิมถึงปากทาง 300,000 แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

เข้าหมู่บ้านสายทิศตะวันตก มากกว่า

- ปรับปรุงระบบประปาส่งน้ําและวางท่อ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80

หมู่ที่ 1-8

- โครงการผันน้ําอ่างห้วยหลวงเพื่ออุปโภค 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

บริโภคและการเกษตร  หมู่ที่ 1,2,7,8

ก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม/ระบบประปา/งานท่อ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

ประปา/เครื่องสูบน้ํา ทุกหมู่บ้าน

ระบบส่งน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปาทุกหมู่
4 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน - สร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ทุกหมู่ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนได้มีน้ําใช้ตลอดปี

ขนาดใหญ่ ได้มีน้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง และแก้ปัญหาภัยแล้งได้
- เจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ ทุกหมู่ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

5 โครงการจดัซื้อถังน้ําแบบพีอี เพื่อให้ประชาชนในตําบล   - ทุกหมู่บ้าน ม.1-8 จัดซื้อถังน้ําแบบ พีอี 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนได้มีน้ําใช้ตลอดปี
หรือถังเก็บน้ําสแตนเลส บ้านดงมีถังน้ําสํารองเก็บน้ํา หรือแบบสแตนเลส ขนาดใหญ่ และแก้ปัญหาภัยแล้งได้

ใช้ในฤดูแล้ง
6 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้มี      - หมู่ 2 ซ่อมแซมคลองส่งน้ําทุ่งบ่อแย้ และทุ่งผาฮาว 1,000,000 ประชาชนได้มีแหล่งน้ําที่

 /ซ่อมแซม รางส่งน้ํา แหล่งน้ําเก็บน้ําไว้ใช้ กว้าง 0.60 ม. ยาว 700 ม. ลึก 0.40 ม. สามารถนํามาใช้อุปโภคบริโภค
คอนกรีตเสริมเหล็ก อุปโภคบริโภค             หนา 0.10 ม. ได้ตลอดปี

- หมู่ 4 ก่อสร้างท่อส่งน้ําจากอ่างห้วยบ่าต้อง 2,000,000
ยาว 2,000 ม.

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ที่มาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

6 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้มี      - หมู่ 7 ก่อสร้างคลองส่งน้ําเข้าพื้นที่การเกษตร 1,500,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีแหล่งน้ําที่ อบต.บ้านดง

ซ่อมแซมติดตั้งรางส่งน้ํา แหล่งน้ําเก็บน้ําไว้ใช้ รวมถึงซอย กว้าง 0.60 ม. ยาว 1,000 ม. ดําเนินการ สามารถนํามาใช้อุปโภคบริโภค อบจ.ลําปาง,กฟผ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก อุปโภคบริโภค             ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม.

 -ทุกหมู่บ้าน ม.1-ม.8 200,000 200,000 200,000 200,000 แล้วเสร็จ ได้ตลอดปี กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

7 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ํา - หมู่ 1  ก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีตกันตลิ่ง 300,000 มากกว่า

 /ซ่อมแซม รางส่งน้ํา เก็บน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภค พังบริเวณสองข้างคอสะพานข้ามลําห้วยแม่เมาะ ร้อยละ 80

ดาดเหมือง คสล. - หมู่ 2  สร้างดาดเหมืองคสล.ทุ่งตะวันตก 2 จุด 1,000,000

กว้าง 0.80 ม. ลึก 0.60 ม. หนา 0.10 ม.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 2 ก่อสร้างดาดเหมืองจากลําเหมืองห้วยโป่ง 150,000

(บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านดง)

- หมู่ 2 ก่อสร้างดาดเหมือง คสล. ทุ่งผาฮาว 1,300,000

กว้าง 0.50 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 0.40 ม.

- หมู่ 2 ก่อสร้างดาดเหมืองจากถนนสายบ้านดง 1,000,000

ถึงบ้านหัวฝาย 

- หมู่ 3  ก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีต 1,000,000

(บริเวณลําห้วยแม่เมาะ) จํานวน 4 จุด
- หมู่ 3 ก่อสร้างดาดเหมืองบริเวณพื้นที่ของนายแต่ง 500,000
บุญตุ่น ระยะทาง 500 ม.
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

7 โครงการก่อสร้างดาดเหมือง คสล เพื่อให้ประชาชนได้มี        - หมู่ 3 ก่อสร้างดาดเหมืองฝายน้ําล้น จํานวน 3 จุด 3,300,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีแหล่งน้ําที่ อบต., อบจ., กฟผ.

แหล่งน้ําเก็บน้ําไว้ใช้          ห้วยขี้โป้ กว้าง 1 ม. ยาว 500 ม. ลึก 1 ม. ดําเนินการ สามารถนํามาใช้อุปโภคบริโภค กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ

อุปโภคบริโภค หนา 0.125 ม. เป็นเงิน 1,100,000 บาท แล้วเสร็จ ได้ตลอดปี กรมชลประทาน

            ห้วยแม่เมาะ กว้าง 1 ม. ยาว 500 ม. ลึก 1 ม. มากกว่า

หนา 0.125 ม. เป็นเงิน 1,100,000 บาท ร้อยละ 80

            ห้วยแม่มาน กว้าง 1 ม. ยาว 500 ม. ลึก 1 ม. 

หนา  0.125 ม. เป็นเงิน 1,100,000 บาท

- หมู่ 4 ก่อสร้างดาดเหมืองต่อเนื่องจากฝายห้วยตาด 2,000,000

น้อย กว้าง 0.60 ม. ยาว 2,000 ม.  ลึก 0.40 ม.

หนา 0.10 ม.

- หมู่ 4 ห้วยน้ําจําเขตห้วยตาดถึงจําปุย 700,000

ระยะทาง 700 ม.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 5 ก่อสร้างดาดเหมืองบริเวณกลางทุ่งนาสายใต้ 1,000,000

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 5  ก่อสร้างดาดเหมืองบริเวณลําห้วยแม่มาย 6,000,000

 จํานวน  1  แห่ง  ขนาดปากกว้าง 2 ม.

 ลึก 1 ม.  ท้องกว้าง 1 ม.  ยาว 2,000 ม. 

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

7 โครงการก่อสร้างดาดเหมือง คสล เพื่อให้ประชาชนได้มี        - หมู่ 5 ก่อสร้างดาดเหมือง บริเวณลําห้วยสาขา 100,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีแหล่งน้ําที่ อบต., อบจ., กฟผ.
แหล่งน้ําเก็บไว้ใช้อุปโภค ต่างๆ ดําเนินการ สามารถนํามาใช้อุปโภคบริโภค กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ
บริโภค (เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) แล้วเสร็จ ได้ตลอดปี กรมชลประทาน

- หมู่ 5 ก่อสร้างดาดลําเหมืองถนนสายใต้ กว้าง 1 ม. 2,000,000 มากกว่า

ยาว 600 ม. ลึก 1 ม. หนา 0.15 ม. ร้อยละ 80

- หมู่ 7 ก่อสร้างดาดเหมืองในพื้นที่เกษตรสอง 3,000,000
ฝั่งถนนหนองบอม -แม่เมาะ  ยาว  3  กิโลเมตร
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 8 ก่อสร้างดาดเหมืองบริเวณทุ่งนาปอย 2,000,000
บ้านนายทรง ระยะทาง  3,000 ม.
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 8 ก่อสร้างดาดเหมืองจากแนวคันคลอง 2,500,000

ห้วยหลวงถึงถนนสายกลางหมู่บ้าน (ทุ่งฝายใต้)

ระยะทาง 1.5  กม.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 8 ก่อสร้างดาดเหมืองจากปากทางบ้านดง 600,000

ถึงปากทางหัวฝาย (ฝั่งตะวันออก)

 กว้าง 1.00 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 0.50 ม.

- หมู่ 8  ก่อสร้างดาดเหมือง 100,000

 (บริเวณหนองบอม ,หนองคอแดง)

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

โครงการ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

7 โครงการก่อสร้างดาดเหมือง คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มี        - หมู่ 8 ก่อสร้างดาดเหมือง บริเวณข้างบ้านนางบุญมี  800,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีแหล่งน้ําที่ อบต., อบจ., กฟผ.

แหล่งน้ําเก็บไว้ใช้อุปโภค วงศ์เปี้ย ถึงทางเข้าหมู่บ้านทางทิศใต้ ดําเนินการ สามารถนํามาใช้อุปโภคบริโภค กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ

บริโภค - หมู่ 1 , 8 ก่อสร้างดาดเหมืองบริเวณทุ่งนาของ 600,000 แล้วเสร็จ ได้ตลอดปี กรมชลประทาน

นางเรือนคํา ค่าทอง ถึงปากทางเข้าหมู่บ้านหัวฝาย มากกว่า

8 โครงการก่อสร้างฝายเพื่อการ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ทาง - หมู่ 1  ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ําขนาดเล็ก 5,000,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้มีน้ําใช้ตลอดปี

เกษตร หรือฝายชะลอน้ํา การเกษตรอย่างทั่วถึงตลอด บริเวณลําห้วยแม่เมาะ และป้องกันน้ําท่วมได้

ทั้งปี และป้องกันน้ําท่วม - หมู่ 1 ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา ตามลําห้วย 100,000

ภายในหมู่บ้าน

- หมู่ 1 ก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยไส้ไก่ ข้างบ้าน 500,000

นายปั๋น เตชะทิ พร้อมวางท่อระบายน้ําเหนืออ่าง

- หมู่  2 ก่อสร้างฝายน้ําล้น บริเวณลําห้วยแม่เมาะ 500,000

ห้วยลอง  ห้วยหล่มอ้อ และห้วยน้ําดิบ

- หมู่ 2 ก่อสร้างฝายหินทิ้ง /หินก่อ บริเวณ ห้วยข่อย 300,000

- หมู่ 3  ก่อสร้างฝายน้ําล้น  (ห้วยแม่เมาะ) 5,000,000

 ขนาดกว้าง  10 - 15  ม. สูง 1.00 ม.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 3  ก่อสร้างฝายน้ําล้น ตามลําห้วยสาขาต่างๆ 5,000,000

จํานวน 10 จุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่มาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

8 โครงการก่อสร้างฝายเพื่อการ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้   - หมู่ 3  ก่อสร้างฝายถาวร (ห้วยแม่เมาะ) 1,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีน้ําใช้ตลอดปี อบต., อบจ., กฟผ.

เกษตร หรือฝายชะลอน้ํา ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง ที่มีความเหมาะสม จํานวน  2  จุด ดําเนินการ และป้องกันน้ําท่วมได้ กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ

ตลอดทั้งปี และป้องกัน  - หมู่ 3  ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา (ห้วยป่าหวาย, 500,000 แล้วเสร็จ กรมชลประทาน

น้ําท่วม สวนทองดี) มากกว่า

- หมู่ 3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา จํานวน 2 จุด 510,000 ร้อยละ 80

         ห้วยแม่เมาะ กว้าง 20 ม. สูง 1.50 ม.

เป็นเงิน 600,000 บาท

        ห้วยแม่ดํา กว้าง 15 ม. สูง 1.50 ม.

เป็นเงิน 450,000 บาท

-  หมู่ 3  ก่อสร้างฝายชะลอน้ํากึ่งถาวร 5 จุด 1,500,000

ตามสถานที่ที่มีคสามเหมาะสม

ขนาด กว้าง 15  ม.  สูง 1.00  ม.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 3 ก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยแม่ดํา 100,000

บริเวณที่นาของนายศักดิ์  อินทรเกษม

- หมู่ 3 ก่อสร้างฝายน้ําล้น บริเวณต้นค่า 600,000

ขนาดสูง 1.50 ม. ยาว 20 ม.
- หมู่ 4 ก่อสร้างฝายชะลอน้ําบ้านปงผักหละ/ 200,000

ห้วยแม่ทู

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

8 โครงการก่อสร้างฝายเพื่อการ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ทาง - หมู่ 4 ก่อสร้างฝายชะลอน้ํากึ่งถาวรบริเวณ 500,000 ทุกโครงการ ประชาชนมีน้ําใช้ตลอดปี แก้ไข อบต., อบจ., กฟผ.

เกษตร หรือฝายชะลอน้ํา การเกษตรอย่างทั่วถึงตลอด ห้วยหินห่าง /ห้วยแม่เมาะ ดําเนินการ ปัญหาภัยแล้งได้ กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ

ทั้งปี และป้องกันน้ําท่วม    - หมู่ 4 ก่อสร้างฝายน้ําล้นในพื้นที่ 1,000,000 แล้วเสร็จ กรมชลประทาน

การเกษตร  (บริเวณห้วยตาดหลวง, ห้วยปวง , มากกว่า

ห้วยตาดน้อย,ห้วยประ,ห้วยขุนแม่เมาะ) ร้อยละ 80

- หมู่ 5 ก่อสร้างฝายบริเวณห้วยแม่มาย จํานวน 90,000

5 แห่ง ห้วยแม่ต๋ํา จํานวน 3 แห่ง 

(ขนาดตามสภาพของลําห้วย แบบภูมิปัญญา

ท้องถิ่นโดยใช้แรงงานในพื้นที่ ทั้ง 2 ลําห้วย)

- หมู่ 5 ก่อสร้างฝายกึ่งถาวรลําห้วยแม่ 500,000

มาย/แม่ต๋ํา ยาว 14 ม. สูง 1.50 ม.

- หมู่ 6 ก่อสร้างฝายหินทิ้งกึ่งถาวร ตามลําห้วยต่างๆ 5,000,000

จํานวน  25  จุด

- หมู่ 6 ก่อสร้างฝายชะลอน้ํากึ่งถาวร 1,000,000

ขนาด กว้าง10 ม.  สูง 1.00  ม.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 7 ก่อสร้างฝายคอนกรีตสายห้วยหลวง 600,000

สายน้ําทางทิศตะวันตก ยาว 20 ม. สูง 2 ม.

- หมู่ 7   ก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยงั๊ว 500,000

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

8 โครงการก่อสร้างฝายเพื่อการ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ทาง - หมู่ 7   ขุดบ่อบาดาล  บ่อน้ําตื้น 100,000 ทุกโครงการ ประชาชนมีน้ําใช้ตลอดปี แก้ไข อบต., อบจ., กฟผ.

เกษตร หรือฝายชะลอน้ํา การเกษตรอย่างทั่วถึงตลอด   (ในพื้นที่ทําการเกษตร) ดําเนินการ ปัญหาภัยแล้งได้ กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ

ทั้งปี และป้องกันน้ําท่วม    - หมู่ 7  ขุดสระกักเก็บน้ํา 100,000 แล้วเสร็จ กรมชลประทาน

  (ในพื้นที่ทําการเกษตร) มากกว่า

- ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา (ฝายแม้ว) 500,000 ร้อยละ 80

หมู่ที่ 1-8  ตามลําห้วยสาขา

9 โครงการขุดสระ และขุดลอกสระเพื่อให้มีสระสําหรับกักเก็บ -หมู่ 1 ขุดสระน้ําบริเวณวัดพระบาทนารอง 400,000

กักเก็บน้ํา และบ่อน้ําตื้น น้ําให้ประชาชนได้มีน้ําใช้

- หมู่ 2 ขุดสระ และขุดลอกเพื่อการเกษตร 600,000

ห้วยจํานก

- หมู่ 3 ขุดบ่อน้ํากลางลําห้วย บริเวณห้วยแม่เมาะ 500,000      

จํานวน 5 บ่อ กว้าง 20 ม. ยาว 20 ม. ลึก 3 ม.

- หมู่ 3 ขุดสระกักเก็บน้ําห้วยโป่งแครง ทุ่งสบมาน 400,000

จํานวน 5 บ่อ

กว้าง 20 ม. ยาว 20 ม. ลึก 3 ม.

- หมู่ 3  ขุดบ่อกักเก็บน้ํา  15  จุด 150,000

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

9 โครงการขุดสระ และขุดลอกสระเพื่อให้มีสระสําหรับกักเก็บ - หมู่ 3  ขุดสระกักเก็บน้ํา  ในพื้นที่ทําการเกษตร 6,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนมีน้ําใช้ตลอดปี แก้ไข อบต., อบจ., กฟผ.

กักเก็บน้ํา และบ่อน้ําตื้น น้ําให้ประชาชนได้มีน้ําใช้ ดําเนินการ ปัญหาภัยแล้งได้ กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ

- หมู่ 7  ขุดสระ และขุดลอกสระเพื่อการเกษตร  600,000 แล้วเสร็จ กรมชลประทาน
มากกว่า

- หมู่ 7 ขุดบ่อบาดาล (บริเวณพื้นที่การเกษตร) 500,000 ร้อยละ 80

- หมู่ 8  ขุดสระ และขุดลอกสระเพื่อการเกษตร  600,000

- ทุกหมู่บ้าน ขุดบ่อน้ําตื้นพร้อมวางท่อระบายน้ํา 400,000 400,000 400,000

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ลึก ไม่น้อยกว่า 6 ม.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

10 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา เพื่อให้มีแหล่งเก็บน้ําใช้ในการ - หมู่ 1, 2, 7, 8  ก่อสร้างคลองส่งน้ํา 5,000,000 ประชาชนมีน้ําใช้ตลอดปี แก้ไข

ต่อเนื่องจากโครงการสูบน้ํา เกษตรตลอดปี เพื่อทําการเกษตร ระยะทาง 10 กม. ปัญหาภัยแล้งได้

ด้วยพลังงานไฟฟ้า (เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 2 อ่างเก็บน้ําห้วยโป่ง 500,000

- ย้ายเครื่องสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าไปติดตั้งที่อ่าง 20,000,000

ห้วยหลวงตอนบน พร้อมวางท่อส่งน้ํา 

พื้นที่ หมู่ 1, 2, 7, 8

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่มาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

10 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา เพื่อให้มีแหล่งเก็บน้ําใช้ในการ - หมู่ 4 ก่อสร้างคลองส่งน้ําแบบท่อจากห้วยมะต้อง 40,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนมีน้ําใช้ตลอดปี แก้ไข อบต., อบจ., กฟผ.

ต่อเนื่องจากโครงการสูบน้ํา เกษตรตลอดปี เข้าพื้นที่การเกษตร  และชุมชนบ้านห้วยตาด/จําปุย ดําเนินการ ปัญหาภัยแล้งได้ กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ

ด้วยพลังงานไฟฟ้า ระยะทาง 8 กม. แล้วเสร็จ กรมชลประทาน

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) มากกว่า

11 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา เพื่อให้ประชาชนในเขตตําบล - หมู่  4  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา บริเวณ ห้วย 3,000,000 ร้อยละ 80

บ้านดงมีน้ําใช้อุปโภคบริโภค มะต้อง   ห้วยแม่เมาะ  ปงผักหละ

ตลอดไป - หมู่ 4 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําบริเวณเด่นวัว 4,000,000

กว้าง 80 ม. ยาว 1.00 ม. พร้อมก่อสร้างท่อส่งน้ํา

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่  4  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา บริเวณห้วยแม่เมาะ 10,000,000

ยาว 40 ม. สูง 8 ม.

- หมู่ 4 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําออกรู 2,000,000

 ยาว 25 ม.  สูง 3 ม. 

- หมู่ 4 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยตาดหลวง 2,500,000

 ยาว 40 ม.  สูง 3 ม. 

- หมู่ 4 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยเก๊าหมุ้น 2,000,000

 ยาว 20  ม.  สูง 5 ม.

- หมู่  4  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําบริเวณหว้ยหินห่าง 10,000,000

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

11 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา เพื่อให้ประชาชนใน       - หมู่ 4  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา บริเวณห้วยแม่ทู 10,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนมีน้ําใช้ตลอดปี แก้ไข อบต., อบจ., กฟผ.
เขตตําบลบ้านดงมีน้ําใช้ ดําเนินการ ปัญหาภัยแล้งได้ กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ

อุปโภคบริโภคตลอดไป   - หมู่ 5 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําบริเวณห้วยปิง 500,000 แล้วเสร็จ กรมชลประทาน
มากกว่า

- หมู่ 7  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา (ห้วยแม่เฟือง) 30,000,000 ร้อยละ 80

12 โครงการก่อสร้างทํานบกั้นน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ - หมู่ 4  ก่อสร้างทํานบกั้นน้ํา สายบ้านจําปุย 2,000,000 ประชาชนมีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปี

การเกษตรอย่างทั่วถึง ถึงบ้านห้วยตาด  สายห้วยขุนแม่เมาะ จํานวน 2 แห่ง  และแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

13 โครงการวางท่อส่งน้ําพีวีซี PVC เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ - หมู่ 6 บริเวณห้วยปิง 400,000

การเกษตรอย่างทั่วถึง (เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

14 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม - หมู่ 2 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 500,000 ช่วยระบายน้ํา ป้องกันปัญหา

เหลี่ยมคอนกรีต  (บริเวณถนนไปทุ่งนารอง  2  จุด) น้ําท่วม
- หมู่ 3 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 4 จุด 1,600,000
               บริเวณห้วยแม่เมาะ กว้าง 1.80 ม.
ยาว 6 ม. สูง 1.80 ม. 2 ช่อง เป็นเงิน
400,000 บาท
               บริเวณห้วยน้ําจํา กว้าง 1.80 ม.
ยาว 6 ม. สูง 1.80 ม. 2 ช่อง เป็นเงิน
400,000 บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

14 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม         บริเวณห้วยท่าเดื่อ กว้าง 1.80 ม. ทุกโครงการ ช่วยระบายน้ํา ป้องกันปัญหา อบต., อบจ., กฟผ.
เหลี่ยมคอนกรีต ยาว 6 ม. สูง 1.80 ม. 2 ช่อง เป็นเงิน ดําเนินการ น้ําท่วม กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ

400,000 บาท แล้วเสร็จ กรมชลประทาน
        บริเวณห้วยต้นหาด กว้าง 1.80 ม. มากกว่า

ยาว 6 ม. สูง 1.80 ม. 2 ช่อง เป็นเงิน ร้อยละ 80

400,000 บาท

- หมู่ 3 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายแม่เมาะ 800,000

จํานวน 2 จุด  กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 3 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 10 จุด 3,000,000

บริเวณถนนสายแม่เมาะ

- หมู่ 4 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เข้าพื้นที่การเกษตร 200,000

- หมู่ 4 บ้านปงผักหละขยายท่อลอดเหลี่ยม 500,000

ด้านข้างอีกด้านละ  3  เมตร

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 4 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 10 จุด 4,000,000

       บริเวณต้นมะค่าหน้าบ้านนางวันดี กว้าง

1.80 ม. ยาว 6 ม. สูง 1.80 ม. 2 ช่อง เป็นเงิน

400,000 บาท

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

14 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม         บริเวณข้างศสมช. (จุดที่ 1) กว้าง 1.80 ม. ทุกโครงการ ช่วยระบายน้ํา ป้องกันปัญหา อบต., อบจ., กฟผ.

เหลี่ยมคอนกรีต ยาว 6 ม. สูง 1.80 ม. 2 ช่อง เป็นเงิน ดําเนินการ น้ําท่วม กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ

400,000 บาท แล้วเสร็จ กรมชลประทาน

         บริเวณข้างศสมช. (จุดที่ 2) กว้าง 1.80 ม. มากกว่า

ยาว 6 ม. สูง 1.80 ม. 2 ช่อง เป็นเงิน ร้อยละ 80

400,000 บาท

        บริเวณห้วยแม่เมาะ (จุดที่ 1) กว้าง 1.80 ม.

ยาว 6 ม. สูง 1.80 ม. 2 ช่อง เป็นเงิน

400,000 บาท

        บริเวณห้วยแม่เมาะ (จุดที่ 2) กว้าง 1.80 ม.

ยาว 6 ม. สูง 1.80 ม. 2 ช่อง เป็นเงิน

400,000 บาท

        บริเวณห้วยแม่เมาะ (จุดที่ 3) กว้าง 1.80 ม.

ยาว 6 ม. สูง 1.80 ม. 2 ช่อง เป็นเงิน

400,000 บาท

          บริเวณห้วยหินหา่ง กว้าง 1.80 ม. ยาว

6 ม. สูง 1.80 ม. 2 ช่อง เป็นเงิน 400,000 บ.

            บริเวณห้วยตาดน้อย  (ตอนล่าง)  

กว้าง 1.80 ม. ยาว 6 ม.  สูง 1.80 ม.

 2 ช่อง เป็นเงิน 400,000 บาท

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

14 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม          บริเวณห้วยแม่เมาะตอนล่าง (จุดที่ 1) ทุกโครงการ ช่วยระบายน้ํา ป้องกันปัญหา อบต., อบจ., กฟผ.

เหลี่ยมคอนกรีต กว้าง 1.80 ม. ยาว 6 ม. สูง 1.80 ม. 2 ช่อง ดําเนินการ น้ําท่วม กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ

 เป็นเงิน 400,000 บาท แล้วเสร็จ กรมชลประทาน

          บริเวณห้วยแม่เมาะตอนล่าง (จุดที่ 2) มากกว่า

กว้าง 1.80 ม. ยาว 6 ม. สูง 1.80 ม. 2 ช่อง ร้อยละ 80

 เป็นเงิน 400,000 บาท

- หมู่ 5  ก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม 350,000

(ลําห้วยแม่มาย) จํานวน 3 จุด ขนาดกว้าง

6.00 ม. x 1.80 ม.  ชนิด  2  ช่อง

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 7 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหลังบ้านนายสนั่น 400,000

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

15 โครงการก่อสร้างเหมืองซอย เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ - หมู่ 1, 2, 7,  8 ทุ่งหนองบอมต่อจากโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปี

การเกษตรอย่างทั่วถึง สูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า ระยะทาง 10 กม.  และแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

16 โครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําอุปโภค หมู่ที่ 1 บริเวณห้วยล่มอ้อ 25,000,000 ประชาชนมีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปี

บริโภคใช้ตลอดปี

- หมู่ 3 บริเวณห้วยแม่เฟือง 25,000,000

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

16 โครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําอุปโภค - หมู่ 3 บริเวณขุนห้วยแม่เมาะ (ล่าง) 25,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนมีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปี อบต., อบจ., กฟผ.

บริโภคใช้ตลอดปี ดําเนินการ กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ

- หมู่ 4 บริเวณขุนห้วยแม่เมาะ (บน) 25,000,000 แล้วเสร็จ กรมชลประทาน
มากกว่า

- หมู่ 7  บริเวณห้วยงั๊ว 25,000,000 ร้อยละ 80

        เป็นเขื่อนขนาดกลาง แบบมาตรฐานกรม

ชลประทาน

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

17 โครงการขุดลอกลําห้วย เพื่อปรับปรุงดูแลรักษา - หมู่  1  ขุดลอกคลองส่งน้ําฝายท่าสี 2,000,000 ประชาชนได้มีน้ําใช้ตลอดปี

แหล่งน้ําให้มีน้ําใช้ตลอดปี ระยะทาง  2,000  ม. และสายน้ําไม่เปลี่ยนทิศทาง

และป้องกันสายน้ําเปลี่ยน (เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

ทิศทาง - หมู่ 1 โครงการขุดลอกห้วยไส้ไก่ 2,000,000

- หมู่ 3  โครงการขุดลอกฝายท่าสี 800,000

-หมู่ 3, 4  ลําห้วยแม่เมาะจากบ้านจําปุย 6,000,000

ถึงบ้านท่าสี  กว้าง  20 เมตร  ลึก  10 เมตร

ยาวประมาณ 15 กม.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

17 โครงการขุดลอกลําห้วย เพื่อปรับปรุงดูแลรักษา - หมู่ 4 ขุดลอกบริเวณหน้าฝายทุกฝาย 2,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีน้ําใช้ตลอดปี อบต., อบจ., กฟผ.
แหล่งน้ําให้มีน้ําใช้ตลอดปี ดําเนินการ และสายน้ําไม่เปลี่ยนทิศทาง กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ

และป้องกันสายน้ําเปลี่ยน - หมู่ 5  ขุดลอกลําเหมืองใส้ไก่ (ใช้แรงงานคน) 100,000 แล้วเสร็จ กรมชลประทาน

ทิศทาง (เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) มากกว่า

- หมู่ 5 ขุดลอกลําห้วยในพื้นที่การเกษตร 100,000 ร้อยละ 80

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 5  ขุดลอกเหมืองฝาย ห้วยแม่มาย/แม่ต่ํา 200,000

- หมู่  7  ขุดลอกอ่างเก็บน้ําสาธารณะ 500,000

ภายในหมู่บ้านสวนป่าแม่เมาะ

- หมู่ 7 ขุดลอกห้วยไส้ไก่บริเวณพื้นที่การเกษตร 1,000,000

- หมู่ 7 ขุดลอกสระบริเวณบ้านนายวริช ข้ามไปถึง 500,000

บ้านนางสาวดวงฤทัย

- หมู่ 1 - 8 ขุดลอกลําห้วยต่างๆ ที่ตื้นเขิน 500,000 500,000 500,000

18 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อให้แหล่งกักเก็บน้ํามีสภาพ - หมู่ 2 ปรับปรุงบริเวณคันอ่างห้วยโป่ง 500,000 ประชาชนได้มีน้ําใช้เพื่อการ อบต., อบจ., กฟผ.

แหล่งกักเก็บน้ํา / ฝายน้ําล้น / การใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ   (พร้อมติดตั้งแครื่องสูบไฟฟ้า) อุปโภค  บริโภค ตลอดปี กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ

อ่างเก็บน้ํา / ลําห้วย / สระน้ํา - หมู่ 3 ก่อสร้างลิปแล็บ  จํานวน  2  จุด บริเวณ 100,000 กรมชลประทาน

ลําเหมือง / ฝาย ลําห้วยแม่เมาะ  ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 100 ม.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่มาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

18 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อให้แหล่งกักเก็บน้ํามีสภาพ - หมู่ 3  ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝายท่าสี,ฝายลําห้วย 1,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีน้ําใช้เพื่อการ อบต., อบจ., กฟผ.
แหล่งกักเก็บน้ํา / ฝายน้ําล้น / การใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ แม่เมาะ ดําเนินการ อุปโภค  บริโภค ตลอดปี กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ
อ่างเก็บน้ํา / ลําห้วย / สระน้ํา - หมู่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ําดิบประปา  3 จุด 1,500,000 แล้วเสร็จ กรมชลประทาน
ลําเหมือง / ฝาย มากกว่า

- หมู่ 4 ทําลิปแล็บสระเก็บน้ําห้วยตาด 200,000 ร้อยละ 78

- หมู่ 4 ขยายสระน้ําพร้อมทํานบดินบ้านห้วยตาด 500,000

- หมู่ 6 ซ่อมแซมตลิ่งที่ถูกกัดเซาะ บริเวณห้วยทาน 600,000

สูง 2.00-3.00 ม. ยาว 300 ม.

- หมู่ 6 ซ่อมแซมฝาย จํานวน 2 จุด 300,000

1. ฝายแม่ส้าน สูง 2 เมตร ยาว   8.00 ม.

2. ฝายห้วยทาน  สูง 2 เมตร ยาว  10  เมตร 

- หมู่ 7 ทําลิปแล็บอ่างน้ําดอย 200,000

- หมู่ 8 ก่อสร้างลิปแลปบริเวณสนามฟุตบอล 600,000

ถึงศูนย์ อสม. สงู 3.00-4.00 ม. ยาว 100.00 ม.

19 โครงการก่อสร้างคลองชล เพื่อให้แหล่งกักเก็บน้ํามีสภาพ - ทุกหมู่บ้านในเขตตําบลบ้านดง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สามารถระบายน้ําได้ดีขึ้น อบต., อบจ., กฟผ.

ประทาน ประจําตําบลบ้านดง การใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ

20 ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส เพื่อเป็นการป้องกันน้ําท่วม - หมู่ 2 ก่อสร้างบล็อคคอนเวิลส์สายทุ่งนารอง 400,000 สามารถระบายน้ําได้ดีขึ้น กรมชลประทาน

และสามารถระบายน้ําได้ดีขึ้น กว้าง 1.80 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 1.80 ม.

จํานวน 2 ช่อง

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่มาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส เพื่อเป็นการป้องกันน้ําท่วม - หมู่ 3 ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส  จํานวน  4  จุด 1,500,000 ทุกโครงการ ช่วยระบายน้ํา ป้องกันปัญหา อบต., อบจ., กฟผ.

และสามารถระบายน้ําได้ดีขึ้น บริเวณน้ําจํา จํานวน 2 จุด ดําเนินการ น้ําท่วม กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ

บริเวณท่าเดื่อ จํานวน 1 จุด แล้วเสร็จ กรมชลประทาน

บริเวณท่าต้นหาด จํานวน 1 จุด มากกว่า

- หมู่ 4 ก่อสร้างบล็อคคอนเวิรส์ศาลา ศสมช. ถึงวดั1,000,000 ร้อยละ 80

จําปุย,สายปงผักหละมาบ้านจําปุย

21 บุกเบิกพื้นที่ทํานา เพื่อประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ - หมู่ 5 บุกเบิกพื้นที่ทํานา (ใช้รถไถ) 100,000 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จาก

จากพื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในการ

ในการทํานา ทํานา

22 โครงการพัฒนาปรับปรุง ฟื้นฟู เพื่อพัฒนา ปรังปรุง  บริหาร   - จัดตั้งฝายแม้วในพื้นที่ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรในหมู่บ้านมีน้ําอุปโภค

แหล่งน้ํา และเพิ่มศักยภาพ จัดการน้ําแบบบรูณาการ - สํารวจพื้นที่เพื่อขุดสร้างสระ บริโภค เลี้ยงสัตว์และทําการ

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ ลดปัญหาน้ําท่วม และภัยแล้ง - สร้างฝายน้ําล้นเพื่อป้องกันน้ําท่วมและภัยแล้ง เกษตรในครัวเรือนได้เพียงพอ

จากแหล่งน้ํา - สร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่พร้อมทําคลองส่งน้ํา ทั้งปี

กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ
- อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ําแบบ
บรูณาการ
- ส่งเสริมปลูกฝังจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรน้ํา
ให้แก่เด็กและเยาวชน

23 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการ เพื่อก่อสร้างท่อส่งน้ําพร้อมบ่อ - หมู่ 3 ก่อสร้างท่อส่งน้ําจากต้นน้ําห้วยแม่มาน 1,800,000

เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ําลําห้วย พักจากลําห้วยแม่มาน เพื่อแก้ ถึงบ่อพักน้ําที่จะจัดสร้างขึ้น ก่อนเชื่อมต่อเข้ากับ

แม่มานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปัญหาการขาดแคลนน้ํา ระบบประปาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทีมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

24 โครงการทําแผงกั้นรอบ เพื่อให้ประชาชนที่ ทําแผงกั้นรอบสระน้ํา พร้อมติดตั้งกระจกโค้ง 100,000 ทุกโครงการ ประชาชนที่สัญจรไปมา อบต., อบจ., กฟผ.
สระน้ําทางเข้าบ้านดง สัญจรไปมา มีความ บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านดง ดําเนินการ มีความปลอดภัย กองทุนพัฒนาพื้นที่ฯ
พร้อมติดตั้งกระจกโค้ง ปลอดภัย  ตามแบบแปลนของ อบต.บ้านดง แล้วเสร็จ กรมชลประทาน
หมู่ที่ 2 บ้านดง มากกว่า

ร้อยละ 80

25 ปรับปรุงลําเหมืองทําการเกษตร เพื่อให้แหล่งกักเก็บน้ํามีสภาพ ปรับปรุงลําเหมืองทําการเกษตร 200,000 ประชาชนได้มีน้ําใช้เพื่อการ
สายทุ่งตะวันตกจากท้ายฝาย การใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ สายทุ่งตะวันตกจากท้ายฝาย อุปโภค  บริโภค ตลอดปี
ท่าสี ถึงทุ่งบ้านหัวฝาย ตามแบบแปลนของ อบต.บ้านดง
หมู่ที่ 2 บ้านดง

26 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งเก็บน้ํา เพื่อให้แหล่งกักเก็บน้ํามีสภาพ ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งเก็บน้ํา 200,000 ประชาชนได้มีน้ําใช้เพื่อการ
(ตลิ่งที่ถูกกัดเซาะบริเวณ การใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ (ตลิ่งที่ถูกกัดเซาะบริเวณห้วยทาน ) อุปโภค  บริโภค ตลอดปี
ห้วยทาน ) หมู่ที่ 6 บ้านแม่ส้าน ตามแบบแปลนของ อบต.บ้านดง

27 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายแม่ก๋า เพื่อให้แหล่งกักเก็บน้ํามีสภาพ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายแม่ก๋าแม่ส้าน (เทหูช้าง 200,000 ประชาชนได้มีน้ําใช้เพื่อการ
แม่ส้าน (เทหูช้าง) การใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ ตามแบบแปลนของ อบต.บ้านดง อุปโภค  บริโภค ตลอดปี
หมู่ที่ 6 บ้านแม่ส้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทมาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          1.3 ไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า -  หมู่  1 - 8   (จํานวน  100  จุด) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ อบต.บ้านดง 

ในพื้นที่การเกษตร ใช้อย่างทั่วถึง ดําเนินการ อย่างทั่วถึง  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

และที่อยู่อาศัย - หมู่ 1  ขยายเขตจากหมู่บ้าน ถึงสะพาน 2,000,000 แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

ไปวัดพระบาทนารอง ระยะทาง 2 กม. มากกว่า

- หมู่ 2  ขยายเขตไฟฟ้าจาก บ้านดง 2,000,000 ร้อยละ 80

ถึงวัดพระบาทนารอง ระยะทาง 6 กม.

- หมู่ 2 บ้านดง-ทุ่งบ่อแย้ ระยะทาง 1 กม. 1,000,000

- หมู่ 2 ขยายเขตไฟฟ้า ปากทางบ้าน 200,000

นายจันทร์  สมบูรณ์  ระยะทาง 200 เมตร

 - หมู่ 3  ขยายเขตไฟฟ้าจากท่าต้นผึ้ง ถึง 3,000,000

ท่าต้นหาด  ระยะทาง 3 กม.

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทีมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          1.3 ไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า  - หมู่ 7  ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน 400,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ อบต.บ้านดง 

ในพื้นที่การเกษตร ใช้อย่างทั่วถึง นายบุญมา  ถึงห้วยต้นค่า สวนรุกขชาติ  ดําเนินการ อย่างทั่วถึง  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

และที่อยู่อาศัย ระยะทาง 400 ม. แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

- หมู่ 7 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน 1,000,000 มากกว่า

นายอาคม ยาวโนภาสถึงที่นายวริช ร้อยละ 80

 วงค์ชมพู   ระยะทาง 1 กม.

- หมู่ 7 ขยายเขตไฟฟ้าจากที่ของนายอําไพ 500,000

สมนาเมือง ระยะทาง 500 เมตร

- หมู่ 7  ขยายไฟฟ้าจากทางแยกที่นา 800,000

นายเพ็ง  ปัดไตร  ถึงเขื่อนห้วยหลวง  

ระยะทาง 800 ม.

- หมู่ 8 ขยายบริเวณหลังประปาหมู่บ้าน 1,000,000

ถึงสวนนางศรีคํา เกี๋ยงแก้ว

- หมู่ 8 ขยายเขตไฟฟ้าจากบริเวณ 1,000,000

หน้าบ้านนายนฤดลถึงหนองคอแดง

(เขตรอยต่อบ้านสวนป่าแม่เมาะ)

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          1.3 ไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า - หมู่ 8 ขยายเขตไฟฟ้าจากบริเวณหน้า 1,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ อบต.บ้านดง 

ในพื้นที่การเกษตร ใช้อย่างทั่วถึง บ้านนายแสวง เตชะธิ ถึงทุ่งนายศรีมูล ดําเนินการ อย่างทั่วถึง  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

และที่อยู่อาศัย ตุ่นแก้ว แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

- หมู่ 8 ขยายเขตไฟฟ้า (บริเวณสาย 5,000,000 มากกว่า

 หนองคอแดง) ระยะทาง  3  กิโลเมตร ร้อยละ 80

- ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่การเกษตร และ 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 1 - 8

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้มี      - หมู่ 1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 1,000 ม. 400,000
  ( แรงต่ํา ) ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

- หมู่ 1 จากบ้านดงหมู่ 2 ถึงบ้านหัวฝาย 1,000,000
สายกลางทุ่งนา ระยะทาง 1,000 เมตร
- หมู่ 1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะทาง 106,205
250 เมตร ขยายสายดับพร้อมโคมไฟคู่
ระยะทาง 400 เมตร ติดตั้งโคมไฟคู่ จํานวน
 4 โคม
- หมู่ 1 จากบ้านนางพรรณี ถึงบ้านนาง 1,000,000
ดวงรัตน์  ใจยานนท์
- หมู่ 1 จากถนนสายปากทางหมู่บ้าน ถึง 200,000
สวนนางศิรินาฎ พรหมหมั้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          1.3 ไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้มี      - หมู่ 2 ขยายเขตไฟฟ้า (สายดํา) ภายใน 500,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ อบต.บ้านดง 

  ( แรงต่ํา ) ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง หมู่บ้าน ดําเนินการ อย่างทั่วถึง  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

- หมู่ 2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะทาง 131,000 แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

440 เมตร ขยายสายดับพร้อมโคมไฟคู่ มากกว่า

ระยะทาง 220 เมตร ติดตั้งโคมไฟคู่ จํานวน ร้อยละ 80

 4 โคม

- หมู่ 3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะทาง 610,000

1 กิโลเมตร ขยายสายดับพร้อมโคมไฟคู่

ระยะทาง  3.7 กิโลเมตร ติดตั้งโคมไฟคู่ 

 จํานวน  6  โคม

- หมู่ 4 ขยายเขตไฟกิ่งบริเวณบ้านนายสุพล 200,000

ถึงบ้านนายจีระศักดิ์

- หมู่ 4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา จากบ้าน 500,000

นางณัฐวิไล ถึงบ้านนางกุน น้ําจันทร์

- หมู่ 4 จากบ้านจําปุย-ห้วยตาด-ปงผักหละ 6,000,000

ระยะทาง  6,500  เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          1.3 ไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้มี      - หมู่ 4 จากประปาหมู่บ้าน ไปยังถนน 100,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ อบต.บ้านดง 

  ( แรงต่ํา ) ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง พหลโยธิน 500 เมตร ดําเนินการ อย่างทั่วถึง  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

- หมู่ 4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะทาง 290,000 แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

500   เมตร ขยายสายดับพร้อมโคมไฟคู่ มากกว่า

ระยะทาง  1.7 กิโลเมตร ติดตั้งโคมไฟคู่ ร้อยละ 80

 จํานวน  3  โคม

- หมู่ 5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะทาง 217,500

300   เมตร ขยายสายดับพร้อมโคมไฟคู่

ระยะทาง  1.760 กิโลเมตร

- หมู่ 6 ขยายสายดับพร้อมโคมไฟคู่ 182,400

ระยะทาง  2.200 กิโลเมตร

- หมู่ 7 ภายในหมู่บ้าน  ทางไปโรงเลื่อย 500,000

และสวนป่าแม่เมาะ หนองบอม

- หมู่ 7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะทาง 875,000

3 กิโลเมตร ขยายสายดับพร้อมโคมไฟคู่

ระยะทาง  2  กิโลเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          1.3 ไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้มี      - หมู่ 8  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะทาง 388,500 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ อบต.บ้านดง 

  ( แรงต่ํา ) ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1.160 กิโลเมตร ขยายสายดับพร้อมโคม ดําเนินการ อย่างทั่วถึง  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

ไฟคู่ ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ติดตั้งโคม แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

ไฟคู่ จํานวน  3  โคม มากกว่า

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ที่ไฟฟ้ายังไม่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80

ครอบคลุมเพิ่มเติม หมู่ที่ 1 -  4,  7, 8

3 โครงการติดตั้งและซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า - ติดตั้งโคมไฟกิ่งเพิ่มเติม ภายในหมู่บ้าน 900,000 900,000 900,000 900,000

โคมไฟสาธารณะ สาธารณะใช้อย่างทั่วถึง และถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ที่มีความ

เสี่ยงในด้านความปลอดภัย หมู่ 1-8

- หมู่ 1 ขยายไฟกิ่งจากปากทางบ้าน 1,000,000

หัวฝายหล่ายทุ่ง ถึงทางเข้าหมู่บ้านหัวฝาย 

พร้อมเพิ่มการติดตั้งโคมไฟกิ่ง 40 จุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          1.3 ไฟฟ้าสาธารณะ 47

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

3 โครงการติดตั้งและซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า - หมู่ 2 เพิ่มไฟกิ่งในหมู่บ้านตามจุดเสี่ยง 500,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ อบต.บ้านดง 

โคมไฟสาธารณะ สาธารณะใช้อย่างทั่วถึง จํานวน 20 จุด ๆ ละ 25,000 บาท ดําเนินการ อย่างทั่วถึง  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

- หมู่ 3 ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟกิ่งตามจุดเสี่ยง 100,000 แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

จํานวน 40 จุด มากกว่า

- หมู่ 4 ซ่อมแซมติดตั้งไฟกิ่งเพิ่มเติม 100,000 ร้อยละ 80

ภายในหมู่บ้านตามจุดเสี่ยง / บริเวณประปา

และหน้าวัด  จํานวน 50 จุด

- หมู่ 4 ติดตั้งไฟสัญญาณทางแยก 100,000

(ไฟกะพริบ) บริเวณทางร่วม/ทางแยก

- หมู่ 5 ติดตั้งไฟกิ่งเพิ่มเติมภายในหมู่บ้าน 100,000

และบริเวณจุดเสี่ยง จํานวน 50 จุด

- หมู่ 6 ติดตั้งไฟกิ่งเพิ่มเติมภายในหมู่บ้าน 100,000

และบริเวณจุดเสี่ยง จํานวน 50 จุด

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          1.3 ไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

3 โครงการติดตั้งและซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า - หมู่ 7 ซ่อมแซมติดตั้งไฟกิ่ง (เพิ่มเติม) 100,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ อบต.บ้านดง 

โคมไฟสาธารณะ สาธารณะใช้อย่างทั่วถึง ภายในหมู่บ้าน/จุดเสี่ยงและเส้นทางไปป่าช้า ดําเนินการ อย่างทั่วถึง  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

ถึงทางแยกบ้านหัวฝาย จํานวน 40 จุด

เส้น ทางไป อบต.บ้านดง ,เส้นบ้านนายเสาร์

เจิมเฉลิม แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

4 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ เพื่อป้องกันการเกิด - ทางร่วมและทางแยกของถนนภายใน 100,000 100,000 100,000 มากกว่า

ทางแยก(ไฟกระพริบ)แบบใช้ อุบัติเหตุจากการใช้ถนน หมู่บ้านและเส้นทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ร้อยละ 80

พลังงานแสงอาทิตย์ ทุกหมู่

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.4  การผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการก่อสร้างราง เพื่อให้ได้ผังเมืองรวมที่ดีและ  - หมู่ 1 สายบ้านนางคํามวล ป๊อกคําอู๋ 300,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับคุณภาพชีวิต อบต.บ้านดง 

ระบายน้ํา มีระเบียบ ยาว 91 เมตร กว้าง/ลึก 0.50 - 1 เมตร ดําเนินการ ที่ดี มีผังเมืองที่เป็นระเบียบ  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

- หมู่ 1 ปรับปรุง ซ่อมแซม/ก่อสร้าง 500,000 มากกว่า

รางระบายน้ํา ภายในหมู่บ้าน ร้อยละ 80

- หมู่ 1 , 8 ก่อสร้างรางระบายน้ําในหมู่ 600,000
บ้านพร้อมเสริมไหล่ทางซอยหน้าบ้าน
นายพรรณ  วงค์อะทะ  ระยะทาง 168 ม.

กว้าง/ลึก 0.50 - 1 เมตร
(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ําจากบ้าน 500,000

นายรุ่ง ถึงบ้านนายตั๋น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

แผนงานเคหะและชุมชน



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.4  การผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการก่อสร้างราง เพื่อให้ได้ผังเมืองรวมที่ดีและ  - หมู่  2 ก่อสร้างรางระบายน้ําเพิ่มเติม 500,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับคุณภาพชีวิต อบต.บ้านดง 

ระบายน้ํา มีระเบียบ จากบ้านนายยืน บ้านนายผิน ถึงบ้าน ดําเนินการ ที่ดี มีผังเมืองที่เป็นระเบียบ  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

นายสม  กว้าง 0.60 ม. ยาว 350 ม. แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

 ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. มากกว่า

- หมู่ 2  ต่อเติมฝาปิดรางระบายน้ํา 100,000 ร้อยละ 80

(ภายในหมู่บ้าน)

- หมู่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 2 จุด 1,000,000

1.จากบ้านส.อบต.อรพิน ถึงศูนย์ ศสมช.

2.จากบ้านส.อบต.อรพิน ถึงห้วยแม่เมาะ

- หมู่ 3  ก่อสร้างรางระบายน้ํา 900,000

จากบ้านนางสม  เมืองคํา ถึงบ้าน

นางบัวลอย  ทิพย์ชมภู ระยะทาง 250 ม.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงานเคหะและชุมชน



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.4  การผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการก่อสร้างราง เพื่อให้ได้ผังเมืองรวมที่ดีและ  - หมู่  3  ก่อสร้างรางระบายน้ําภายใน 500,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับคุณภาพชีวิต อบต.บ้านดง 

ระบายน้ํา มีระเบียบ หมู่บ้าน กว้าง 0.60 ม.ยาว 2,000 ม. ดําเนินการ ที่ดี มีผังเมืองที่เป็นระเบียบ  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

- หมู่ 3  ก่อสร้างรางระบายน้ําจากหน้า 550,000 มากกว่า

บ้านนางสีมา  คําวงค์ ถึงบ้านนายแก้วมูล ร้อยละ 80

อุ่นสืบ  ระยะทาง   150  เมตร.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 4 ก่อสร้างรางระบายน้ําคลอบคลุม 1,500,000

บ้านจําปุย บ้านห้วยตาด กว้าง 0.60 ม. 

ยาว 1,000 ม. ลึก 0.40ม. หนา 0.10 ม.

- หมู่ 4 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 100,000

ถนนสายไปห้วยแม่ทู 6 จุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงานเคหะและชุมชน



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.4  การผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการก่อสร้างราง เพื่อให้ได้ผังเมืองรวมที่ดีและ - หมู่ 4  ก่อสร้างรางระบายน้ํา จํานวน 300,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับคุณภาพชีวิต อบต.บ้านดง 

ระบายน้ํา มีระเบียบ 3 จุด บ้านจําปุย ปงผักหละ บ้านห้วยตาด ดําเนินการ ที่ดี มีผังเมืองที่เป็นระเบียบ  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) แล้วเสร็จ

- หมู่ 7 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 100,000 มากกว่า

 บริเวณพื้นที่ภายในหมู่บ้าน ร้อยละ 80

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 7 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 1,500,000

บ้านนายพิชิต เภ้าหอม ถึงบ้าน

นายยูร ภาคํานุ ขนาด ระยะทาง 300 ม.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 7 ก่อสร้างรางระบายน้ําในหมู่บ้าน 3,000,000

และหน้าวัด  กว้าง 0.60 ม. 

ยาว 2,000 ม. หนา 0.10 ม.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.4  การผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการก่อสร้างราง เพื่อให้ได้ผังเมืองรวมที่ดี       - หมู่ 7 ก่อสร้างรางระบายน้ํา  2 จุด 400,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับคุณภาพชีวิต อบต.บ้านดง 

ระบายน้ํา และมีระเบียบ จุด 1.บ้านนางบุญล้อม ศรีฤทธิ์ ถึงหน้าวัด ดําเนินการ ที่ดี มีผังเมืองที่เป็นระเบียบ  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

จุด 2.บ้านนายอุทิศ อุปแดง ถึง แล้วเสร็จ

 บ้านนางน้อย  อสุรินทร์ มากกว่า

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) ร้อยละ 80

- หมู่ 8  ก่อสร้างรางระบายน้ําจาก 800,000

ประปา ถึง ศูนย์ ศสมช.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 8 ปรับปรุงร่องน้ําพร้อมวางท่อ 800,000

ระบายน้ํา ถนนสายหลังโรงเรียนหัวฝาย

- หมู่ 8 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 200,000

ต่อจากโครงการเดิม

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.4  การผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการก่อสร้างราง เพื่อให้ได้พังเมืองที่ดี และ    - หมู่ 8 ก่อสร้างรางระบายน้ําจากบ้าน 300,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับคุณภาพชีวิต อบต.บ้านดง 

ระบายน้ํา มีระเบียบ นางพร ถึงบ้านนส.รจนา  กว้าง 0.60 ม. ดําเนินการ ที่ดี มีผังเมืองที่เป็นระเบียบ  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

ยาว 200 ม.  ลึก 0.40 ม.  หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จ

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) มากกว่า

- ก่อสร้างรางระบายน้ําเพื่อการจัดการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80

ผังเมือง ให้เป็นระเบียบ หมู่ 1 -8

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

2 โครงการก่อสร้าง,ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้มีอาคาร   - ม.1 ก่อสร้างอาคารกลุ่มแม่บ้าน 2,000,000 ประชาชนได้รับความสะดวก

และซ่อมแซม อาคารต่างๆอเนกประสงค์ไว้ในการทํา (หลังศูนย์สาธิต) ในการใช้ประโยชน์ และได้

กิจกรรมต่าง ๆ - ม.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารอเนก 1,500,000 ทํากิจกรรมต่าง ๆ

ประสงค์ข้างศูนย์ศสมช.

- หมู่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดง 500,000

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)ที่



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.4  การผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2 โครงการก่อสร้าง,ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้มีอาคาร   - หมู่ 2 ปรับปรุงวิหารวัดบ้านดง 6,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับคุณภาพชีวิ อบต.บ้านดง 

และซ่อมแซม อาคารต่างๆอเนกประสงค์ไว้ในการทํา กว้าง 11 ม. ยาว 18 ม. ดําเนินการ ที่ดี มีผังเมืองที่เป็นระเบีย  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

กิจกรรมต่าง ๆ - หมู่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนก 500,000 แล้วเสร็จ

ประสงค์ ในโรงเรียนบ้านแม่ส้าน มากกว่า

- หมู่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมสุสาน  ดังนี้ 1,100,000

ก่อสร้างเมรุเผาศพแบบใช้ฟืน

ก่อสร้างห้องน้ําป่าช้า จํานวน 1 หลัง

เทคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุเดิม

ซ่อมแซมถนนสายเข้าเมรุเผาศพ

- หมู่ 3 ก่อสร้าง/ต่อเติมวิหารประจํา 1,000,000

วัดท่าสีจํานวน 1 หลัง

ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 17 ม.

- หมู่ 3 ก่อสร้างโรงครัววัดประจําหมู่บ้าน 2,000,000

กว้าง 8 ม. ยาว 9 ม.

แผนงานเคหะและชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ทีมาของ
งบประมาณ

และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.4  การผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2 โครงการก่อสร้าง,ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้มีอาคาร   - หมู่ 3 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 2,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน อบต.บ้านดง 

และซ่อมแซม อาคารต่างๆอเนกประสงค์ไว้ในการทํา ของหมู่บ้าน กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. ดําเนินการ ภายในหมู้บาน  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

กิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

- หมู่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสุสาน/สร้างห้องน้ํา 1,000,000

- หมู่ 4  ก่อสร้างศูนย์สงเคราะห์ประจํา 700,000 มากกว่า

หมู่บ้าน  พื้นที่ใช้สอย 100  ตร.ม. ร้อยละ 80

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1,000,000

เพื่อใช้เป็นเรือนพยาบาล รร.บ้านจําปุย

- หมู่ 4 ก่อสร้างโครงหลังคาสระว่ายน้ํา 200,000

โรงเรียนบ้านจําปุย

- หมู่ 4 ก่อสร้างเมรุ/J189ศาลาป่าช้า 2,000,000

พร้อมห้องน้ํา

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ทมาของ
งบประมาณ

และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)ที่



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.4  การผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2 โครงการก่อสร้าง,ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้มีอาคาร - หมู่ 5 ก่อสร้างห้องเก็บของของหมู่บ้าน 1,500,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับคุณภาพชีวิต อบต.บ้านดง 

และซ่อมแซม อาคารต่างๆอเนกประสงค์ไว้ในการทํา แบบไม้ขนาดกลางพื้นที่ใช้สอย ดําเนินการ ที่ดี มีผังเมืองที่เป็นระเบียบ  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

กิจกรรมต่าง ๆ               ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) มากกว่า

- หมู่ 5  ก่อสร้างศาลาพักร้อน 1 หลัง 100,000 ร้อยละ 80

บริเวณโบสถ์ประจําหมู่บ้าน ขนาด

พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 40 ตรม.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 5 ต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้า 100,000

มุ้งลวด/ตาข่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- หมู่ 5 ก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ 200,000

ภายในหมู่บ้าน

- หมู่ 6 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 720,000

 (โรงเรียน) กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม.

แผนงานเคหะและชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.4  การผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2 โครงการก่อสร้าง,ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้มีอาคาร - หมู่ 7  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับคุณภาพชีวิต อบต.บ้านดง 

และซ่อมแซม อาคารต่างๆอเนกประสงค์ไว้ในการทํา บริเวณวัดสวนป่าแม่เมาะ ดําเนินการ ที่ดี มีผังเมืองที่เป็นระเบียบ  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

กิจกรรมต่าง ๆ              ขนาดพื้นที่ใช้สอย 150 ตารางเมตร แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) มากกว่า

- หมู่ 7  ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 100,000 ร้อยละ 80

พื้นที่ใช้สอย ขนาดพื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม.

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 7 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงครัว 500,000

บริเวณวัดสวนป่าแม่เมาะ

- หมู่ 7 ก่อสร้างอาคารอํานวยการของ 600,000

สนามกีฬา  กว้าง 9 ม. ยาว 9 ม.

- หมู่ 7 ก่อสร้างกําแพงวัดสวนป่าแม่เมาะ 3,000,000

- หมู่ 8 ก่อสร้างวิหารวัดพระบาทนารอง 8,000,000

จํานวน 1 หลัง   กว้าง 12 ม. ยาว 17 ม.

แผนงานเคหะและชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทีมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.4  การผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2 โครงการก่อสร้าง,ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนมีศาลาพักผ่อ- หมู่ 8 สร้างศาลาพักร้อนจํานวน 3 แห่ง 200,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้รับคุณภาพชีวิต อบต.บ้านดง 

และซ่อมแซม อาคารต่างๆประจําหมู่บ้าน 1.ที่บ้านนายทรง  วงค์แก้ว ดําเนินการ ที่ดี มีผังเมืองที่เป็นระเบียบ  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

2. หน้าวัดหัวฝาย แล้วเสร็จ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

3. ทางเข้าป่าช้า มากกว่า

เพื่อให้ประชาชนได้มีอาคาร - หมู่ 8 ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเก็บของ 100,000 ร้อยละ 80

อเนกประสงค์ใช้สอยที่มีสภาพภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ - ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะตําบล 500,000

พักผ่อนเพิ่มขึ้น บ้านดง

- หมู่ 1 - 8  ปรับปรุง ซ่อมแซม 1,000,000

วิหารวัด ประจําหมู่บ้าน

- หมู่ 1 - 8 ก่อสร้างกุฏิ สําหรับพระสงฆ์ 1,500,000

กว้าง 9 ม. ยาว 12.00

- หมู่ 1 - 8 ก่อสร้างหอระฆังประจําวัด 600,000

กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. สูง 6 ม.

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ที่มาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.4  การผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

3 โครงการก่อสร้างศาลาป่าช้เพื่อให้ประชาชนได้มีศาลา - ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน หมู่ที่ 1-8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ทุกโครงการ ประชาชนได้มีสถานที่ที่ อบต.บ้านดง 

ในบริเวณป่าช้าเพื่อประกอบ ขนาดความจุไม่เกิน  500 คน ดําเนินการ เหมาะสมในการประกอบพิธี  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

กิจกรรมพิธีทางศาสนา แล้วเสร็จ ทางศาสนาในป่าช้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

- หมู่ 5 ก่อสร้างศาลาป่าช้า 450,000 มากกว่า

กว้าง  8.00 ม. ยาว 12.00 ม. ร้อยละ 80

- หมู่ 6 ก่อสร้างศาลาป่าช้า 450,000

กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม.

4 โครงการติดตั้งวิทยุสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนได้มีการติดต่ - หมู่ 1 - 8  ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร 300,000 300,000 300,000 30,000 ประชาชนได้มีการสื่อสารที่

ที่สะดวกและรวดเร็ว สะดวกและรวดเร็ว

5 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่     ทุกหมู่บ้าน ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างเมรุ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีสถานที่ฌาปนกิจ

ซ่อมแซม เมรุเผาศพ ฌาปนกิจศพเป็นสัดส่วน เผาศพแบบมาตรฐานใช้ถ่าน หรือเตาไฟฟ้า ที่มีมาตรฐานเป็นสัดส่วน

และได้มาตรฐาน - หมู่ 8 ก่อสร้างเมรุ(เตาเผาไฟฟ้า) ศาลา 3,500,000

ป่าช้า กว้าง 8.00 ม. ยาว 14.00 ม.

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่ โครงการ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.4  การผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

6 โครงการก่อสร้างรั้วอนุสรณ์ เพื่อให้ในหมู่บ้านได้มีอนุสรณ์ - หมู่  5  ก่อสร้างรั้วอนุสรณ์สถาน 100,000 ทุกโครงการ ประชาชนมีอนุสรณ์สถานให้ อบต.บ้านดง 

สถาน  (ภายในหมู่บ้าน) สถาน ให้กับคนรุ่นหลังได้รําลึก จํานวน  1  แห่ง  (ภายในหมู่บ้าน) ดําเนินการ กับคนรุ่นหลังได้รําลึกถึง  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

7 โครงการติดตั้งท่อน้ํา เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้าน  - วางท่อน้ําดับเพลิงและติดตั้งตู้สาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แล้วเสร็จ ประชาชนในหมู่บ้านมีความ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ดับเพลิง และสายดับเพลิง ได้มีการระงับอัคคีภัยระดับต้น ดับเพลิง หมู่ที่ 1-8 มากกว่า ปลอดภัยในชีวิตและ

ประจําหมู่บ้าน ร้อยละ 80 ทรัพย์สินและสามารถระงับ

เหตุในระดับต้นได้

8 โครงการก่อสร้างรั้ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยง          - หมู่ 2  ล้อมรั้วบริเวณสุสานบ้านดง 200,000 ไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้ามารบกวน

ลวดหนาม เข้ามาในบริเวณ และสถานที่มี ยาว 600 ม. ในสถานที่ และมีความเป็น

รั้วรอบที่ชัดเจน (เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) ระเบียบสวยงาม

- หมู่ 7  ก่อสร้างกําแพงวัด 500,000

(เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง)

- หมู่ 8  บริเวณป่าช้าบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง 1,200,000

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.4  การผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

9 โครงการก่อสร้างรั้ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้ามาใน - หมู่ 5 สร้างรั้วรอบบริเวณโบสถ์คริสต์ 300,000 ทุกโครงการ ไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้ามารบกวน อบต.บ้านดง 

คอนกรีต บริเวณ และสถานที่มีรั้วรอบ ขนาดความสูง 2.00 ม. ยาว 60 ม. ดําเนินการ ในสถานที่ และมีความเป็น  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

ที่ชัดเจน (เปลี่ยนแปลงขนาดการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่จริง) แล้วเสร็จ ระเบียบสวยงาม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

10 โครงการก่อสร้างสํานักงาน เพื่อทําการบริการข้อมูลข่าวสาร - หมู่ 5 ขนาดอาคารสํานักงาน 2 ชั้น 3,000,000 มากกว่า เพื่อประกอบศาสนพิธี และ

คริสจักรเขตลําปาง และบริการความช่วยเหลือเบื้อง ร้อยละ 80 เป็นประชุมกลุ่มคริสตจักรที่

ตําบลบ้านดง ต้นให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยาก เกี่ยวกับมูลนิธิ และประชุม

11 โครงการก่อสร้างโบสถ์ เพื่อให้ประชาชนได้มีโบสถ์ไว้ - หมู่ 4 ก่อสร้างโบสถ์คริสตจักรสไตล์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีโบสถ์ไว้สําหรับ

คริสตจักร สไตลยุโรป สําหรับปฏิบัติพิธีทางศาสนา ยุโรป  1  หลัง ปฏิบัติพิธีทางศาสนา

13 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร เพื่อให้ประชาชนมีศูนย์กลาง - หมู่ 5 บริเวณ โบสถ์จํานวน 1 หลัง 600,000

ในการประกอบอาหาร กว้าง  8 ม.  ยาว 9 ม.

- หมู่ 5 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 700000

บ้านกลาง กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม.

- หมู่ 6 โรงครัวโบสถ์ กว้าง 9.00 ม. 600,000

ยาว 9.00 ม.

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.4  การผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

14 โครงการขอใช้พื้นที่ของ เพื่อให้หมู่บ้านสามารถใช้ - หมู่ 2  โรงเรียนบ้านดงซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ทุกโครงการ ไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้ามารบกวน อบต.บ้านดง 

โรงเรียนบ้านดงจากราชพัสดุ สถานที่ของราชพัสดุทําประโยชน์ ดําเนินการ ในสถานที่ และมีความเป็น  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

15 โครงการก่อสร้างหอเจ้า เพื่อให้มีอาคารสําหรับ            - หมู่ 2 อาคารไม้ กว้าง 9 x 9 ม. 600,000 แล้วเสร็จ ระเบียบสวยงาม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

พ่อปงโฮง ประชาชนได้มีสักการะ มากกว่า

16 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้สําหรับเก็บพัสดุครุภัณฑ์ - บริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 2,000,000 ร้อยละ 80 เอกสาร พัสดุ ครุภัณฑ์มี

พัสดุ และเอกสารต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ บ้านดง ชนิดอาคาร คสล 1ชั้น 1 หลัง สถานที่เก็บที่ถาวร 

ใช้งานได้ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16 เมตร เป็นระเบียบ

17 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้สําหรับเป็นที่ประชุม - บริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วน 4,000,000 มีอาคารที่สามารถให้บริการ

เอนกประสงค์ โรงยิม หรือสถานที่ ตําบลบ้านดง ชนิดอาคาร คสล 1 ชั้น ประชาชน อย่างเป็นสัดส่วน

ออกกําลังกายในร่ม 1 หลัง ขนาดกว้าง 16 เมตร 

ยาว 30 เมตร

18 โครงการต่อเติม/ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอันตรายเข้ามาใน - ล้อมรั้วบริเวณรอบสระน้ํา อบต.บ้านดง 200,000 เพื่อให้เป็นสัดส่วน ปลอดภัย

รั้วลวดหนาม/ซ่อมแซม บริเวณ และสถานที่มีรั้วรอบ และเป็นระเบียบสวยงาม

/คอนกรีต ที่ชัดเจน - ต่อเติมรั้วรอบ ที่ทําการ อบต.บ้านดง 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงานเคหะและชุมชน



1 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   1.4  การผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

19 โครงการก่อสร้างศาลเจ้าที่ เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยว ก่อสร้างศาลเจ้าที่ จุดที่ 2 250,000 ทุกโครงการ ประชาชนมีสถานที่ยึดเหนี่ยว อบต.บ้านดง 

ประจําหมู่บ้านหมู่ที่ 3บ้านท่าสี ทางจิตใจ ดําเนินการ ทางจิตใจ  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

20 โครงการบริหารจัดการที่ดิน - หมู่ 4  หมู่ 5 และหมู่ 6 500000 แล้วเสร็จ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

อย่างยั่งยืน (โฉนดชุมชน) มากกว่า ประชาชน

ผลักดันข้อบัญญัติโฉนด ร้อยละ 80

ชุมชน

21 โครงการติดตั้งกล้อง เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรม พื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านต่าง ๆ ตําบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพื่อป้องกันความเสียหายที่ อบต.บ้านดง 

วงจรปิดพื้นที่สาธารณะ ที่อาจเกิดขึ้น บ้านดง ทั้ง 8 หมู่บ้าน อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและ  อบจ.ลําปาง,กฟผ.

ทรัพย์สิน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

22 ก่อสร้างเมรุเผาศพ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ก่อสร้างเมรุเผาศพแบบใช้ถ่าน 1,500,000 ประชาชนได้รับประโยชน์

 แบบใช้ถ่าน  หมู่ 4 เผาศพอย่างถูกสุขลักษณะ (ตามแบบแปลน อบต.บ้านดง)
บ้านจําปุย

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2 ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     2.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการอบรมสร้างจิตสํานึก เพื่อให้เยาวชน และประชาชน - อบรมสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 30,000 30,000 30,000 30,000 ทุกโครงการ ทรัพยากรธรรมชาติและ อบต.บ้านดง

รักทรัพยากรธรรมชาติและ ทุกคนเกิดจิตสํานึกในการดูแล เด็ก เยาวชนและประชาชน ดําเนินการ สิ่งแวดล้อมในตําบลบ้านดง กองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ

สิ่งแวดล้อม รักษา และหวงแหนทรัพยากร จํานวน  100  คน แล้วเสร็จ ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี อบจ.ลําปาง 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - หมู่ 3 อบรมการจัดการทรัพยากรป่า 20,000 20,000 20,000 20,000 มากกว่า กฟผ.แม่เมาะ

ของตนเอง ชุมชน ร้อยละ 80

2 โครงการจัดสร้างศูนย์อนุรักษ์ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ - จัดสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ วิธีการดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติวัฒนธรรมท้องถิ่น การดูแลรักษาทรัพยากร

วัฒนธรรมท้องถิ่นประจําตําบล ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจําตําบล 1 แห่ง เป็นอาคาร ธรรมชาติ

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า200 ตรม.

3 โครงการประหยัดพลังงาน เพื่อให้อบต.มีงบประมาณเหลือ  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง 30,000 30,000 30,000 30,000 อบต.สามารถประหยัด

(ไฟฟ้า และเชื้อเพลิง) ใช้ในค่าใช้จ่ายประจําปี  อําเภอแม่เมาะ  จังหวัดลําปาง รายจ่ายประจําปี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



2 ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     2.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

4 โครงการส่งเสริมการผลิตพลัง เพื่อให้เกิดพลังทดแทน - ประชาชน หมู่ 1 - 8 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุกโครงการ เกิดพลังงานทดแทนพลังงาน อบต.บ้านดง

งานทดแทน เช่น พลังงานลม ดําเนินการ เดิมที่ใช้อยู่ กองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ

พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ แล้วเสร็จ  อบจ.ลําปาง 

5 โครงการปัองกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนทุกคนเกิดจิต - หมู่ 5 อบรมให้ความรู้ด้านมลพิษ 100,000 100,000 100,000 100,000 มากกว่า ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแล กฟผ.แม่เมาะ

มลภาวะ และสิ่งแวดล้อม สํานึกในการที่จะป้องกันแก้ไข ไฟป่า และหมอกควัน ร้อยละ 80 รักษาให้คงอยู่ และมีความ

ปัญหาไฟป่า - หมู่ 2 รณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 อุดมสมบูรณ์

- หมู่ 3 อบรมการใช้สารเคมีกับ 50,000 50,000 50,000 50,000

สิ่งแวดล้อม

 - รณรงค์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง 20,000 20,000 20,000 20,000

ปฏิกูลบริเวณหมู่บ้านและแหล่งน้ํา

- รณรงค์การคัดแยกขยะ ทุกหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000

- จัดซื้อถังขยะพลาสติก ทุกหมู่ 200,000 200,000 200,000 200,000

หมู่บ้านละ 50 ถัง

- หมู่ 1 - 8 จัดซื้อถุงดําใส่ขยะ 40,000 40,000 40,000 40,000

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



2 ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     2.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

6 โครงการอบรมส่งเสริมชุมชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนเกิดจิต - สร้างจิตสํานึกการปลูกป่าชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 ทุกโครงการ ทรัพยากรป่าไม้ได้รับ อบต.บ้านดง

พิทักษ์ป่า และสิ่งแวดล้อม สํานึกในการที่จะป้องกันแก้ไข ทุกหมู่ ดําเนินการ การดูแลรักษาให้คงอยู่ กองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม - รณรงค์การปลูกต้นไม้หญ้าแฝก 50,000 50,000 50,000 50,000 แล้วเสร็จ และมีความอุดมสมบูรณ์ อบจ.ลําปาง 

เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน มากกว่า กฟผ.แม่เมาะ

และตลิ่ง ทุกหมู่ ร้อยละ 80

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์เขตป่าห้ามเผา 50,000 50,000 50,000 50,000

ห้ามล่าสัตว์ ทุกหมู่

7 โครงการส่งเสริมการมีส่วน- เพื่อให้ผู้นําชุมชน ประชาชน - มีกลุ่มเครือข่ายการอนุรักษ์ธรรมชาติ 41,500 41,500 41,500 41,500 ทุกชุมชน สามารถอยู่กับป่า อบต.บ้านดง

ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ได้รับการเรียนรู้ เข้าใจในการ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชน อย่างพึ่งพาและกลมกลืน กองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม ในชุมชนทุกระดับ ทุกหมู่บ้าน เหมาะสมหมดปัญหาการ อบจ.ลําปาง 

"รักษ์ป่า รักษ์น้ํา รักษ์ชุมชน ทําลายทรัพยากรป่าไม้ กฟผ.แม่เมาะ    สํานัก

ร่วมใจถวายในหลวง" บริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่

 14 (สาขาลําปาง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



2 ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการส่งเสริมการปลูก สร้างจิตสํานึกให้กับเยาวชน - ปลูกต้นไม้ ภายในพื้นที่ในเขตตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 ทุกโครงการ กลุ่มเป้าหมายมี่จิตสํานึกรักษ์ อบต.บ้านดง

ต้นไม้ และประชาชนหันมารักษ์โลก บ้านดง ดําเนินการ โลกและช่วยลดภาวะโลกร้อน กองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ

มากยิ่งขึ้น - หมู่ 7 สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ไม้สัก 10,000 10,000 10,000 10,000 แล้วเสร็จ กลุ่มเป้าหมายมีความสามัคคี

มากกว่า

2 โครงการดูแลและบํารุงรักษา เพื่อให้ต้นไม้สองข้างทางและ - ดูแลบํารุงรักษาต้นไม้สองข้างทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ต้นไม้สองข้างทางและป่าไม้

ต้นไม้สองข้างทาง และป่า ป่าชุมชนในทุกหมู่บ้านมีสภาพ และป่าชุมชนในทุกหมู่บ้าน ชุมชนในทุกหมู่บ้านมีสภาพ

ชุมชน สมบูรณ์ สวยงาม สมบูรณ์

3 โครงการจัดอบรมเกี่ยวกับ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึง - ทุกหมู่บ้านจัดอบรมเกี่ยวกับการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความเข้าใจใน

การใช้สารเคมี และชีวภาพ ประโยชน์และโทษของการใช้ ใช้สารเคมีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม วิธีการใช้สารเคมีชีวภาพได้ดี

กับสิ่งแวดล้อม สารเคมีกับสิ่งแวดล้อม จํานวน 80 คน ได้ดีขึ้น

4 โครงการก่อสร้างที่กําจัดขยะ เพื่อให้มีสถานที่กําจัดขยะ  ทุกหมู่บ้าน ก่อสร้างที่กําจัดขยะ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 มีสถานที่กําจัดขยะที่มีประสิทธิ

ที่ถูกสุขลักษณะ แบบเตาเผา พร้อมอาคารประกอบ ภาพ  ชุมชนสะอาดน่าอยู่

ที่

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์

ที่มาของ
งบประมาณ

และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2 ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

5 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เพื่อให้มีสถานที่กําจัดขยะ  - ทุกหมู่บ้าน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ทุกโครงการ มีสถานที่กําจัดขยะที่มี อบต.บ้านดง

กําจัดขยะ โดยวิธีเผา/ฝังกลบ ที่ถูกสุขลักษณะ ดําเนินการ ประสิทธิภาพ  กองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ

ในพื้นที่ตําบลบ้านดง แล้วเสร็จ ชุมชนสะอาดน่าอยู่

6 โครงการธนาคารขยะของ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้า  - ทุกหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 มากกว่า มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

หมู่บ้าน ใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ร้อยละ 80 การกําจัดขยะภายในหมู่บ้าน

เกี่ยวกับขยะอย่างมีระบบและ ได้อย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น

เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

7 โครงการปลูกหญ้าแฝกและ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้า - ทุกหมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 การพังทลายของหน้าดิน

ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  ดินและทําให้มีอากาศที่สดใสมากยิ่งขึ้น น้อยลง ทําให้มีอากาศที่สดใส

8 โครงการจัดสรรที่ดินและ เพื่อให้ประชาชนมีที่ดิน    - ทุกหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 มากยิ่งขึ้น

โฉนดทํากิน ทํากินเป็นของตนเอง

9 โครงการแก้ไขปัญหามลภาวะ เพื่อให้มีคณะกรรมการที่เป็น ช่วยเหลือสนับสนุนคณะกรรมการ 20,000 20,000 20,000 20,000 เหมืองแม่เมาะรับทราบสภาพ

จากการผลิตไฟฟ้าของเหมือง สื่อกลางในการประสานกับ แก้ไขปัญหามลภาวะจากการผลิต ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อทําการ

แม่เมาะ เหมืองแม่เมาะให้รับทราบ ไฟฟ้าของเหมืองไฟฟ้าแม่เมาะ  แก้ไขปัญหาให้ถูกจุด และ

ปัญหาที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า ประชาชนได้รับการดูแลจากที่

และหาทางแก้ไขร่วมกัน ได้รับผลกระทบมากขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่



2 ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

10 โครงการป้องกันและอนุรักษ์ เพื่อให้ป่าชุมชนมีสัตว์ป่าและ - ดําเนินการป้องกัน ปราบปรามจับกุม 100,000 100,000 100,000 100,000 ทุกโครงการ พื้นที่ตําบลบ้านดงมีการ อบต.บ้านดง

พันธุ์สัตว์ป่าและสัตว์สงวน สัตว์สงวนอาศัยอยู่ได้ตาม และอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า และสัตว์สงวน ดําเนินการ ดูแลป้องกันสัตว์ป่า กองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ

ธรรมชาติ และป้องกัน ในพื้นที่ตําบลบ้านดง แล้วเสร็จ และสัตว์สงวนอย่าง

ปราบปรามการกระทําผิด มากกว่า เข้มแข็ง

11 โครงการรณรงค์และ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล - ประชาชนทุกคนในเขตตําบลบ้านดง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ข่าวสาร และทันท่วงทีเกี่ยวกับ และข่าวสารเกี่ยวกับมลพิษ

เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศ ทางอากาศ

12 โครงการเฝ้าระวังทรัพยากร เพื่อดูแลรักษาป่าไม้ไม่ให้ถูก   - สนับสนุนวัสดุในการทําแนวกันไฟป่า 50,000 50,000 50,000 50,000 ป่าไม้ถูกทําลายจากไฟป่า

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําลายจากไฟป่า ดับไฟป่า บริเวณป่าชุมชน ทุกหมู่ น้อยลง

การจัดทําแนวกันไฟ - บํารุงรักษาต้นไม้ข้างทาง 100,000 100,000 100,000 100,000

สายหนองบอม  และทุกหมู่

13 อุดหนุนงบประมาณให้กับ เพื่อดูแลรักษาป่าไม้ไม่ให้ถูก - ส่งเสริมการบริหารจัดการไฟป่า 160,000 160,000 160,000 160,000 ป่าไม้ถูกทําลายจากไฟป่า

คณะกรรมการหมู่บ้าน ทําลายจากไฟป่า และหมอกควัน/การจัดทําแนวกันไฟ น้อยลง

ให้ทุกหมู่บ้าน

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



2 ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

14 อุดหนุนงบประมาณให้กับ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 160,000 160,000 160,000 160,000 ทุกโครงการ พื้นที่ตําบลบ้านดงมีการดูแล อบต.บ้านดง

คณะกรรมการหมู่บ้าน กําจัด/คัดแยก ทุกหมู่บ้านในตําบล ดําเนินการ ป้องกันสัตว์ป่า และสัตว์สงวน กองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ

บ้านดง แล้วเสร็จ ป่าไม้ถูกทําลายน้อยลง

15 โครงการอบรมส่งเสริม เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพและ - อบรมการทําปุ๋ยอินทรี ทุกหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 มากกว่า ประชาชนในพื้นที่มีความรู้

การให้ความรู้เกี่ยวกับการ ปลอดภัย ให้ความรู้เพิ่มทักษะ ร้อยละ 80 ความเข้าใจในการอนุรักษ์

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสามารถนําไปพัฒนา - อบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยพืชสด 50000 50000 50,000      50,000      ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม อาชีพเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ทุกหมู่บ้าน

- รณรงค์การไถกลบตอซังเพื่อบรรเทา 50,000 50,000 50,000 50,000

ภาวะโลกร้อน (นําร่อง)

- อบรมและจัดทําแปลงสาธิตการปลูก 50,000 50,000 50,000 50,000

ข้าวนาโยน ทุกหมู่บ้าน

16 โครงการตรวจติดตามปัญหา เพื่อป้องกันฝุ่นจากการทิ้งดิน -จัดส่งตัวแทนของหมู่บ้านเข้าร่วม 20,000 20,000 20,000 20,000 บริษัทที่ขุดเหมืองมีการตรวจ

สิ่งแวดล้อม ของบริษัท และมีการตรวจ ตรวจสอบระบบการทํางานของบริษัทฯ ดูระบบการทํางานจัดทํา

สอบการทํางานร่วมกับชุมชน สเปรย์น้ํา

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



2 ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

17 ปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วย เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม - ปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยต่าง ๆ 200,000 200,000 200,000 200,000 ทุกโครงการ พื้นที่ตําบลบ้านดงมีการดูแล อบต.บ้านดง

ของตําบลบ้านดง ดําเนินการ รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ

แล้วเสร็จ

18 ก่อสร้างศาลาเฝ้าระวังไฟ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม - ก่อสร้างศาลาเฝ้าระวังไฟป่า 100,000 100,000 100,000 100,000 มากกว่า หมู่บ้านมีสถานที่ในการเฝ้า

ประจําหมู่บ้าน 5,6 ประจําหมู่บ้าน 5,6 ร้อยละ 80 ระวังไฟป่า

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม          3.1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนา เพื่อสงเคราะห์และส่งเสริมการ - จ่ายเบี้ยยังชีพต่างๆ ให้กับเด็ก,สตรี 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ดําเนินการ เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ป่วย อบต.บ้านดง, 
คุณภาพชีวิตราษฎรและการ พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ คนชรา, ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ และ แล้วเสร็จ เอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส อบจ.,
สังคมสงเคราะห์ตําบลบ้านดง ได้รับความช่วยเหลือและ ผู้ด้อยโอกาสตามบัญชีที่ได้ผ่านการ มากกว่า ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตําบล สมาคมพัฒนา

บรรเทาความเดือดร้อน ให้มี พิจารณาและประชาคมแล้ว ร้อยละ80 บ้านดงได้รับความ คุณภาพชีวิตฯ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 80,000 80,000 80,000 80,000 ช่วยเหลือบรรเทาความ กองทุนรอบ

และหญิงตั้งครรภ์ ทุกหมู่ เดือดร้อนได้รับการดูแล และ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
(รําวงย้อนยุค รํามวยจีน) ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจําปี 50,000 50,000 50,000 50,000 ที่ดีขึ้น
สตรี/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ทุกหมู่
 - ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี 100,000 100,000 100,000 100,000
 - ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเด็กและเยาวชน 
 - ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้พิการ 
 - ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ
 - ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ติดเชื้อ
 - ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

2 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา เพื่อให้กลุ่มต่างๆในตําบลมี  - กลุ่มสตรี 20,000 20,000 20,000 20,000
ศักยภาพการรวมกลุ่มและ เครือข่ายในการประสานงาน  - กลุ่มเด็กและเยาวชน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเกิดความแข้มแข็ง  - กลุ่มผู้พิการ   / กลุ่มผู้สูงอายุ

 - กลุ่มผู้ติดเชื้อ / กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม          3.1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

3 โครงการออมวันละบาท เพื่อ เพื่อส่งเสริมการออมเงินในการ  - ประชาชนทุกหมู่ 40,000 40,000 40,000 40,000 ดําเนินการ ประชาชนในพื้นที่ตําบลบ้านดง อบต.บ้านดง, 

สวัสดิการคนตําบลบ้านดง จัดสวัสดิการต่างๆของตําบล แล้วเสร็จ มีการจัดสวัสดิการร่วมกัน  อบจ.,สมาคมพัฒนา

ร่วมกัน เช่น ค่าพาหนะ มากกว่า และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คุณภาพชีวิตฯ

ค่าจัดการศพ เป็นต้น ร้อยละ80 ซึ่งกันและกัน กองทุนรอบ

4 อุดหนุนงบประมาณให้หน่วย เพื่อให้การดําเนินการสังคม ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 การดําเนินเนินการด้านสังคม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

งานอื่น สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ ในตําบลบ้านดง สงเคราะห์เป็นไปอย่างทั่วถึง
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ  - กลุ่มสตรี ประชาชนได้รับการบรรเทา
ผู้ด้อยโอกาส เป็นไปอย่างทั่วถึง  - กลุ่มเด็กและเยาวชน ความเดือดร้อนและมีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ  - กลุ่มผู้พิการ  - กลุ่มผู้สูงอายุ ชีวิตที่ดีขึ้น

 - กลุ่มผู้ติดเชื้อ - กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

กลุ่มสตรีตําบลบ้านดง 100,000 100,000 100,000 100,000
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมความรู้
พัฒนาศักยภาพ กลุ่มแม่บ้านสตรี
ตําบลบ้านดง
กลุ่ม อสม. ตําบลบ้านดง 100,000 100,000 100,000 100,000
- อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการอบรมส่งเสริมความรู้
สาธารณสุขต่าง ๆ ในตําบลบ้านดง

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่มาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม          3.1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

5 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ เพื่อให้การดําเนินการสังคม - หมู่ 2 จัดซื้ออุปกรณ์ VCD  DVD 100,000 ดําเนินการ ประชาชนในพื้นที่ อบต.บ้านดง, 
ชุมชน สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ  TV เครื่องเสียง แล้วเสร็จ ตําบลบ้านดงมีการ อบจ.,สมาคม

ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ - หมู่ 4 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อม 100,000 มากกว่า จัดสวัสดิการร่วมกัน  พัฒนาคุณภาพ
ผู้ด้อยโอกาส เป็นไปอย่างทั่วถึง อุปกรณ์ไมค์ลอย 1 คู่ ลําโพง 2 คู่ ร้อยละ80 และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชีวิตฯกองทุนรอบ
มีประสิทธิภาพ และสายไฟ ซึ่งกันและกัน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

- หมู่ 6 จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสาย 100,000

- หมู่ 7 จัดหาอุปกรณ์สําหรับสายตา  20,000
เช่น การตรวจวัดสายตาประกอบแว่น 
- หมู่ 8 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 100,000

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียงตามสาย 100,000 100,000 100,000 100,000

ภายในหมู่บ้าน ทุกหมู่
- สนับสนุนอุปกรณ์พัฒนาคุณภาพ 500,000 500,000 500,000 500,000

ชีวิตคนพิการ  ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส  ทุกหมู่

1,240,000 1,560,000 1,240,000

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่มาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม     3.2 การศึกษา
แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ  - ปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจํา 50,000 50,000 50,000 50,000 ดําเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและแหล่ง อบต.บ้านดง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและแหล่ง แหล่งเรียนรู้ในตําบลมีสภาพที่ดี หมู่บ้านที่ชํารุด ในตําบลบ้านดง แล้วเสร็จ เรียนรู้ในตําบลมีสภาพที่ดี กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

เรียนรู้ในตําบล และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ และ - ก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันศูนย์เด็ก 16,000 16,000 16,000 16,000 มากกว่า เหมาะสมต่อการเรียนรู้และ กฟผ.แม่เมาะ ,สคช

มีมาตรฐาน จํานวน  3  แห่ง  หมู่  4, 5, 6 ร้อยละ80 และมีมาตรฐาน

- หมู่ 1 - 8 ปรับปรุง,ต่อเติม 100,000 100,000 100,000 100,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- หมู่ 1 - 8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 800,000 800,000 800,000 800,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- หมู่ 3 ก่อสร้างห้องน้ํา บริเวณ 1,000,000

โรงเรียนวัดท่าสี

- หมู่ 5 ก่อสร้างโรงเรียนประถมศึกษา 10,000,000

โครงการที่

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม     3.2 การศึกษา

แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ - หมู่ 7 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 200,000 ดําเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและแหล่ง อบต.บ้านดง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและแหล่ง แหล่งเรียนรู้ในตําบลมีสภาพที่ดี แล้วเสร็จ เรียนรู้ในตําบลมีสภาพที่ดี กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

เรียนรู้ในตําบล และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ - หมู่ 1, 3, 4, 7 จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 400,000 400,000 400,000 400,000 มากกว่า เหมาะสมต่อการเรียนรู้และ กฟผ.แม่เมาะ ,สคช

และมีมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ80 และมีมาตรฐาน

- โครงการปรับปรุงสนามโรงเรียนบ้าน 4,000,000

หัวฝาย/ท่าสี

 - โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ําโรงเรียน 50,000

บ้านจําปุย 9,616,000 1,666,000 10,158,000

2 โครงการพัฒนาและก่อสร้าง เพื่อให้เด็กในพื้นที่ตําบลบ้านดง -  ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรง 4,000,000 เด็กในตําบลบ้านดงได้รับการ

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ อาหาร  ประจําตําบลบ้านดง ดูแล และพัฒนาการที่ดีมี

มาตรฐานและการจัดการที่ดี  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําหมู่บ้าน 500,000 มาตรฐาน

หมู่ที่ 3 จํานวน 1 หลัง 

ที่

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม     3.2 การศึกษา

แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2 โครงการพัฒนาและก่อสร้าง เพื่อให้เด็กในพื้นที่ตําบลบ้านดง - ก่อสร้างโรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 300,000 300,000 300,000 ดําเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและแหล่ง อบต.บ้านดง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้  จํานวน  3  แห่ง หมู่  4, 5, 6 แล้วเสร็จ เรียนรู้ในตําบลมีสภาพที่ดี กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

มาตรฐานและการจัดการที่ดี - หมู่ 6 ก่อสร้างรั้ว ศพด. บ้านแม่ส้าน 500,000 มากกว่า เหมาะสมต่อการเรียนรู้และ กฟผ.แม่เมาะ ,สคช

ร้อยละ80 และมีมาตรฐาน

- ม.8 ก่อสร้างห้องน้ํา ศพด. / ห้องอาหาร 1,000,000

ประจําตําบลบ้านดง

- หมู่ 5 , 6 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 600,000

พร้อมจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม (ศูนย์เด็ก)

3 โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ใน เพื่อให้ประชาชนได้          - โครงการการจัดตั้งศูนย์ข่าวสารภายใน 100,000 100,000 100,000

ชุมชน เข้าถึงแหล่งความรู้  และได้รับ หมู่บ้าน (อินเตอร์เน็ตตําบล)

ข้อมูลข่าวสารอย่างหลากหลาย - โครงการก่อสร้างห้องสมุดประจํา 1,500,000

หมู่บ้าน
- ม.4 จัดซื้อชั้นวางหนังสือ สําหรับ 3,000

อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม     3.2 การศึกษา
แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขอเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ  - ทุกหมู่บ้านในเขตตําบลบ้านดงได้รับ 100,000 100,000 100,000 ดําเนินการ ประชาชนในเขตตําบลบ้านดง อบต.บ้านดง,สคช.

ประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาส การสนับสนุนหนังสือ วารสาร ข้อมูล แล้วเสร็จ มีโอกาสในการเรียนรู้ กฟผ.แม่เมาะ

พัฒนาความรู้ความสามารถของ  ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ มากกว่า และพัฒนาตนเองอยุ่เสมอ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

ตนเอง                        - โครงการสนับสนุนครูอัตราจ้างสอนพิเศษ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80

 (ภาษาอังกฤษ)

- โครงการส่งเสริมภาษาท้องถิ่น ทุกหมู่ 80,000 80,000 80,000

- โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น 30,000 30,000 30,000

และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- หมู่ 2 จัดจ้างครูสอนกีฬาให้กับเด็ก 100,000

และเยาวชน
- โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ 50,000 50,000 50,000
ทุกหมู่

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

โครงการ วัตถุประสงค์ที่

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม     3.2 การศึกษา

แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขอเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ - ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 ดําเนินการ ประชาชนในเขตตําบลบ้านดง อบต.บ้านดง,สคช.

ประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาส นอกห้องเรียน แล้วเสร็จ มีโอกาสในการเรียนรู้ กฟผ.แม่เมาะ

พัฒนาความรู้ความสามารถของ มากกว่า และพัฒนาตนเองอยุ่เสมอ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

ตนเอง                        ร้อยละ80

5 โครงการเสริมสร้าง พัฒนาแลเพื่อให้เกิดความรู้และความ  - ทัศนศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง ของ 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ดูแลเด็กเล็กประจําศูนย์ฯ

เพิ่มศักยภาพการดูแลเด็ก เข้าใจในการดูแลเด็กเล็กให้มี ผู้ดูแลเด็กประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ และประสบการณ์

การพัฒนาการที่สมวัย และนํา  คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มเติม ในการดูแลเด็กเล็กให้

กลับมาประยุกต์ใช้ได้ และผู้นํา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 - จัดอบรมผู้ดูแลเด็กเล็กประจําศูนย์ 25,000 25,000 25,000 25,000

และผู้ปกครองของเด็ก ปีละ 1 ครั้ง

- จัดสรรผู้ช่วยดูแลเด็กเพิ่มให้กับศูนย์ 300,000 300,000 300,000 300,000

พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  7  คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทีมาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม     3.2 การศึกษา
แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

5 โครงการเสริมสร้าง พัฒนาและ เพื่อให้เกิดความรู้และความ  - ประกวดหนูน้อยสุขภาพฟันดี 12,000 12,000 12,000 12,000 ดําเนินการ ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง อบต.บ้านดง,สคช.

เพิ่มศักยภาพการดูแลเด็ก เข้าใจในการดูแลเด็กเล็กให้มี แล้วเสร็จ เด็กได้รับความรู้ กฟผ.แม่เมาะ

การพัฒนาการที่สมวัย และนํา  - จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 มากกว่า เพิ่มเติมในการดูแลเด็กให้มี กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

กลับมาประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ80 ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 - จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000

บ้านดง

 - ทัศนศึกษาดูงาน ของเด็กเล็กในศพด. 50,000 50,000 50,000 50,000

ตําบลบ้านดง

6 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมใน  - เด็กในพื้นที่ตําบลบ้านดง หมู่ 1 - 8 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กได้มีสถานที่และโอกาส

แห่งชาติ การแสดงออกความสามารถ ในการแสดงความสามารถ

อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

7 โครงการอบรมการจัดทําสื่อ เพื่อให้ครูมีความสามารถในการ ครูได้รับการอบรมการจัดทําสื่อทั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 ครูสามารถผลิตสื่อ

การสอนระดับปฐมวัย จัดทําสื่อการเรียนการสอนได้ 3 ศูนย์ฯ การเรียนการสอนได้

เหมาะสมและกระตุ้นความสนใจ ตรงตามพัฒนาการ

8 โครงการพัฒนาศํกยภาพของ เพื่อพัฒนาศํกยภาพครู และเกิด ครูได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพทั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 ของเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก เครือข่ายการดูแลเด็ก 3 ศูนย์ฯ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม     3.2 การศึกษา

แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

9 โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียน เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้  - จัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนให้กับ 200,000 200,000 200,000 200,000 ดําเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล อบต.บ้านดง,สคช.

การสอน และครุภัณฑ์ประจํา มีเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน แล้วเสร็จ บ้านดง มีเครื่องมือ เครื่องใช้ กฟผ.แม่เมาะ

สถานศึกษา ที่มีมาตรฐาน เช่น TV/DVD/VCD/Computer มากกว่า ในการสอนที่มีมาตรฐาน กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

หมู่ 1 - 8 ร้อยละ80

 - ตู้น้ําดื่มประจําศูนย์พัฒนาเด็ก 18,000 18,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล

จํานวน 3 แห่ง หมู่ 4 , 5 , 6 บ้านดงมีเครื่องมือ เครื่องใช้ 

 - ถังดับเพลิงประจําทุกศูนย์พัฒนาเด็กฯ50,000 50,000 50,000 50,000 ที่จําเป็นใช้ภายในศูนย์

 - เครื่องกรองน้ําดื่ม ศพด.หมู่ 4, 5, 6 160,000

แบบสแตนเลส  ขนาดหัวจ่าย 2 นิ้ว

- เครื่องกรองน้ําดื่มประจํา ศพด.ตําบล 400,000

บ้านดง

- หมู่ 6 เครื่องพัดลม ประจําศูนย์พัฒนา 10,000

เด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
ที่ โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม     3.2 การศึกษา
แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

10 โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้  - จัดซื้อเครื่องแบบเด็กเล็กให้เด็กใน 80,000 80,000 80,000 80,000 ดําเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล อบต.บ้านดง,สคช.

การสอน และครุภัณฑ์ประจาํ มีเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ในตําบล แล้วเสร็จ บ้านดงมีเครื่องมือ เครื่องใช้ กฟผ.แม่เมาะ

สถานศึกษา ที่มีมาตรฐาน  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ 200,000 200,000 200,000 200,000 มากกว่า ที่จําเป็นใช้ภายในศูนย์ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

กลุ่มเยาวชนในตําบล ร้อยละ80

11 โครงการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อ เพื่อจัดทําฐานข้อมูลในการ  - จัดสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลของ 30,000 30,000 30,000 30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเก็บ

การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด ฐานข้อมูลต่าง ๆ ไว้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างเป็นระบบ

12 โครงการสนับสนุนให้ทุนการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้   - เยาวชน, นักเรียน, นักศึกษาทุกหมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 

ศึกษา เยาวชนในตําบลบ้านดงได้ ของพื้นที่ตําบลบ้านดง ได้รับทุนการศึกษา และ

ศึกษาในระดับสูงกว่าภาคบังคับ ได้เรียนสูงกว่าภาคบังคับ

- จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของ 500,000 500,000 500,000 500,000

ชุมชน ทุกหมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม     3.2 การศึกษา
แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

13 โครงการสมทบอาหาร เพื่อให้นักเรียนกินนอนบ้าน นักเรียนกินนอนโรงเรียนบ้านแม่ส้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ดําเนินการ นักเรียนได้รับสารอาหาร อบต.บ้านดง, 

กลางวันเด็กนักเรียนกินนอน แม่ส้านได้รับโภชนาการที่ แล้วเสร็จ ครบถ้วนสมบูรณ์ อบจ.ลําปาง

บ้านแม่ส้าน ถูกต้องครบถ้วน มากกว่า กฟผ.แม่เมาะ

14 โครงการเสริมสร้างศีลธรรมใหเพื่อให้เด็กเยาวชนได้ศึกษา โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 เด็กและเยาวชนได้ศึกษา

กับเด็กและเยาวชน ธรรมะในระหว่างเรียนและปิด ธรรมะอย่างถ่องแท้

ภาคเรีน  โครงการอบรมสร้างพุทธบุตรพุทธธิดา 50,000 50,000 50,000 50,000

15 โครงการสนับสนุนค่าพาหนะ เพื่อให้ เด็กนักเรียน ภิกษุ    เด็กนักเรียนในตําบลบ้านดง  ทุกหมู่ 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรียน ภิกษุสามเณร

 รับ-ส่ง เด็กนักเรียน พระภิกษ สามเณรเดินทางอย่างปลอดภัย เดินทางไปโรงเรียนอย่าง

สามเณร สนับสนุนยานพาหนะรับ-ส่ง พระภิกษุ 50,000 50,000 50,000 50,000 ปลอดภัย

สามเณร พร้อมทั้งผู้นําศาสนาทุกศาสนา

ในตําบลบ้านดง

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม     3.2 การศึกษา
แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

16 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เด็กและนักเรียนในเขต  โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ดําเนินการ เด็กนักเรียนในเขตตําบล อบต.บ้านดง

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ พื้นที่ตําบลบ้านดง ได้มีกิจกรรม พื้นที่ตําบลบ้านดง แล้วเสร็จ บ้านดงได้รับความรู้ในการ อบจ.ลําปาง

เกี่ยวกับการศึกษาของ การเรียนรู้ มากกว่า จัดกิจกรรมและเป็นพลัง กฟผ.แม่เมาะ

ศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียน ร้อยละ80 เสริมความสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

ในเขตตําบลบ้านดง

17 โครงการอาหารกลางวันและ เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กและ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทุกหมู่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียนในโรงเรียนตําบล

อาหารเสริม(นม) โรงเรียนได้รับประทานอาหาร (นมและอาหารกลางวัน)  บ้านดงได้รับประทาน

ครบ 5 หมู่ ถูกต้องตามหลัก โรงเรียนในเขตตําบลบ้านดง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 อาหารครบ 5 หมู่

โภชนาการที่ดี (อาหารเสริมนม)

18 อุดหนุนงบประมาณให้หน่วย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีสุขภาพ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขตพื้นที่ เด็กนักเรียนในเขตตําบล

งานอื่น ร่างกายที่แข็งแรง ตําบลบ้านดง บ้านดงมีสุขภาพร่างกาย

 - โครงการอาหารกลางวัน 900,000 900,000 900,000 900,000 แข็งแรง

เพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอล และ - โครงการอบรมทักษะฟุตบอลเยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000

ส่งเสริมให้เยาวชนออกกําลังกายโรงเรียนวัดหัวฝาย 

ห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม     3.2 การศึกษา

แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

19 อุดหนุนงบประมาณให้หน่วย สนับสนุนหน่วยงานอื่นเพื่อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ดําเนินการ เด็ก เยาวชนและประชาชน อบต.บ้านดง,กฟผ.

งานอื่น ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ตามอัธยาศัย แล้วเสร็จ ในพื้นที่ได้พัฒนาความรู้ กองทุนพัฒนาชุมชนฯ

อันเป็นสาธารณะตามอํานาจ  - จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในศูนย์การเรียน 20,000 20,000 มากกว่า ความสามารถของตนเอง กศน.อ.แม่เมาะ

หน้าที่ ชุมชน ร้อยละ80 อย่างทั่วถึง

 - โครงการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้ไม่รู้ 30,000 30,000

หนังสือ

- โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 500,000 500,000

การศึกษาแก่เด็กพิเศษ

550,000 0 0

รวมทั้งสิ้น 22,963,000 11,263,000 19,258,000

ที่

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม  3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการสนับสนุน  ส่งเสริม เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน       จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย / เครื่องดนตรี 100,000 100,000 100,000 100,000 ดําเนินการ เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็น กองทุนพัฒนา

การเล่นดนตรี และประชาชนทั่วไปได้ พื้นเมืองกับเยาวชน แล้วเสร็จ ประโยชน์ และอนุรักษ์การ ชุมชนฯ

สืบสานศิลปะวัฒนธรรม มากกว่า ศิลปวัฒนธรรม และการเล่น กฟผ.แม่เมาะ

และ การเล่นดนตรี - จัดซื้อกลองยาวให้กับพ่อบ้าน แม่บ้าน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ดนตรี สคช.อ.แม่เมาะ
ทุกหมู่บ้าน

- หมู่ 8 จัดซื้อเครื่องดนตรีสากลให้กับ 70,000

เยาวชน

- หมู่ 3 , 8 จัดซื้อเครื่องแต่งกายฟ้อนรําให้ 20,000

กับเยาวชนและผู้สนใจ

- หมู่ 5 , 6 รณรงค์แต่งกายประจําท้องถิ่น 10,000

ในเทศกาลสําคัญ

- จัดกิจกรรมลานดนตรีเด็กและเยาวชน  100,000 100,000 100,000

ทุกหมู่
- อบรมการเล่นดนตรี การขับร้องเพลงพื้น 60,000
เมืองชนเผ่า หมู่ 5 , 6

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณ

และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม  3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2 โครงการส่งเสริม  อนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์  - จัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่นใน 200,000 200,000 200,000 200,000 ดําเนินการ วัฒนธรรมและประเพณีท้อง กองทุนพัฒนา

วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ ประเพณีท้องถิ่นให้สืบทอด   ตําบลบ้านดง หมู่ 1 - 8 แล้วเสร็จ ถิ่นได้รัการอนุรักษ์และสืบ ชุมชนฯกฟผ.แม่เมาะ

ปัญญาท้องถิ่น ต่อไป - จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000 10,000 10,000 10,000 มากกว่า ทอดต่อไป สคช.อ.แม่เมาะ

และปราชญ์ชาวบ้าน ร้อยละ80 อบต.บ้านดง

- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกลุ่มฟ้อนรําต่างๆ 50,000 50,000 50,000 50,000

หมู่ 1 - 8

-  ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้จาก 70,000 70,000 70,000 70,000

คัมภีร์ใบลาน

- หมู่ 5, 6 อบรมสืบสานภาษาปะกาเกอญอ 50,000 50,000 50,000 50,000

ภาษาสกอ

3 โครงการสืบสานฟื้นฟูขนบ เพื่อให้ความรู้ด้านศาสนพิธี  -  เผยแพร่ความรู้ศาสนพิธี และมารยาท 50,000 50,000 50,000 50,000

ธรรมเนียม จารีตประเพณี มารยาทไทยให้เด็ก/เยาวชน ไทย ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมจารีตท้องถิ่น

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4 โครงการเด็กเล็กเข้าวัด เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก  - เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6,000 6,000 6,000 6,000 เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม

มีคุณธรรมจริยธรรม   ตําบลบ้านดง

5 โครงการเด็กเล็กเข้าโบสถ์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก  - เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,000 3,000 3,000 3,000

มีคุณธรรมจริยธรรม   ตําบลบ้านดง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณ

และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม  3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

6 โครงการอบรมเยาวชนแกนนํา เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน  - เด็ก เยาวชน ในตําบลบ้านดง 10,000 10,000 10,000 10,000 ดําเนินการ เด็กเยาวชนมีความรู้และรู้ อบต.บ้านดง

เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม แกนนําเพื่อทําหน้าที่เฝ้าระวัง แล้วเสร็จ ทันภัยที่แฝงมากับสื่อต่างๆ สคช.อ.แม่เมาะ

ทางวัฒนธรรม มากกว่า สภาวัฒนธรรม 

7 โครงการอบรมศาสนพิธีและ เพื่อให้ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  - ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนใน 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80 สามารถนําความรู้ที่ได้รับ อ.แม่เมาะ

งานรัฐพิธี เด็ก เยาวชนและประชาชน พื้นที่ ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องใน

งานศาสนพิธีและงานรัฐพิธี
8 โครงการอบรมนมัสการ เพื่อให้ขนบธรรมเนียม     - หมู่  4, 5, 6 อบรมการนมัสการสัมพันธ์ 90,000 90,000 90,000 90,000 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

สัมพันธ์สามัคคีธรรม ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ สามัคคี   งานคริสต์มาส  งานอีสเตอร์ สามารถสืบทอด และคงอยู่คู่
(กลุ่มคริสเตียน) ของท้องถิ่นได้สืบทอดคงอยู่ ชุมชน ตลอดไป

9 โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นมีแหล่งเก็บรวบ -  ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นประจํา 1,200,000 มีแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม

รวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ตําบลบ้านดง  จํานวน  1  แห่ง ท้องถิ่น

10 อุดหนุนงบประมาณให้หน่วย สนับสนุนหน่วยงานอื่นเพื่อ    สภาวัฒนธรรม อ.แม่เมาะ

งานอื่น ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม  - โครงการฝึกอบรมการตีก๋องปู่จา 30,000 30,000 30,000 30,000 วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

อันเป็นสาธารณะตามอํานาจ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับ

หน้าที่  - โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน 5,000 5,000 5,000 5,000 การสืบสาน และอนุรักษ์

มหกรรมก๋องปู่จา จังหวัดลําปาง ให้คนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป

 -โครงการสนับสนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธ- 20,000 20,000 20,000 20,000
ศาสนาวันอาทิตย์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณ

และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม 3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

10 อุดหนุนงบประมาณให้หน่วย สนับสนุนหน่วยงานอื่นเพื่อ       สภาวัฒนธรรม อ.แม่เมาะ ดําเนินการ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อบต.บ้านดง

งานอื่น ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม  - โครงการจัดตั้งหน่วยเผยแผ่พุทธมามกะ 10,000 10,000 10,000 10,000 แล้วเสร็จ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับ สภาวัฒนธรรม 

อันเป็นสาธารณะตามอํานาจ มากกว่า การสืบสาน และอนุรักษ์ อ.แม่เมาะ

หน้าที่  - โครงการสนับสนุนการจัดประเพณีสวด 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80 ให้คนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป

เบิกและบวงสรวงศาลหลักเมือง อ.แม่เมาะ

 - โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000

ตําบลบ้านดง

 - โครงการลานบุญลานปัญญา 25,000 25,000 25,000 25,000

 - โครงการสรงน้ําพระพุทธรูปโบราณ 10,000 10,000 10,000 10,000

ณ ศูนย์วัฒนธรรม อ.แม่เมาะ

-  มูลนิธิสะโตกช้างลําปาง 4,000 4,000 4,000 4,000

- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมใน 10,000 10,000 10,000 10,000

มิติทางวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณ

และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม 3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

10 อุดหนุนงบประมาณให้หน่วย สนับสนุนหน่วยงานอื่นเพื่อ         อําเภอแม่เมาะ ดําเนินการ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อบต.บ้านดง

งานอื่น ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม -โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ 50,000 50,000 50,000 50,000 แล้วเสร็จ ของประชาชนในพื้นที่ได้ สภาวัฒนธรรม 

อันเป็นสาธารณะตามอํานาจ เอาชนะยาเสพติด ประจําปี 2557 มากกว่า รับการสืบสาน และอนุรักษ์ อ.แม่เมาะ

หน้าที่ -โครงการปรับปรุงเส้นทางชมภาพก่อน 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ80 ให้คนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป

ประวัติศาสตร์ (ประตูผา)

   สภาวัฒนธรรมตําบลบ้านดง

- อุดหนุนกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี 500,000 500,000 500,000 500,000

สําคัญต่างๆ ของหมู่บ้าน เช่น ประเพณี

สรงน้ําพระบาทนารอง ประเพณีแห่เทียน

พรรษา  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณี

ตาลก๋วยสลาก ฯลฯ

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณ

และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม               3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการก่อสร้างและต่อเติม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ - หมู่ 3  ปรับปรุงศูนย์ศสมช.ประจํา 200,000 ดําเนินการ ประชาชนได้มีศูนย์ อสม. อบต.บ้านดง 

ศูนย์ ศสมช.ประจําหมู่บ้าน มีแหล่งข้อมูลการรักษาและ หมู่บ้าน แล้วเสร็จ ที่ดีกว้างขวางสามารถ กองทุนพัฒนา

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย - หมู่ 4 ก่อสร้างศูนย์ อสม. 1,000,000 มากกว่า รองรับการดําเนินการ รอบโรงไฟฟ้าฯ
ต่างๆ ได้สะดวก

- หมู่ 4 ก่อสร้างศูนย์ ศสมช. ขนาดพื้นที่ 500,000 ร้อยละ80

ใช้สอย  60  ตร.ม.

- หมู่ 5 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน 100,000

- หมู่ 6 ก่อสร้างศูนย์ ศสมช. ขนาดพื้นที่ 500,000

ใช้สอย  60  ตร.ม.

- หมู่ 7  ก่อสร้างศูนย์ ศสมช.ในพื้นที่ 500,000

 ใช้สอย 60 ตร.ม.

2 โครงการก่อสร้าง และปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้มีสนาม - หมู่  2  ก่อสร้างสนามกีฬาให้กับ 1,000,000 ประชาชนได้มีสนามกีฬา

สนามกีฬา กีฬาที่มีมาตรฐานในการออก  หมู่บ้าน ณ บริเวณ รร.บ้านดง ที่มีมาตรฐานในการ

กําลังกาย                - หมู่  2  ก่อสร้างสนามกีฬาให้กับ 2,000,000 ออกกําลังและฝึกฝน

กลุ่มเยาวชน (วอลเลย์,ตะกร้อ) ทักษะการกีฬา

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม               3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2 โครงการก่อสร้าง และปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้มีสนาม - หมู่  3  ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล 500,000 ดําเนินการ ประชาชนได้มีสนามกีฬา อบต.บ้านดง 

สนามกีฬา กีฬาที่มีมาตรฐานในการออก บริเวณป่าเสื่อมโทรม แล้วเสร็จ ที่มีมาตรฐานในการ กองทุนรอบ

กําลังกาย                - หมู่ 3 และหมู่ 8  ปรับปรุงสนามกีฬา 500,000 มากกว่า ออกกําลังและฝึกฝน โรงไฟฟ้าฯ

ในหมู่บ้าน ร้อยละ 80 ทักษะการกีฬา กฟผ.แม่เมาะ 

- หมู่  3 และหมู่ 4 ก่อสร้างลานกีฬา 1,000,000 การกีฬา

สนามกีฬา หมู่บ้าน แห่งประเทศไทย

- หมู่ 4  ปรับปรุงและขยายสนามฟุตบอล 1,000,000

   บ้านห้วยตาด

- หมู่ 5 ก่อสร้างสนามกีฬาประจําตําบล 500,000

- หมู่ 6 และหมู่ 7  ปรับปรุงสนามกีฬา 2,000,000

 ฟุตบอล ภายในหมู่บ้าน แบบมาตรฐาน

- หมู่  7  ก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬา 5,000,000

(พร้อมห้องน้ํา)

-หมู่ 8 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล 200,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม               3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ - หมู่ 7 ก่อสร้างและปรับปรุงสวน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดําเนินการ ประชาชนได้มีสถานที่พัก อบต.บ้านดง 

และสวนสาธารณะ พักผ่อนและมีภูมิทัศน์ที่สวย สาธารณะ แล้วเสร็จ ผ่อนหย่อนใจภายในบริเวณ กองทุนรอบ

งาม สะอาด มากกว่า หมู่บ้านที่สวยงาม โรงไฟฟ้าฯ

4 โครงการรณรงค์  ป้องกัน และ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง  - แจกทรายอะเบทและฉีดพ่นหมอกควัน 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนตําบลบ้านดงมี กฟผ.แม่เมาะ 

ควบคุมโรค สามารถป้องกันโรคติดต่อได้ กําจัดยุงลายในฤดูฝน ทุกหมู่บ้าน ความปลอดภัยและไม่มีความ

เสี่ยงต่อโรค

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง - จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันตําบลบ้านดง 500,000 500,000 500,000 ประชาชนตําบลบ้านดงมี

สามารถป้องกันโรคติดต่อได้ หมู่ที่ 1 - 8   จํานวน  8  เครื่อง ความปลอดภัยและไม่มีความ

- ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข, 100,000 100,000 100,000

แมว  หมู่ที่ 1 - 8

- จัดซื้อตู้หยอดเหรียญถุงยางอนามัย 50,000 50,000 50,000

หมู่ที่  1 - 8

- หมู่ 5 อบรมให้ความรู้ด้านการใช้ยาให้ 50,000 50,000 50,000

ถูกโรค  ถูกวิธี

 - รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 50,000 50,000 50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม               3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

4 โครงการรณรงค์  ป้องกัน และ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง - หมู่ 4 ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่ม จํานวน 500,000 500,000 ดําเนินการ ประชาชนตําบลบ้านดงมี อบต.บ้านดง 

ควบคุมโรค สามารถป้องกันโรคติดต่อได้ 3  จุด  จําปุย  ห้วยตาด  ปงผักหละ แล้วเสร็จ ความปลอดภัยและไม่มี กองทุนรอบ

มากกว่า ความเสี่ยงต่อโรค โรงไฟฟ้าฯ

5 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับการ  - จัดตั้งโรงพยาบาลตําบลบ้านดง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ80 ประชาชนได้รับการรักษา กฟผ.แม่เมาะ 

ตําบลบ้านดง ดูแลสุขภาพสถานพยาบาล พยาบาลที่ใกล้บ้าน

ในชุมชน  สะดวก

6 โครงการก่อสร้างสถานีอนามัย เพื่อให้มีสถานีอนามัยให้  -  ก่อสร้างสถานีอนามัยพร้อม จนท.และ  1,000,000 1,000,000 มีสถานที่รักษาพยาบาล

พร้อมการบริหารจัดการ บริการประชาชนในหมู่บ้าน เครื่องมือแพทย์ หมู่  5 ที่ให้บริการประชาชน

 -  ก่อสร้างสถานีอนามัยพร้อม จนท.และ  1,000,000 1,000,000 ที่ใกล้บ้าน

เครื่องมือแพทย์ หมู่  6

7 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ - หมู่ 5 และหมู่ 6  ก่อสร้างอาคาร 200,000 200,000 ทําให้ประชาชนในหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้าน รับประทานอาหารที่ถูกสุข เอนกประสงค์ ภายในหมู่บ้าน มีสถานที่รับประทาน

ลักษณะ อาหารที่ถูกหลักอนามัย

8 โครงการหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการ     - ส่งเสริมพัฒนาการแม่และเด็ก ทุกหมู่ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนในชุมชนมี

ระดับท้องถิ่น/พื้นที่ ดูแลและส่งเสริมเรื่องสุขภาพ สุขภาพอนามัยที่ดี

อนามัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม               3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

9 โครงการพัฒนาศักยภาพงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่ม - อบรมและศึกษาดูงานของกลุ่ม อสม. 80,000 80,000 80,000 80,000 ดําเนินการ กลุ่มอสม. มีความรู้ อบต.บ้านดง 

สาธารณสุขตําบลบ้านดง อสม.และประชาชนได้มี ประจําหมู่บ้าน แล้วเสร็จ และทักษะในการทํางาน กองทุนรอบ

ความรู้เรื่อง - โครงการส่งเสริมสุขภาพ ตามแผนงาน 100,000 100,000 มากกว่า  ประชาชนได้มีความรู้ โรงไฟฟ้าฯ

การดูแลตนเองได้ ของ สปสช. ตําบลบ้านดง ร้อยละ80 ในด้านสาธารณสุข กฟผ.แม่เมาะ 

- อบรมให้ความรู้สําหรับกลุ่มเสี่ยงด้าน 50,000 การกีฬา

โภชนาการ (ความดัน เบาหวาน) หมู่ 2, 5 แห่งประเทศไทย

10 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนตําบลบ้านดง - หมู่ 1 - 8   ประชาชนทุกคนในหมู่บ้าน 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนตําบลบ้านดง

และการออกกําลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพแข็งแรง

 - จัดซื้อตู้อบสมุนไพร หมู่ที่ 1 - 8 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนตําบลบ้านดงมี

สุขภาพแข็งแรง

 - ก่อสร้างศูนย์ออกกําลังกายประจํา 300,000 300,000

หมู่บ้าน หมู่ 2 และหมู่ 4

 - ตรวจสุขภาพประชาชน ปีละ 1 ครั้ง 80,000 80,000 80,000 80,000

 - จัดซื้อมุ้งป้องกันยุง  หมู่ 4, 5, 6 30,000 30,000 30,000 30,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทมาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม               3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

10 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนตําบลบ้านดง  - จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา  หมู่ 1 - 8 80,000 80,000 80,000 80,000 ดําเนินการ ประชาชนตําบลบ้านดงมี อบต.บ้านดง 

และการออกกําลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง แล้วเสร็จ สุขภาพแข็งแรง กองทุนรอบ

 - จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ หมู่ 1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 มากกว่า โรงไฟฟ้าฯ

เช่น เครื่องเจาะเบาหวาน ปรอทวัดไข้ ร้อยละ80 กฟผ.แม่เมาะ 

เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดส่วนสูง การกีฬา

 - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายสนาม 60,000 60,000 60,000 60,000 แห่งประเทศไทย

ทุกหมู่

 - จัดซื้อเวชภัณฑ์ประจําบ้าน ทุกหมู่ 100,000 100,000 100,000 100,000

11 อุดหนุนงบประมาณให้หน่วย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่ดูแล  - กลุ่ม อสม.ประจําตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 หน่วยงานที่ได้รับ

งานอื่น ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพและ อุดหนุนงบประมาณ

เฝ้าระวังการเกิดการแพร่  - ศูนย์กีฬาตําบลบ้านดง 30,000 30,000 30,000 30,000 ดําเนินงานได้บรรลุ

ระบาดควบคุมโรคติดต่อรวม วัตถุประสงค์ 

ทั้งสภาวะโภชนาการของ  - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและ 30,000 30,000 30,000 30,000 มีประสิทธิภาพ

ประชาชนดําเนินการตาม นันทนาการอ.แม่เมาะ

วัตถุประสงค์ได้อย่างมี - จัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

ประสิทธิภาพ ห่างไกล พื้นที่สูง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม         3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

11 อุดหนุนงบประมาณให้หน่วย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่ดูแล  - หน่วยควบคุมโรคติดต่อดําเนินการ 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนินการ หน่วยงานที่ได้รับอุดหนุนงบ อบต.บ้านดง 

งานอื่น ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพและ  ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง แล้วเสร็จ ประมาณดําเนินงานได้บรรลุ กองทุนรอบ

เฝ้าระวังการเกิดการแพร่  ในพื้นที่ หมู่ 4 - 6 มากกว่า วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ โรงไฟฟ้าฯ

ระบาดควบคุมโรคติดต่อรวม  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 กฟผ.แม่เมาะ 

ทั้งสภาวะโภชนาการของ บ้านท่าสี  หมู่  3

ประชาชนดําเนินการตาม - กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบ้านดง50,000 50,000 50,000 50,000

วัตถุประสงค์ได้อย่างมี  - โรงพยาบาลลําปาง(โครงการพัฒนา- 100,000 100,000 100,000 100,000

ประสิทธิภาพ ศักยภาพศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรงพยาบาลลําปาง

 - สนับสนุนหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ 100,000 100,000 100,000 100,000

หมู่ 1-8

- จัดยานพาหนะรับ-ส่งผู้ป่วย 4WD 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1,000,000 

หมู่ 5 , 6

12 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุใน เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วง - เทศกาลขึ้นปีใหม่ , เทศกาลสงกรานต์ 30,000 30,000 30,000 30,000 อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

ช่วงเทศกาล เทศกาล ลดน้อยลง

13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  - หมู่ 1 , 2  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตําบลบ้านดงมี

สาธารณสุข และดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคพฤติกรรมการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ สุขภาพแข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม         3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  - หมู่ 3 ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนินการ ประชาชนตําบลบ้านดงมี อบต.บ้านดง 

สาธารณสุข และดูแลตนเองให้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการดื่ม แล้วเสร็จ สุขภาพแข็งแรง กองทุนรอบ

ห่างไกลโรค สุรา มากกว่า โรงไฟฟ้าฯ

- หมู่ 4 แกนนําเกษตรกรปลอดภัยมีความ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 กฟผ.แม่เมาะ 

ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ถูกต้องและ

เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชและการป้องกันตนเองที่ถูกวิธี

- หมู่ 7 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล 20,000 20,000 20,000 20,000

สุขภาพและการป้องกันโรคที่เกิดจากการ

อุปโภคและบริโภคน้ําไม่มีคุณภาพ

- หมู่ 8 ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รับการ 20,000 20,000 20,000 20,000

ตรวจคัดกรองโรคในระบบทางเดินหายใจ

14 โครงการชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ - ทุกหมู่ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนตําบลบ้านดง

ภายใต้แผนควบคุมและ เข้าถึงไอโอดีน และมี

ป้องกันโรคขาดสารโอดีน ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม               3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

15 โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับ - ประชาชนทุกหมู่บ้านได้รับการบริการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ดําเนินการ ประชาชนได้เข้าถึงระบบการ อบต.บ้านดง 

การช่วยเหลือและรักษา ช่วยเหลือรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่าง แล้วเสร็จ แพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง กองทุนรอบ

พยาบาลเบื้องต้นอย่าง ถูกต้องรวดเร็ว ลดการสูญเสียชีวิตและ มากกว่า โรงไฟฟ้าฯ

มีประสิทธิภาพ ทรัพย์สิน โดยการจัดรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ร้อยละ80 กฟผ.แม่เมาะ 

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง

16 โครงการลําปางนครแห่ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - จัดทําที่จอดจักรยาน ทําเลน/เส้นทาง 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีเส้นทางสําหรับ

จักรยาน ได้ใช้จักรยานในการ จักรยาน สถานที่สําหรับปั่นจักรยาน ปั่นจักรยาน เพิ่มมากขึ้น

ออกกําลังกาย สร้างเครือข่ายจักรยาน

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้

จักรยานในชีวิตประจําวัน

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม           3.5  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน เพื่อให้เยาวชนและประชาชน  - เด็ก เยาวชน ประชาชนในทุกหมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 ดําเนินการ ผู้ติดยาเสพติดในตําบล อบต.บ้านดง, 
ยาเสพติด เข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด แล้วเสร็จ บ้านดงลดลง อบจ.ลําปาง

ห่างไกลจากยาเสพติด - หมู่ 8 สนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลป 50,000 50,000 50,000 50,000 มากกว่า กฟผ.แม่เมาะ
มวยไทย ต้านภัยยาเสพติด ร้อยละ80 กองทุนรอบ

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนในตําบล  - อบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในตําบล โรงไฟฟ้าฯ
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน  มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น การจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ในตําบลบ้านดง บ้านดงมีการ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม เพิ่มขึ้นปีละ 1 กลุ่ม รวมกลุ่มต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

 - หมู่  3  ปรับปรุงศูนย์พัฒนาอาชีพ 50,000 50,000

- หมู่ 2 , 4 ปรับปรุงเสียงตามสาย หอ 50,000 50,000
กระจายข่าวในหมู่บ้านพร้อมเสา

3 โครงการสนับสนุนการทํา เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่มีได้มี - ทุกหมู่บ้านในเขตตําบลบ้านดง 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่ยังไม่มี ได้มี

โฉนดชุมชนและธนาคารที่ดิน โฉนดที่ดินในการรักษาสิทธิ์ โฉนดที่ดินในการรักษาสิทธิ์

หรือกรรมสิทธิ์มีเป็นของตน หรือกรรมสิทธิ์มีเป็นของตน

4 โครงการกีฬาภายในหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี - เยาวชน และประชาชนในหมู่บ้าน  80,000 80,000 80,000 80,000 ทําให้เกิดความสามัคคี

ให้กับเยาวชนภายในหมู่บ้าน   ทุกหมู่ ภายในหมู่บ้าน และมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่มาของงบประมาณ

และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

วัตถุประสงค์



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม           3.5  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)2564 (บาท) (KPI)

5 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ในด้าน  - จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนตําบลบ้านดง 60,000 60,000 60,000 60,000 ดําเนินการ เด็ก และเยาวชน อบต.บ้านดง, 

และเยาวชน ต่างๆ ของกลุ่มเยาวชนในเขต  - อบรมคุณธรรมจริยธรรม แล้วเสร็จ ได้สร้างความสามัคคี อบจ.ลําปาง 

ตําบลบ้านดง  - จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ มากกว่า ภายในตําบลบ้านดง กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ

 - พัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชน ร้อยละ80 สคช.

 - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (สวนจิตรดา) 60,000 60,000 60,000 60,000

6 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชน    - เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ตําบล 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็ก เยาวชนและประชาชน 

ยาเสพติดในพื้นที่ตําบลบ้านดง ในพื้นที่ห่างไกลจากยาเสพติด บ้านดงปลอดจากยาเสพติดทุกประเภท ห่างไกลจากยาเสพติด

7 โครงการประกวดหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน - ทุกหมู่บ้าน ในเขตตําบลบ้านดง 200,000 200,000 200,000 200,000 ทุกหมู่บ้านได้รับ

สีเขียว มีขวัญและกําลังใจ ร่วมแก้ไข ขวัญและกําลังใจที่ดี

ในการเข้าเป็นแนวร่วม

ปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติด

8 โครงการจัดทําฐานข้อมูลให้กับ เพื่อให้มีฐานข้อมูลของกลุ่ม - กลุ่มแม่บ้านในเขตตําบลบ้านดง 80,000 80,000 80,000 80,000 กลุ่มแม่บ้านมีฐานข้อมูลที่

กลุ่มแม่บ้าน แม่บ้านที่ถูกต้อง ถูกต้อง

9 จัดตั้งชมรมอาสาสมัคร ของ เพื่อให้ประชาชนในตําบลบ้าน - ชมรม อส. ประจําตําบลบ้านดง 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในตําบลบ้านดงมี

กลุ่มต่าง ๆ ดง มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น การรวมกลุ่มต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

- ชมรม อปพร.ประจําตําบลบ้านดง 50,000 50,000 50,000 50,000
- ชมรม ตํารวจบ้านประจําตําบลบ้านดง 20,000 20,000 20,000 20,000

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

โครงการ วัตถุประสงค์
ที่มาของงบประมาณ

และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม           3.5  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)2564 (บาท) (KPI)

10 อุดหนุนงบประมาณให้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี  - สถานีตํารวจภูธรอําเภอแม่เมาะ 50,000 50,000 50,000 50,000 ดําเนินการ ประชาชนในพื้นที่มีความ อบต.บ้านดง, 

หน่วยงานอี่น ความปลอดภัยต่อชีวติและ อบรมอาสาสมัครตํารวจบ้านเพิ่มเติม แล้วเสร็จ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิ อบจ.ลําปาง 

ทรัพย์สิน เกิดความเข้มแข็ง - สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์ต่อสู้เพื่อ 80,000 80,000 80,000 80,000 มากกว่า เกิดความเข้มแข็งในชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ

ในชุมชน เอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัดลําปาง, ร้อยละ80 สคช.

ระดับอําเภอแม่เมาะ,ระดับตําบลบ้านดง 

 - กลุ่มสตรีและแม่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000
 - กลุ่มเด็กและเยาวชน 

- หมู่ 4, 5, 6  กีฬาชาวดอย (ประจําปี) 50,000 50,000 50,000 50,000
- (อุดหนุน) การจัดทําแผนการป้องกัน 30,000 30,000 30,000 30,000
และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ - สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม

มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ประชาธิปไตยชุมชน ในระดับตําบล ในการดําเนินงานตามแนวทาง

ตามแนวทางประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น

11 โครงการสร้างเพิ่มเสริมความรู้ เพื่อให้ตําบลบ้านดง มี อปพร. - อบรม  ใหม่ ทบทวนความรู้ อปพร.เดิม 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.ตําบลบ้านดง 

และพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพในการ ซ้อมแผนป้องกันภัยต่างๆ ของตําบล มีประสิทธิภาพในการ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติงานป้องกันและ บ้านดง หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ปฏิบัติงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย อปพร. จํานวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 บรรเทาสาธารณภัย

ของจํานวนประชากร

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)ที่ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่มาของงบประมาณ
และหน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม           3.5  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)2564 (บาท) (KPI)

12 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี      -  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 50,000 50,000 50,000 50,000 ดําเนินการ ประชาชนในพื้นที่มีความ อบต.บ้านดง, 

กฎหมายประชาชน ความปลอดภัยต่อชีวติและ ประชาชนทุกหมู่บ้าน แล้วเสร็จ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อบจ.ลําปาง 

ทรัพย์สิน เกิดความเข้มแข็ง    -  อบรมให้ความรู้การละเมิดสิทธิสตรี 50,000 50,000 50,000 50,000 มากกว่า เกิดความเข้มแข็งในชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ

ในชุมชน ทุกหมู่บ้าน ร้อยละ80 สคช.

-  อบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ50,000 50,000 50,000 50,000
หมู่บ้าน

13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการจัด - กิจกรรมประชุมประชาคมแผนชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม

จัดทําแผนชุมชนในตําบล ประชุมประชาคม แผนชุมชน แผนพัฒนาสามปี ในการดําเนินงานตามแนวทาง

บ้านดง การพัฒนาผู้นํา สร้างเครือข่าย ประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น

องค์กรชุมชน และสนับสนุน

การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ

บูรณาการ

14 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม - กิจกรรมประชุมอบรม / เวทีเสวนา 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม

ปรองดอง สมานฉันท์ ตาม ปรองดองสมานฉันท์ ตามนโยบาย (คสช.) ในการดําเนินงานตาม

นโยบาย (คสช.) แนวนโยบายของ (คสช.)

15 โครงการปณิธานความดี เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงปณิธาน 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม

ปีมหามงคล รวมใจถวายของขวัญแด่ ความดี ในการดําเนินงานกิจกรรม

พระราชวงศ์ทุกพระองค์

ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่มาของงบประมาณ
และหน่วยงานที่

รับผิดชอบ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม           3.5  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)2564 (บาท) (KPI)

16 โครงการงานศพปลอดเหล้า เพี่อให้ประชาชนลดรายจ่าย จัดกิจกรรมโครงการงานศพปลอดเหล้า 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนินการ ประชาชนลดรายจ่าย อบต.บ้านดง, 

หมุ่ที่ 1- หมู่ที่ 8 แล้วเสร็จ ในการจัดงานศพ อบจ.ลําปาง

17 โครงการ to be number เพื่อส่งเสริมสนับสนุให้เยาวชน จัดโครงการ to be number 20,000 20,000 20,000 20,000 มากกว่า เด็ก และเยาวชน กฟผ.แม่เมาะ

ได้มีเวลาว่างได้ทําประโยชน์ ร้อยละ80 ได้สร้างความสามัคคี กองทุนรอบ

กิจกรรม ในด้านต่างๆ ภายในตําบลบ้านดง โรงไฟฟ้าฯ

ห่างไกลจากยาเสพติด

18 โครงการจัดงานน้อมรําลึก เพื่อน้อมรําลึกในพระมหา จัดพิธีน้อมรําลึกฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้ร่วมน้อม

พระมหากรุณาธิคุณของ กรุณาธิคุณของ รําลึกในพระมหากรุณา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ธิคุณของ พระบาท

มหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 มหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่มาของงบประมาณ

และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท)2563 (บาท)2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน  - โครงการแปรรูปเศษไม้จากโรงเลื่อย 60,000 60,000 60,000 60,000 ดําเนินการ ประชาชน และกลุ่มเยาวชน อบต.บ้านดง

ได้มีความรู้ในการประกอบ ทุกหมู่ แล้วเสร็จ ได้รับความรู้เพิ่มเติมและ สมาคมพัฒนา

อาชีพหลากหลายเป็นทาง - หมู่ 1 โครงการส่งเสริมการตลาดกลุ่ม 60,000 60,000 60,000 60,000 มากกว่า สามารถประกอบอาชีพ มี คุณภาพชีวิตฯ

เลือกในการเพิ่มรายได้ให้ เย็บผ้า บ้านหัวฝาย ร้อยละ80 รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น กองทุนพัฒนา

กับครัวเรือน  - โครงการอบรมการนวดแผนโบราณ 60,000 60,000 60,000 60,000 ไฟฟ้าฯ

และตอกเส้น เพื่อประกอบอาชีพ ทุกหมู่

- โครงการส่งเสริมการทําผลิตภัณฑ์ 50,000 50,000 50,000 50,000

ในครัวเรือน เช่น แชมพู น้ํายาล้างจาน 

ยาหม่อง น้ํายาอเนกประสงค์ ทุกหมู่

- โครงการอบรมส่งเสริมการจักสาน 60,000 60,000 60,000 60,000

จากไม้ใผ่  เช่น เสื่อ ทุกหมู่

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพร้อยลูกปัด 50,000 50,000 50,000 50,000

ทุกหมู่

 - โครงการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบ 60,000 60,000 60,000 60,000

ภายในท้องถิ่น ทุกหมู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณ

และ
หน่วยงานที่

ที่ โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท)2563 (บาท)2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน    - โครงการอบรมส่งเสริมการทําไม้กวาด 60,000 60,000 60,000 60,000 ดําเนินการ ประชาชน และกลุ่มเยาวชน อบต.บ้านดง

ได้มีความรู้ในการประกอบ จากก้านมะพร้าวและดอกก๋ง ทุกหมู่ แล้วเสร็จ ได้รับความรู้เพิ่มเติมและ สมาคมพัฒนา

อาชีพหลากหลายเป็นทาง  - โครงการอบรมส่งเสริมการทําปุ๋ยหมัก 60,000 60,000 60,000 60,000 มากกว่า สามารถประกอบอาชีพ มี คุณภาพชีวิตฯ

เลือกในการเพิ่มรายได้ให้ ปุ๋ยชีวภาพ ทุกหมู่ ร้อยละ80 รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น กองทุนพัฒนา

กับครัวเรือน  - โครงการอบรมส่งเสริมการทําผลิตภัณฑ์ 60,000 60,000 60,000 60,000 ไฟฟ้าฯ

จากแหนมใบตอง  ทุกหมู่

 - โครงการอบรมส่งเสริมการปลูก 100,000 100,000 100,000 100,000

ยางพารา ทุกหมู่

- โครงการอบรมส่งเสริมการตัดแต่ง 60,000 60,000 60,000 60,000

ทรงผม ชาย-หญิง ทุกหมู่

- โครงการอบรมส่งเสริมการทําเฟอร์นิเจอร์ 60,000 60,000 60,000 60,000

และผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ทุกหมู่

 - โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง 60,000 60,000 60,000 60,000

และในบ่อพลาสติก และบ่อดิน ทุกหมู่

ที่มาของ
งบประมาณ

และ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน    - โครงการอบรมส่งเสริมการทําขนมไทย 100,000 100,000 100,000 100,000 ดําเนินการ ประชาชน และกลุ่มเยาวชน อบต.บ้านดง

ได้มีความรู้ในการประกอบ อาหารไทย ทุกหมู่ แล้วเสร็จ ได้รับความรู้เพิ่มเติมและ สมาคมพัฒนา

อาชีพหลากหลายเป็นทาง - โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้ 100,000 100,000 100,000 100,000 มากกว่า สามารถประกอบอาชีพ มี คุณภาพชีวิตฯ

เลือกในการเพิ่มรายได้ให้ ทุกหมู่ ร้อยละ80 รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น กองทุนพัฒนา

กับครัวเรือน  - โครงการอบรมส่งเสริมการทําของที่ 80,000 80,000 80,000 80,000 ไฟฟ้าฯ

ระลึกและของชําร่วยต่างๆ ทุกหมู่

 - โครงการอบรมส่งเสริมการทอผ้าพื้นเมือง 80,000 80,000 80,000 80,000

ชุดชนเผ่า และชุดพื้นเมือง  หมู่ 5 - 6

- โครงการอบรมการทําตุงกระดาษ กลุ่ม 30,000 30,000 30,000 30,000

ผู้สูงอายุ ตําบลบ้านดง

- โครงการจัดทําแปลงสาธิตการทําเกษตร 100,000 100,000 100,000 100,000

ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 1 ฟาร์ม 1 หมู่บ้าน พร้อมอบรม

- โครงการอบรมส่งเสริมการสกีนเสื้อ 60,000 60,000 60,000 60,000

เพื่อจําหน่ายของกลุ่มเยาวชน ทุกหมู่

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทีมาของ
งบประมาณ

และ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน - โครงการอบรมส่งเสริมการทําหมวก 60,000 60,000 60,000 60,000 ดําเนินการ ประชาชน และกลุ่มเยาวชน อบต.บ้านดง

ได้มีความรู้ในการประกอบ คาวบอย จากวัสดุธรรมชาติ ทุกหมู่ แล้วเสร็จ ได้รับความรู้เพิ่มเติมและ สมาคมพัฒนา

อาชีพหลากหลายเป็นทาง - โครงการอบมส่งเสริมให้บริการช่างซ่อม 60,000 60,000 60,000 60,000 มากกว่า สามารถประกอบอาชีพ มี คุณภาพชีวิตฯ

เลือกในการเพิ่มรายได้ให้ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์  ทุกหมู่ ร้อยละ80 รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น กองทุนพัฒนา

กับครัวเรือน  - โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกพืช 60,000 60,000 60,000 60,000 ไฟฟ้าฯ

และสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตําบลบ้านดง

 - โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงคลั่ง 20,000 20,000 20,000 20,000

หมู่ 1 และหมู่ 3

- หมู่ 1 โครงการอบรมส่งเสริมการ 10,000 10,000 10,000 10,000

ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  

 - โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการ 100,000 100,000 100,000 100,000

สวนกาแฟ การปลูก การตัดแต่งต้นกาแฟ 

การคัดเมล็ดพันธุ์ หมู่ 5 , 6 และหมู่ 7

- หมู่ 7 โครงการส่งเสริมการปลูกสัปปะรด 100,000 100,000 100,000 100,000

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทมาของ
งบประมาณ

และ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน  - โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกพืช 60,000 60,000 60,000 60,000 ดําเนินการ ประชาชน และกลุ่มเยาวชน อบต.บ้านดง

ได้มีความรู้ในการประกอบ สมุนไพร และแปรรูปสมุนไพร ทุกหมู่ แล้วเสร็จ ได้รับความรู้เพิ่มเติมและ สมาคมพัฒนา

อาชีพหลากหลายเป็นทาง  - โครงการอบรมส่งเสริมการสานตะกร้า 20,000 20,000 20,000 20,000 มากกว่า สามารถประกอบอาชีพ มี คุณภาพชีวิตฯ

เลือกในการเพิ่มรายได้ให้ จากเส้นพลาสติก หมู่ 2 และหมู่ 4 ร้อยละ80 รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น กองทุนพัฒนา

กับครัวเรือน  - โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกหม่อน 20,000 20,000 20,000 20,000 ไฟฟ้าฯ

เลี้ยงไหม หมู่ 3 และหมู่ 7

- โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 20,000 20,000 20,000 20,000

ทุกหมู่บ้าน

- โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกผักปลอด 100,000 100,000 100,000 100,000

สารพิษ  ผักสวนครัวในกระถางทุกหมู่

 - โครงการอบรมส่งเสริมการปลูก เก็บ 100,000 100,000 100,000 100,000

จัดหาพันธุ์ข้าวซ้อมมือ ทุกหมู่

 - โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ด 60,000 60,000 60,000 60,000

เศรษฐกิจ เช่น เห็ดฟาง ทุกหมู่

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทีมาของ
งบประมาณ

และ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2 ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพ ต่างๆ ใน - กลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้าน ในตําบลบ้านดง 80,000 80,000 80,000 80,000 ดําเนินการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถ อบต.บ้านดง

ชุมชนสามารถพัฒนาในด้าน แล้วเสร็จ พัฒนา และมีศักยภาพ สมาคมพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการ มากกว่า ในการบริหารจัดการได้ คุณภาพชีวิตฯ

ให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ80 กองทุนพัฒนา

3 ส่งเสริมอุตสาหกรรม - หมู่ 5 , 6 โครงการส่งเสริมการปลูก 60,000 60,000 60,000 60,000 เกษตรกรในตําบลได้รับ ไฟฟ้าฯ

ในครัวเรือน และจําหน่ายพริกกะเหรี่ยง ความรู้ทางการเกษตร

4 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน เพื่อให้บริการความรู้ คําปรึกษา - จัดหาโดโรม่า ม.1 - 8 200,000 200,000 200,000 200,000 เพิ่มมากขึ้น

ที่ในพระราชานุเคราะห์ แก่เกษตรกรในตําบลบ้านดง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ - หมู่ 3 จัดหาเครื่องตรวจวัดคุณภาพดิน 50,000 50,000 50,000 50,000

สยามมกุฏราชกุมาร

5 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต เพื่อให้ประชาชนในตําบลบ้านดง - หมู่ที่ 1 - 8 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนในตําบลบ้านดง 

น้ําดื่ม ภายในตําบลบ้านดง บ้านดงมีน้ําสะอาดไว้ดื่ม มีน้ําสะอาดไว้ดื่ม ซึ่งชุมชน

ซึ่งชุมชน สามารถผลิตน้ําดื่ม สามารถ ผลิตน้ําดื่ม 

ที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย 

 ไว้บริโภคเอง ไว้บริโภคเอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทีมาของ
งบประมาณ

และ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

6 โครงการก่อสร้างโรงงาน เพื่อเป็นการแปรรูปวัตถุดิบ - หมู่ที่ 1 - 8 900,000 900,000 900,000 900,000 ดําเนินการ แปรรูปวัตถุดิบ สร้างมูลค่า อบต.บ้านดง

อุตสาหกรรม แปรรูปหน่อไม้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่อไม้ แล้วเสร็จ เพิ่ม ให้กับหน่อไม้ ให้แก่ สมาคมพัฒนา

อัดปีบ ภายในตําบลบ้านดง ให้แก่เกษตรในตําบลบ้านดง มากกว่า เกษตรกรในตําบลบ้านดง คุณภาพชีวิตฯ

7 โครงการก่อสร้างลานตาก เพื่อให้เกษตรกรได้มีสถานที่ - หมู่ที่ 1 - 8 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 เป็นการช่วยลดภาระ กองทุนพัฒนา

ข้าวโพด ภายในตําบลบ้านดง ตากข้าวโพด และผลิตผล ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรใน ไฟฟ้าฯ

ทางการเกษตร แก่เกษตรกร ตําบลบ้านดง

ในตําบลบ้านดง

8 โครงการส่งเสริมการผลิต สร้างความตระหนักด้านการ - หมู่ที่ 1 - 8 250,000 250,000 250,000 250,000 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สินเคาเกษตรปลอดภัยครบ ผลิต สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย สามารถนําความรู้ไปปรับใช้

วงจรและยั่งยืนตามแนว ให้กับเกษตรกรให้สามารถ ในสินค้าเกษตร

พระราชดําริเศรษฐกิจ ปรับเป็นระบบการผลิตสินค้า

พอเพียง เกษตรที่ปลอดภัย ได้มาตราฐาน

ระดับต่างๆ จนถึงมาตรฐาน

ระดับเกษตรอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณ

และ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ เพื่อพัฒนาความรู้แก่ - สํานักงานเกษตรอําเภอแม่เมาะ 24,200 24,200 24,200 24,200 ดําเนินการ คณะกรรมการฯ ได้ร่วม อบต.บ้านดง

ถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด แล้วเสร็จ ประชุม เพื่อแลกเปลี่ยน สมาคมพัฒนา

และเป็นจุดศูนย์กลาง เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล มากกว่า ปัญหาข้อคิดเห็น การจัดทํา คุณภาพชีวิตฯ

ด้านการเกษตร ร้อยละ80 แผนงานการบริการแก่ กองทุนพัฒนา

เกษตรกรในพื้นที่ ไฟฟ้าฯ

10 โครงการส่งเสริมลดการใช้ เพื่อลดใช้สารเคมีในการ อบรมการทําปุ๋ยฃีวภาพ,เชื้อรากําจัดแมลง 50,000 50,000 50,000 50,000 ดําเนินการ เกษตรสามารถลดค่าใช้จ่าย อบต.บ้านดง
สารเคมีในการทําเกษตร ทําเกษตร และศัตรูพืช แล้วเสร็จ ในการทําเกษตร สมาคมพัฒนา

มากกว่า เกษตรมีความปลอดภัย คุณภาพชีวิตฯ
ร้อยละ80 จากสารเคมี กองทุนพัฒนา

ไฟฟ้าฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทีมาของ
งบประมาณ

และ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.2  การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการส่งเสริมการผลิตและ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  - สร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP 5,000,000 ดําเนินการ ประชาชนในพื้นที่ตําบล อบต. อบจ., กฟผ.

จําหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตําบล ตําบลบ้านดงมีรายได้เพิ่มขึ้น ของตําบลบ้านดง จํานวน 1 หลัง พื้นที่ แล้วเสร็จ บ้านดง มีรายได้จากการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ

บ้านดง จากการจําหน่ายสินค้าของ ใช้สอย  800  ตรม. บริเวณที่ดินที่ มากกว่า จําหน่ายสินค้าของชุมชน

ชุมชน กรมป่าไม้มอบให้ ร้อยละ80

 - ก่อสร้างตลาดสดประจําหมู่บ้าน 800,000 800,000 800,000 800,000

หมู่ที่ 1 - 8

- หมู่ 4  ส่งเสริมตลาดยาสมุนไพร 50,000 50,000 50,000 50,000

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

- หมู่ 4 ปรับปรุงชุมชน สองข้างทาง 50,000 50,000 50,000 50,000

หมู่บ้าน

- หมู่ 4 ปรับปรุงห้องน้ํา 100,000 100,000 100,000 100,000

- หมู่ 5, 6 จัดหาตลาดทอผ้าพื้นเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่มาของงบประมาณ
และหน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.2  การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการส่งเสริมการผลิตและ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ - หมู่ 7 จัดหาตลาดจําหน่ายลูกปัดร้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 ดําเนินการ ประชาชนในพื้นที่ตําบล อบต. อบจ., กฟผ.

จําหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตําบล ตําบลบ้านดงมีรายได้เพิ่มขึ้น แล้วเสร็จ บ้านดง มีรายได้จากการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ

บ้านดง จากการจําหน่ายสินค้าของ -  ก่อสร้างตลาดชุมชนตําบลบ้านดง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มากกว่า จําหน่ายสินค้าของชุมชน สนง.เกษตรตําบล

ชุมชน จํานวน  1  แห่ง  พื้นที่หมู่ 7 ร้อยละ80

2 โครงการส่งเสริมการลงทุนด้าน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน - ทุกหมู่บ้านในเขตตําบลบ้านดง 100,000 100,000 100,000 100,000

การเกษตรจากหน่วยงาน ทุกหมู่บ้านในตําบลบ้านดง

ภายนอก

3 อุดหนุนภารกิจศูนย์บริการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รวมทั้งจัด 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในพื้นที่ได้รับ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ บูรณาการงานถ่ายทอด ทําประชาคมหมู่บ้านหรือท้องถิ่นเกี่ยวกับ คําปรึกษาและถ่ายทอด

เกษตรประจําตําบล เทคโนโลยีให้กับชุมชน การเกษตรทุกหมู่บ้าน เทคโนโลยีใหม่ได้โดยตรง

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการส่งเสริม / พัฒนา เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับ - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลเจ้าพ่อ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ดําเนินการ สถานที่ท่องเที่ยวในตําบล อบต., อบจ., กฟผ. 

และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในการพัฒนาปรับปรุงให้มีสภาพ ประตูผาและแหล่งภาพเขียนสี แล้วเสร็จ บ้านดงได้รับความนิยมและมี อบตบ้านหวด, 

ตําบลบ้านดง (เพื่อรองรับการ ที่ดีขึ้นและมีศักยภาพในการ - หมู่ 3 ปรับปรุง พัฒนา แหล่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มากกว่า ศักยภาพในการดึงดูดนักท่อง กรมศิลปากร

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวผาก้าน  ห้วยแม่มาน  ร้อยละ80 เที่ยวให้มีการท่องเที่ยวเชิง และกระทรวงการ

อาเซียน) - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 อนุรักษ์ ท่องเที่ยวฯกองทุน

 สุสานหอย  ทุ่งบ่อแหย้ วัด รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

พระบาทนารอง หมู่ 1 - 8

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตําบล 500,000 500,000 500,000 500,000

บ้านดงทุกแห่ง

2 โครงการอบรมมัคคุเทศก์เด็ก เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ - หมู่ 3 เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ 25,000 25,000 25,000 25,000 ทําให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้และ

นักเรียน (เพื่อรองรับการเข้าสู่ และรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใน ตําบลบ้านดง รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) พื้นที่ตําบลบ้านดง ตําบลบ้านดง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

3 โครงการลดอุบัติเหตุวันหยุด เพื่อให้การท่องเที่ยวเดินทาง - ทุกหมู่บ้าน ทั้งถนนสายหลัก 30,000 30,000 30,000 30,000 ดําเนินการ ทําให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ อบต., กฟผ. 
เทศกาล 7 วันอันตราย ในวันหยุดของประชาชน และถนนสายรอง แล้วเสร็จ และรู้จักสถานที่ท่องเที่ยว

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ มากกว่า ในพื้นที่ตําบลบ้านดง

ร้อยละ80
"ศูนย์จัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนตําบลบ้านดง อบต., อบจ., กฟผ. 

4 ก่อสร้างอาคารศูนย์จัดแสดง - เพื่อให้มีสถานที่ที่ได้มาตรฐานใน - ก่อสร้างอาคารจัดแสดงศิลปะ 10,000,000 - ตําบลบ้านดงมีอาคาร อบตบ้านหวด, 

แหล่งวัฒนธรรมหนองบอม การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สงคราม จัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรม กรมศิลปากร

รวมทั้งสินค้าท้องถิ่นของ โลกครั้งที่ 2 สินค้าท้องถิ่นตําบล แหล่งประวัติศาสตร์ และกระทรวงการ

ตําบลบ้านดง บ้านดง จํานวน 1 หลัง สินค้าท้องถิ่น  ที่เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวฯกองทุน

- เพื่อให้นักท่องเที่ยว เรียนรู้ศึกษาข้อมูล รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

หรือผู้สนใจได้เรียนรู้ ตําบลบ้านดง
ศึกษาข้อมูลของตําบลบ้านดง

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ - เพื่อให้ภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์ - ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ 1,000,000 - ภูมิทัศน์บริเวณศูนย์จัด อบต.บ้านดง,
จัดแสดงวิถีชุมชนตําบลบ้านดงจัดแสดง มีสภาพ ศูนย์จัดแสดง บริเวณ แสดงมีสภาพสวยงาน กองทุนพัฒนา

สวยงามเป็นระเบียบ สวนสาธารณะตําบลบ้านดง  เป็นระเบียบ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
6 จัดสร้างระบบประปา เพื่อให้บริเวณศูนย์จัดแสดงวิถี - ก่อสร้างระบบประปา จํานวน 5,000,000 - นักท่องเที่ยว/ผู้ใช้บริการ

ชุมชนตําบลบ้านดงมีน้ําประปา 1 แห่ง ของศูนย์จัดแสดงวิถีชุมชน

สําหรับใช้ในการอุปโภค ตําบลบ้านดงมีน้ําน้ําประปา

บริโภคได้อย่างพอเพียงตลอดปี ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา เพื่อให้บริเวณศูนย์จัดแสดงวิถีชุมชน - ขยายเขตไฟฟ้าให้บริเวณศูนย์จัด 3,000,000 ดําเนินการ - นักท่องเที่ยว/ผู้ใช้บริการ อบต.บ้านดง,
วิถีชีวิตชุมชน ตําบลบ้านดง แสดงวิถีชุมชนตําบลบ้านดงมีไฟฟ้า แล้วเสร็จ ของศูนย์จัดแสดงวิถี กองทุนพัฒนา
มีไฟฟ้าใช้ในการดําเนินงาน ใช้อย่างครบถ้วน มากกว่า ชุมชนตําบลบ้านดง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ด้านต่าง ๆ ครบถ้วน ร้อยละ80 มีไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง

ครบถ้วน
8 ก่อสร้างลานจอดรถศูนย์จัด - เพื่อให้นักท่องเที่ยว/ประชาชน - ก่อสร้างลานจอดรถของ 2,000,000 นักท่องเที่ยวและประชาชน

แสดงวิถีชีวิตชุมชนตําบล ทั่วไปสามารถจอดรถ ในบริเวณ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ทั่วไปมีสถานที่จอดรถใน

บ้านดง ศูนย์จัดแสดงอย่างเป็นระเบียบ บริเวณศูนย์จัดแสดงวิถีชุมชน

ตําบลบ้านดงสะดวกเรียบร้อย

9 ก่อสร้างตลาดชุมชน เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ ในตําบล - ก่อสร้างตลาดชุมชนตําบลบ้านดง 3,000,000 - นักท่องเที่ยวสามารถซื้อ
บ้านดง ได้มีสถานที่สําหรับ จํานวน 1 หลัง สินค้าจากผู้ผลิตของ
ขายสินค้าโดยตรงกับนักท่องเที่ยว ตําบลบ้านดงได้โดยตรง
ลดปัญหา การผ่านพ่อค้าคนกลาง

10 ก่อสร้างศาลาพัก - เพื่อให้ศูนย์จัดแสดงวิถีชุมชน - ก่อสร้างศาลาพักบริเวณศูนย์ 3,000,000 - นักท่องเที่ยวและประชาชน

ตําบลบ้านดง มีศาลาพัก สําหรับ จัดแสดงจํานวน 1 หลัง ที่สัญจรทั่วไปมีสถานที่

ให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชน พักผ่อนระหว่างการ

ผู้สัญจรทั่วไป ได้มีสถานที่พักผ่อน ท่องเที่ยว หรือระหว่าง

การเดินทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

11 ก่อสร้างห้องน้ําจํานวน 1 หลัง - เพื่อก่อสร้างห้องน้ําสําหรับ - ก่อสร้างห้องน้ําจํานวน 1 หลัง 1,000,000 ดําเนินการ นักท่องเที่ยวและประชาชน อบต.บ้านดง,

บริการนักท่องเที่ยวและ แยกชาย/หญิง/ผู้พิการ แบบถูก แล้วเสร็จ ผู้สัญจรทั่วไป ได้รับบริการ กองทุนพัฒนา

ประชาชนทั่วไป แบบมาตรฐาน สุขลักษณะได้มาตรฐานจํานวน มากกว่า ห้องน้ําที่ถูกสุขลักษณะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 แยกชาย/หญิง/ผู้พิการ 8 ห้อง ณ บริเวณศูนย์จัดแสดง ร้อยละ80 และได้มาตรฐาน

วิถีชุมชนตําบลบ้านดง

12 ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อ เพื่อให้นักท่องเที่ยว/ประชาชน - ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่าง 1,000,000 - นักท่องเที่ยว/ประชาชน

ระหว่างอาคารต่าง ๆ ทั่วไป/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ อาคารต่าง ๆ ในบริเวณศูนย์จัด ทั่วไปผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  

มีทางเดินสําหรับท่องเที่ยว แสดงวิถีชุมชนตําบลบ้านดง มีทางเดินท่องเที่ยวบริเวณ

ในบริเวณพื้นที่ศูนย์จัดแสดง ศูนย์จัดแสดงฯ ที่สะดวก

วิถีชุมชนตําบลบ้านดงสะดวก

13 ก่อสร้างอาคารปฐมพยาบาล - เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการ - ก่อสร้างอาคารปฐมพยาบาล 5,000,000 นักท่องเที่ยวได้รับการปฐม

ดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว บริการนักท่องเที่ยว พยาบาลอย่างรวดเร็ว 

ได้มาตรฐานด้านการพยาบาล  และได้มาตรฐาน

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต - เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ดําเนินการ นักท่องเที่ยวใช้เส้นทางท่อง อบต.บ้านดง,

เสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่าง เดินทางท่องเที่ยวโดยใช้ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์จัดแสดงฯ แล้วเสร็จ เที่ยวต่อเนื่องกันในการ กองทุนพัฒนา

ศูนย์จัดแสดงฯและดอยผาก้านเส้นทางเชื่อมต่อที่สะดวก รวดเร็ว และแหล่งท่องเที่ยวดอยผาก้าน มากกว่า เรียนรู้ ศิลวัฒนธรรม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ร้อยละ80 ในตําบลบ้านดง

ได้อย่างสะดวก

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง - เพื่อให้ภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้

เส้นทางเชื่อมต่อศูนย์จัดแสดง เส้นทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว 2 ข้างทางเส้นทางเชื่อมต่อแหล่ง ธรรมชาติทั้ง 3 ข้างทางได้

และดอยผาก้าน มีสภาพสวยงาม สามารถเรียนรู้ ท่องเที่ยว  และเดินทางต่อเนื่องกับ

ธรรมชาติได้ แหล่งท่องเที่ยวอื่นได้สะดวก

16 จัดทําป้ายบอกทางและป้าย - เพื่อให้นักท่องเที่ยว, ประชาชน - จัดสร้างป้ายบอกทางและป้ายสื่อ 100,000 100,000 100,000 100,000 - นักท่องเที่ยวและประชาชน

สื่อความหมาย ทั่วไป สามารถเข้าใจ เส้นทางและ ความหมายตามเส้นทางท่องเที่ยว ทั่วไปสามารถเดินทางได้

ความหมายของสถานที่ต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ สะดวกและได้รู้ความหมาย

ของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

17 จัดวางระบบบริหาร, ระเบียบ - เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์จัด - มีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  - - - - - การบริหารจัดการแหล่ง

กฎ, ข้อบังคับ ของศูนย์จัด แสดงวิถีชีวิตชุมชนตําบลบ้านดง เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมี

แสดงวิถีชีวิตชุมชนตําบลบ้านดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่องเที่ยว ประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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18 จัดวางระบบการจัดการขยะ - เพื่อให้ขยะและมลพิษต่าง ๆ - ขยะ และมลพิษ มีการจัดการ 1,000,000 ดําเนินการ - ขยะ และมลพิษที่เกิดจาก อบต.บ้านดง,

มลพิษต่าง ๆ ที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยว อย่างเป็นระบบ แล้วเสร็จ แหล่งท่องเที่ยวได้รับการ กองทุนพัฒนา

ได้มีการดูแล กําจัด อย่างถูกวิธี มากกว่า กําจัด และดูแลอย่างถูกวิธี โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ร้อยละ80

19 จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร - เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็น - จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร - - - - นักท่องเที่ยว และ

ภาคเหนือ อัตลักษณะและได้รับการเผยแพร่ ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางการ ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก

ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน/ขนถ่ายสินค้า ศูนย์จัดแสดงชุมชน

ตําบลบ้านดง

20 จัดสัปดาห์ศิลปะวัฒนธรรม - เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็น - จัดสัปดาห์ศิลปะวัฒนธรรมตําบล 1,000,000 2,000,000 3,000,000 นักท่องเที่ยว 

ตําบลบ้านดง อัตลักษณะและได้รับการเผยแพร่ บ้านดง และประชาชนทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ ได้รู้จักศูนย์จัดแสดง

ชุมชนตําบลบ้านดง

21 จัดงานการแสดงแสง สี เสียง - เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็น - จัดงานการแสดงแสง สี เสียง 1,000,000 2,000,000 3,000,000 นักท่องเที่ยวและประชาชน

อัตลักษณะและได้รับการเผยแพร่ ประวัติศาสตร์หนองบอม ทั่วไปได้รู้จักศูนย์จัดแสดง

ประชาสัมพันธ์ ชุมชนตําบลบ้านดง

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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22 อบรมมัคคุเทศก์ระดับต่าง ๆ - เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้าน - จัดอบรมมัคคุเทศก์ระดับต่าง ๆ 200,000 200,000 200,000 ดําเนินการ มัคคุเทศก์ของตําบลบ้านดง อบต.บ้านดง,

การท่องเที่ยวให้กับเด็ก เยาวชน แล้วเสร็จ มีความรู้ ความสามารถ กองทุนพัฒนา

 และประชาชน โดยเฉพาะทักษะ มากกว่า ในการแนะนําการท่องเที่ยว โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ภาษาต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับ ร้อยละ80 อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

23 จัดสร้าง Website แหล่ง - เพื่อจัดเก็บข้อมูล ข่าวสารด้าน - สร้าง Website การท่องเที่ยว 200,000 200,000 200,000 นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้น

ท่องเที่ยวตําบลบ้านดง การท่องเที่ยวรองรับการสืบค้น ตําบลบ้านดง ได้ง่ายทันสมัย ครบถ้วน 

ข้อมูลการท่องเที่ยวตําบลบ้านดง รวดเร็ว และมีการเผยแพร่

ผ่านทาง Website ให้สามารถ ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

ค้นหาได้ง่ายมีรายละเอียดครบถ้วน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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24 อบรมการดูแลรักษาทรัพยากรเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในตําบล - อบรมประชาชนในตําบลบ้านดง 200,000 200,000 200,000 ดําเนินการ - ประชาชนตําบลบ้านดง อบต.บ้านดง,

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคู่กับ บ้านดง ในการดูแลรักษาทรัพยากร ทุกหมู่บ้าน แล้วเสร็จ เข้าใจในการดูลรักษา กองทุนพัฒนา

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากกว่า ทรัพยาธรรมชาติและ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ให้สอดคล้องกับการพัฒนาแหล่ง ร้อยละ80 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน แหล่งท่องเที่ยว

25 จัดตั้งกลุ่มรักษ์บ้านดง - เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม - จัดตั้งกลุ่มรักษ์บ้านดง โดยมี 200,000 200,000 200,000 ประชาชนทุกหมู่บ้านใน

ในการบริหารจัดการ สมาชิกเป็นประชาชนทุกหมู่บ้าน ตําบลบ้านดง มีส่วนร่วม

แหล่งท่องเที่ยวในตําบลบ้านดง ในตําบลบ้านดง ในการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวในตําบลบ้านดง

"แหล่งท่องเที่ยวดอยผาก้าน"
26 ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล - เพื่อให้นักท่องเที่ยว หรือผู้ - ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลจํานวน 5,000,000 - นักท่องเที่ยวได้ศึกษา อบต.บ้านดง, กองทุน

แหล่งท่องเที่ยวดอยผาก้าน สนใจได้เรียนรู้ ศึกษาข้อมูล 1 หลัง บริเวณทางเข้าแหล่ง ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาโรงไฟฟ้า

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ของแหล่งท่องเที่ยวดอยผาก้าน ท่องเที่ยวดอยผาก้าน ดอยผาก้านได้ แม่เมาะอุทยาน

ครอบคลุมทุกสถานที่ แห่งชาติถ้ําผาไท

หมู่บ้าน ท่าสี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
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27 ก่อสร้างศาลาพัก เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวดอยผาก้าน - ก่อสร้างศาลาพักตามเส้นทาง 1,000,000 ดําเนินการ - นักท่องเที่ยวมีศาลา อบต.บ้านดง, กองทุน

 ตามเส้นทางท่องเที่ยว มีศาลาพักสําหรับให้นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวดอยผาก้าน แล้วเสร็จ พักผ่อนระหว่างการเดินทาง พัฒนาโรงไฟฟ้า

ดอยผาก้าน มีสถานที่พักผ่อนระหว่างการ มากกว่า ท่องเที่ยวถ้ําและแหล่ง แม่เมาะอุทยาน

เดินทางเยี่ยมชมถ้ํา/โบราณคดี ร้อยละ80 โบราณคดีต่าง ๆ แห่งชาติถ้ําผาไท

คดีต่างๆ หมู่บ้าน ท่าสี

28 จัดสร้างระบบประปา เพื่อให้บริเวณแหล่งท่องเที่ยว - ก่อสร้างระบบประปา จํานวน 5,000,000  -นักท่องเที่ยว   

ดอยผาก้านมีน้ําประปา 1 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวดอยผาก้านมี

สําหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค น้ําประปาใช้อย่างเพียงพอ

ได้อย่างพอเพียงตลอดปี ตลอดปี

29 ก่อสร้างห้องน้ํา - เพื่อก่อสร้างห้องน้ําสําหรับ - ก่อสร้างห้องน้ําจํานวน 3 หลัง 2,000,000 - นักท่องเที่ยวได้รับบริการ

บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนแยกชาย/หญิง/ผู้พิการ แบบถูก ห้องน้ําที่ถูกสุขลักษณะและ

ทั่วไปแบบมาตรฐาน แยก สุขลักษณะได้มาตรฐาน ตามจุด ได้มาตรฐานในสถานที่

ชาย/หญิง/ผู้พิการ ต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวดอยผาก้าน

ตามจุดท่องเที่ยวดอยผาก้าน ดอยผาก้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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30 ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อ เพื่อให้นักท่องเที่ยว/ประชาชน - ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่าง 3,000,000 ดําเนินการ - นักท่องเที่ยว/ประชาชน อบต.บ้านดง, กองทุน

ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว ทั่วไป/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ มีทางเดิน จุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ของดอยผาก้าน แล้วเสร็จ ทั่วไป/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ พัฒนาโรงไฟฟ้า

ต่างๆ เชื่อมต่อสําหรับท่องเที่ยวใน มากกว่า มีทางเดินท่องเที่ยว เชื่อม แม่เมาะอุทยาน

บริเวณดอยผาก้านอย่างสะดวก ร้อยละ80 ต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว แห่งชาติถ้ําผาไท

ต่างๆ ของดอยผาก้าน หมู่บ้าน ท่าสี

31 ก่อสร้างลานจอดรถ - เพื่อให้นักท่องเที่ยว, ประชาชน - ก่อสร้างลานจอดรถสําหรับ 2,000,000 - นักท่องเที่ยวและ

 ทั่วไป สามารถจอดรถ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไปมีสถานที่

ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวดอย จอดรถในบริเวณแหล่ง

ผาก้านอย่างเป็นระเบียบ ท่องเที่ยวดอยผาก้าน

อย่างสะดวกเรียบร้อย

32 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา เพื่อให้บริเวณแหล่งท่องเที่ยว - ขยายเขตไฟฟ้าให้แหล่งท่องเที่ยว 2,000,000 - นักท่องเที่ยวได้รับความ

ดอยผาก้านมีไฟฟ้าใช้ในการ ดอยผาก้านมีไฟฟ้าใช้ สะดวกในการท่องเที่ยว

ดําเนินงานด้านต่างๆ ครบถ้วน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

33 ก่อสร้างอาคารปฐมพยาบาล - เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการ - ก่อสร้างอาคารปฐมพยาบาล 3,000,000 ดําเนินการ - นักท่องเที่ยวได้รับการ อบต.บ้านดง, กองทุน

ดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว บริการนักท่องเที่ยว แล้วเสร็จ ปฐมพยาบาล อย่างรวดเร็ว พัฒนาโรงไฟฟ้า

ได้มาตรฐานด้านการพยาบาล มากกว่า อย่างรวดเร็ว และได้ แม่เมาะอุทยาน

ร้อยละ80 มาตรฐาน แห่งชาติถ้ําผาไท

หมู่บ้าน ท่าสี

34 จัดทําป้ายบอกทางและป้าย - เพื่อให้นักท่องเที่ยว, ประชาชน - จัดสร้างป้ายบอกทางและป้ายสื่อ 100,000 100,000 100,000 - นักท่องเที่ยวและประชาชน อบต.บ้านดง,

สื่อความหมาย ทั่วไป สามารถเข้าใจ ความหมายตามเส้นทางท่องเที่ยว ทั่วไป สามารถเดินทางได้ กองทุนพัฒนา
เส้นทางและความหมาย และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ สะดวก และได้รู้ความหมาย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ของสถานที่ต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

35 จัดวางระบบบริหาร, - เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่ง - มีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ - - - - การบริหารจัดการแหล่ง

ระเบียบกฎ, ข้อบังคับ ท่องเที่ยวดอยผาก้านตําบล เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยว  เป็นไปอย่างมี

ของแหล่งท่องเที่ยว บ้านดงเป็นไปอย่างมี ท่องเที่ยว ประสิทธิภาพ 

ดอยผาก้าน ประสิทธิภาพ
36 จัดวางระบบการจัดการขยะ - เพื่อให้ขยะและมลพิษต่าง ๆ - ขยะ และมลพิษ มีการจัดการ 1,000,000 - ขยะ และมลพิษที่เกิดจาก

มลพิษต่าง ๆ ที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยว อย่างเป็นระบบ แหล่งท่องเที่ยวได้รับการ

ได้มีการดูแล กําจัด อย่างถูกวิธี กําจัด และดูแลอย่างถูกวิธี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

37 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว - เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการ - จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง 1,000,000 2,000,000 3,000,000 ดําเนินการ - นักท่องเที่ยว และ อบต.บ้านดง,

เชิงผจญภัย ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้ ผจญภัย แล้วเสร็จ ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก กองทุนพัฒนา

กับความสนใจของนักท่องเที่ยว มากกว่า แหล่งท่องเที่ยวดอยผาก้าน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ร้อยละ80
38 อบรมมัคคุเทศก์ระดับต่าง ๆ- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ - จัดอบรมมัคคุเทศก์ระดับต่าง ๆ 200,000 200,000 200,000 - มัคคุเทศก์ของตําบล

ด้านการท่องเที่ยวให้กับเด็ก บ้านดงมีความรู้ ความ

เยาวชนและประชาชนโดยเฉพาะ สามารถในแนะนําการ

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ท่องเที่ยวอย่างมี

ความรู้เกี่ยวกับประเพณี ประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมประวัติศาสตร์
 และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

39 จัดสร้าง Website แหล่ง - เพื่อจัดเก็บข้อมูล ข่าวสารด้าน - สร้าง Website การท่องเที่ยว 200,000 200,000 200,000 - นักท่องเที่ยวสามารถ

ท่องเที่ยวตําบลบ้านดง การท่องเที่ยวรองรับการสืบค้น ตําบลบ้านดง สืบค้นได้ง่ายทันสมัย

ข้อมูลการท่องเที่ยวตําบลบ้านดง ครบถ้วน รวดเร็ว และมีการ

ผ่านทางWebsite ให้สามารถ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ค้นหาได้ง่าย มีรายละเอียด อย่างทั่วถึง

ครบถ้วน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

40 อบรมการดูแลรักษา - เพื่อให้ความรู้กับประชาชนใน - อบรมประชาชนในตําบลบ้านดง 200,000 200,000 200,000 ดําเนินการ - ประชาชนตําบลบ้านดง อบต.บ้านดง,

ทรัพยากรธรรมชาติและ ตําบลบ้านดง ในการดูแล รักษา ทุกหมู่บ้าน แล้วเสร็จ เข้าใจในการดูแลรักษา กองทุนพัฒนา

สิ่งแวดล้อมคู่กับการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ มากกว่า ทรัพยาธรรมชาติและ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

แหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ ร้อยละ80 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว

ให้เกิดความยั่งยืน

41 จัดตั้งกลุ่มรักษ์บ้านดง - เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม - จัดตั้งกลุ่มรักษ์บ้านดง โดยมี 200,000 200,000 200,000 - ประชาชนทุกหมู่บ้านใน

ในการบริหารจัดการ สมาชิกเป็นประชาชนทุกหมู่บ้าน ตําบลบ้านดงมีส่วนร่วม

แหล่งท่องเที่ยวในตําบลบ้านดง ในตําบลบ้านดง ในการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวในตําบลบ้านดง

"แหล่งท่องเที่ยวประตูผา"
42 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคาร - เพื่อให้นักท่องเที่ยว หรือผู้สนใจ - ก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคาร 5,000,000 - นักท่องเที่ยวได้ศึกษา

กองรอยฝกรบ
พิเศษที่ 3

พิพิธภัณฑ์ประตูผาพร้อม ได้เรียนรู้ ศึกษาข้อมูล พิพิธภัณฑ์จํานวน 1 หลัง บริเวณ ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว อบจ.ลําปาง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของแหล่งท่องเที่ยวประตูผา แหล่งท่องเที่ยวประตูผา ประตูผาได้ครบทุกสถานที่

สนง.การ
ท่องเที่ยวฯ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

43
ก่อสร้างศาลาพัก ตาม

- เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวประตูผา - ก่อสร้างศาลาพักตามเส้นทาง
1,000,000 ดําเนินการ

- นักท่องเที่ยวมีศาลา
กองร้อยฝึกรบ

พิเศษที่ 3

เส้นทางท่องเที่ยวภาพ มีศาลาพักสําหรับให้นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวภาพเขียนสีประตูผา แล้วเสร็จ พักผ่อนระหว่างการเดินทาง อบจ.ลําปาง

เขียนสีประตูผา มีสถานที่พักผ่อนระหว่างการ
มากกว่า

ท่องเที่ยวภาพเขียนสี
สนง.การ
ท่องเที่ยวฯ

เดินทางเยี่ยมชมภาพเขียนสี ร้อยละ80

44 จัดสร้างระบบประปา เพื่อให้บริเวณแหล่งท่องเที่ยว - ก่อสร้างระบบประปา จํานวน 5,000,000 - นักท่องเที่ยวแหล่ง

ประตูผามีน้ําประปาสําหรับใช้ใน 1 แห่ง ท่องเที่ยวประตูผามีน้ํา

การอุปโภค บริโภคได้อย่าง ประปาใช้อย่างเพียงพอ

พอเพียงตลอดปี ตลอดปี

45 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา เพื่อให้บริเวณแหล่งท่องเที่ยว - ขยายเขตไฟฟ้าให้แหล่งท่องเที่ยว 2,000,000 - นักท่องเที่ยวได้รับความ

ประตูผามีไฟฟ้าใช้ใน ประตูผามีไฟฟ้าใช้ สะดวกในการท่องเที่ยว

การดําเนินงานด้านต่าง ๆ 

ครบถ้วน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  4.3  การส่งเสริมการท่องเทียว
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

46 ก่อสร้างลานจอดรถ - เพื่อให้นักท่องเที่ยว, ประชาชน - ก่อสร้างลานจอดรถสําหรับ 3,000,000 ดําเนินการ
- นักท่องเที่ยวและประชาชน กองร้อยฝึกรบพิเศษที่

 3

(เพิ่มเติม) ทั่วไป สามารถจอดรถในบริเวณ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป แล้วเสร็จ ทั่วไป มีสถานที่จอดรถใน อบจ.ลําปาง

แหล่งท่องเที่ยวประตูผาอย่าง ทั้ง 2 ข้างทาง มากกว่า บริเวณแหล่งท่องเที่ยว สนง.การท่องเที่ยวฯ

เป็นระเบียบ ร้อยละ80 ประตูผา อย่างสะดวก

เรียบร้อย

47
พัฒนากาดประตูผา พร้อม

- เพื่อให้พัฒนากาดประตูผา - ปรับปรุงกาดประตูผา พร้อมวาง
ระบบ 500,000

นักท่องเที่ยวมีสถานที่เลือก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

วางระบบบริการจัดการขยะ ให้เป็นแหล่งรวมสินค้าท้องถิ่น บริการจัดการ / ระบบจัดการ ซื้อสินค้าที่มาจากท้องถิ่น อบจ.ลําปาง  อบต

แบบครบวงจร ที่ได้มาตฐาน ขยะแบบครบวงจร สนง.การท่องเที่ยวฯ

48
ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อ

เพื่อให้นักท่องเที่ยว/ประชาชน - ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่าง
3,000,000

- นักท่องเที่ยว/ประชาชน กองร้อยฝึกรบพิเศษที่
 3

ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว ทั่วไป/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ จุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ของแหล่ง ทั่วไป/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

ต่างๆ มีทางเดินเชื่อมต่อสําหรับ ท่องเที่ยวประตูผา มีทางเดินท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวในบริเวณแหล่ง เชื่อมต่อระหว่างแหล่ง

ท่องเที่ยวประตูผาอย่างสะดวก ท่องเที่ยวต่างๆ ของประตูผา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

49 ก่อสร้างห้องน้ํา - เพื่อก่อสร้างห้องน้ําสําหรับ - ก่อสร้างห้องน้ําจํานวน 1 หลัง 1,000,000 ดําเนินการ
- นักท่องเที่ยวได้รับบริการ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่

 3

บริการนักท่องเที่ยวและ แยกชาย/หญิง/ผู้พิการ แบบถูก แล้วเสร็จ ห้องน้ําที่ถูกสุขลักษณะและ อบจ.ลําปาง

ประชาชนทั่วไปแบบมาตรฐาน สุขลักษณะได้มาตรฐาน บริเวณ มากกว่า
ได้มาตรฐานในสถานที่ สนง.การท่องเที่ยวฯ

 แยกชาย/หญิง/ผู้พิการ  ตามจุด เส้นทางท่องเที่ยวภาพเขียนสี ร้อยละ80 ท่องเที่ยวประตูผา

ท่องเที่ยวภาพเขียนสีประตูผา ประตูผา

50 ก่อสร้างอาคารปฐมพยาบาล - เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการ - ก่อสร้างอาคารปฐมพยาบาล 3,000,000 - นักท่องเที่ยวได้รับการ

ดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว บริการนักท่องเที่ยว ปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็ว

ได้มาตรฐานด้านการพยาบาล  และได้มาตรฐาน

51 จัดทําป้ายบอกทางและป้าย - เพื่อให้นักท่องเที่ยว, ประชาชน - จัดสร้างป้ายบอกทางและป้ายสื่อ 100,000 100,000 100,000 - นักท่องเที่ยวและประชาชน

สื่อความหมาย ทั่วไป สามารถเข้าใจเส้นทางและ ความหมายตามเส้นทางท่องเที่ยว ทั่วไปสามารถเดินทางได้

ความหมายของสถานที่ต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ สะดวกและได้รู้ความหมาย

ของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
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52
จัดวางระบบบริหาร, 

- เพื่อให้การบริหารจัดการ - มีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
- - - ดําเนินการ

- การบริหารจัดการแหล่ง กองร้อยฝึกรบพิเศษที่
 3

ระเบียบกฎ, ข้อบังคับ แหล่งท่องเที่ยวประตูผา เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่ง แล้วเสร็จ ท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมี อบจ.ลําปาง

 ของแหล่งท่องเที่ยว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่องเที่ยว มากกว่า ประสิทธิภาพ สนง.การท่องเที่ยวฯ

ประตูผา ร้อยละ80

53 จัดวางระบบการจัดการขยะ - เพื่อให้ขยะและมลพิษต่าง ๆ - ขยะ และมลพิษ มีการจัดการ 1,000,000 - ขยะ และมลพิษที่เกิดจาก

มลพิษต่าง ๆ ที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยว อย่างเป็นระบบ แหล่งท่องเที่ยวได้รับ

ได้มีการดูแล กําจัด อย่างถูกวิธี การกําจัด และดูแล

อย่างถูกวิธี

54 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว - เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการ - จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง 1,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 - นักท่องเที่ยว และ

เชิงผจญภัย ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอด ผจญภัย ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก

คล้องกับความสนใจของ แหล่งท่องเที่ยวดอยผาก้าน

นักท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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งบประมาณและ

หน่วยงานที่
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55 อบรมมัคคุเทศก์ระดับต่าง ๆ - เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ - จัดอบรมมัคคุเทศก์ระดับต่าง ๆ 200,000 200,000 200,000 ดําเนินการ - มัคคุเทศก์ของตําบล อบต.บ้านดง,

ด้านการท่องเที่ยวให้กับเด็ก แล้วเสร็จ บ้านดงมีความรู้ความ กองทุนพัฒนา

เยาวชน และประชาชน มากกว่า สามารถในแนะนําการ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา ร้อยละ80 ท่องเที่ยวอย่างมี

ต่างประเทศความรู้เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพ

ประเพณีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์

และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

56 จัดสร้าง Website แหล่ง - เพื่อจัดเก็บข้อมูล ข่าวสารด้าน - สร้าง Website การท่องเที่ยว 200,000 200,000 200,000 - นักท่องเที่ยวสามารถ

ท่องเที่ยวตําบลบ้านดง การท่องเที่ยวรองรับการสืบค้น ตําบลบ้านดง สืบค้นได้ง่ายทันสมัย

ข้อมูลการท่องเที่ยวตําบลบ้านดง ครบถ้วน รวดเร็ว และมีการ

ผ่านทางWebsite ให้สามารถ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ค้นหาได้ง่าย มีรายละเอียด อย่างทั่วถึง

ครบถ้วน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
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57 อบรมการดูแลรักษา - เพื่อให้ความรู้กับประชาชนใน - อบรมประชาชนในตําบลบ้านดง 200,000 200,000 200,000 200,000 ดําเนินการ - ประชาชนตําบลบ้านดง อบต.บ้านดง,

ทรัพยากรธรรมชาติและ ตําบลบ้านดง ในการดูแลรักษา ทุกหมู่บ้าน แล้วเสร็จ เข้าใจในการดูแลรักษา กองทุนพัฒนา

สิ่งแวดล้อมคู่กับการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ มากกว่า ทรัพยากรธรรมชาติและ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

แหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการ ร้อยละ80 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิด แหล่งท่องเที่ยว

ความยั่งยืน

58 จัดตั้งกลุ่มรักษ์บ้านดง - เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม - จัดตั้งกลุ่มรักษ์บ้านดง โดยมี 200,000 200,000 200,000 200,000 - ประชาชนทุกหมู่บ้านใน

ในการบริหารจัดการ สมาชิกเป็นประชาชนทุกหมู่บ้าน ตําบลบ้านดง มีส่วนร่วม

แหล่งท่องเที่ยวในตําบลบ้านดง ในตําบลบ้านดง ในการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวในตําบลบ้านดง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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"แหล่งท่องเที่ยวสุสานหอยล้านปี ทุ่งผาฮาว" ดําเนินการ อบต.บ้านดง,

59 จัดสร้างระบบประปา เพื่อให้บริเวณแหล่งท่องเที่ยว - ก่อสร้างระบบประปา จํานวน 5,000,000 5,000,000 แล้วเสร็จ - นักท่องเที่ยวแหล่ง กองทุนพัฒนา

สุสานหอยฯ มีน้ําประปา 1 แห่ง มากกว่า ท่องเที่ยวสุสานหอย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

สําหรับใช้ในการอุปโภค ร้อยละ80 มีน้ําประปาใช้อย่าง อุทยานแห่งชาติถ้ํา

บริโภคได้อย่างพอเพียงตลอดปี เพียงพอตลอดปี ผาไทหมู่บ้าน บ้านดง

60 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา เพื่อให้บริเวณแหล่งท่องเที่ยว - ขยายเขตไฟฟ้าให้แหล่งท่องเที่ยว 2,000,000 2,000,000 - นักท่องเที่ยวได้รับความ

สุสานหอยฯ มีไฟฟ้าใช้ใน สุสานหอยฯ มีไฟฟ้าใช้ สะดวกในการท่องเที่ยว

การดําเนินงานด้านต่าง ๆ 

 ครบถ้วน

61 ก่อสร้างศาลาพัก ตามเส้นทาง - เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวสุสานหอย - ก่อสร้างศาลาพักตามเส้นทาง 1,000,000 1,000,000 - นักท่องเที่ยวมีศาลา

ท่องเที่ยวสุสานหอย มีศาลาพักสําหรับให้นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวสุสานหอยฯ พักผ่อนระหว่างการเดินทาง

มีสถานที่พักผ่อนระหว่าง ท่องเที่ยวสุสานหอยฯ 

การเดินทางเยี่ยมชม 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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งบประมาณและ
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62 ก่อสร้างลานจอดรถ - เพื่อให้นักท่องเที่ยว, ประชาชน - ก่อสร้างลานจอดรถสําหรับ 1,000,000 ดําเนินการ - นักท่องเที่ยวและประชาชน อบต.บ้านดง,

 ทั่วไป สามารถจอดรถในบริเวณ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป แล้วเสร็จ ทั่วไปมีสถานที่จอดรถใน กองทุนพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวสุสานหอยฯ มากกว่า บริเวณแหล่งท่องเที่ยว โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

อย่างเป็นระเบียบ ร้อยละ80 สุสานหอยฯ อย่างสะดวก อุทยานแห่งชาติถ้ํา

เรียบร้อย ผาไทหมู่บ้าน บ้านดง

63 ก่อสร้างห้องน้ํา - เพื่อก่อสร้างห้องน้ําสําหรับ - ก่อสร้างห้องน้ําจํานวน 1 หลัง 1,000,000 - นักท่องเที่ยวได้รับบริการ

บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนแยกชาย/หญิง/ผู้พิการ แบบถูก ห้องน้ําที่ถูกสุขลักษณะ

ทั่วไปแบบมาตรฐาน แยกชาย สุขลักษณะได้มาตรฐาน บริเวณ และได้มาตรฐานในสถานที่

/หญิง/ผู้พิการ /ประชาชนทั่วไป เส้นทางท่องเที่ยวสุสานหอยฯ ท่องเที่ยวสุสานหอยฯ

64 จัดทําป้ายบอกทางและป้าย - เพื่อให้นักท่องเที่ยว, ประชาชน - จัดสร้างป้ายบอกทางและป้ายสื่อ 100,000 100,000 100,000 - นักท่องเที่ยวและ อบต.บ้านดง,

สื่อความหมาย ทั่วไป สามารถเข้าใจเส้นทางและ ความหมายตามเส้นทางท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป สามารถ กองทุนพัฒนา

ความหมายของสถานที่ต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เดินทางได้สะดวกและได้รู้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ความหมายของแหล่ง

ท่องเที่ยวต่าง ๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

65 จัดวางระบบบริหาร, ระเบียบ - เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่ง - มีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ - - - ดําเนินการ - การบริหารจัดการ อบต.บ้านดง,

กฎ, ข้อบังคับ ของแหล่ง ท่องเที่ยวสุสานหอยล้านปีทุ่งผาฮาว เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่ง แล้วเสร็จ แหล่งท่องเที่ยว กองทุนพัฒนา

ท่องเที่ยวสุสานหอยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่องเที่ยว มากกว่า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ร้อยละ80
66 จัดวางระบบการจัดการขยะ - เพื่อให้ขยะและมลพิษต่าง ๆ - ขยะ และมลพิษ มีการจัดการ 1,000,000 - ขยะ และมลพิษที่เกิด

มลพิษต่าง ๆ ที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยว อย่างเป็นระบบ จากแหล่งท่องเที่ยวได้รับ

ได้มีการดูแล กําจัด อย่างถูกวิธี การกําจัด และดูแล

อย่างถูกวิธี

67 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว - เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการ - จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง 1,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 - นักท่องเที่ยว และ

เชิงผจญภัย ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้ ผจญภัย ประชาชนทั่วไป

สอดคล้องกับความสนใจ ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยว ดอยผาก้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

68 อบรมมัคคุเทศก์ระดับต่าง ๆ- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ - จัดอบรมมัคคุเทศก์ระดับต่าง ๆ 200,000 200,000 200,000 200,000 ดําเนินการ - มัคคุเทศก์ของตําบล อบต.บ้านดง,

ด้านการท่องเที่ยวให้กับเด็ก แล้วเสร็จ บ้านดงมีความรู้ความ กองทุนพัฒนา

เยาวชน และประชาชน โดยเฉพาะ มากกว่า สามารถในแนะนําการ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ร้อยละ80 ท่องเที่ยวอย่างมี

ความรู้เกี่ยวกับประเพณี ประสิทธิภาพ

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

69 จัดสร้าง Website แหล่ง - เพื่อจัดเก็บข้อมูล ข่าวสารด้าน - สร้าง Website การท่องเที่ยว 200,000 200,000 200,000 200,000 - นักท่องเที่ยวสามารถ

ท่องเที่ยวตําบลบ้านดง การท่องเที่ยวรองรับ การสืบค้น ตําบลบ้านดง สืบค้นได้ง่ายทันสมัย 

ข้อมูลการท่องเที่ยวตําบลบ้านดง ครบถ้วน รวดเร็ว และมีการ

ผ่านทางWebsite ให้สามารถค้นหา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ได้ง่าย มีรายละเอียดครบถ้วน อย่างทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

70 อบรมการดูแลรักษา - เพื่อให้ความรู้กับประชาชนใน - อบรมประชาชนในตําบลบ้านดง 200,000 200,000 200,000 200,000 ดําเนินการ - ประชาชนตําบลบ้านดง อบต.บ้านดง,

ทรัพยากรธรรมชาติและ ตําบลบ้านดง ในการดูแลรักษา ทุกหมู่บ้าน แล้วเสร็จ เข้าใจในการดูแลรักษา กองทุนพัฒนา

สิ่งแวดล้อมคู่กับการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ มากกว่า ทรัพยาธรรมชาติและ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

แหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการ ร้อยละ80 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิด แหล่งท่องเที่ยว

ความยั่งยืน

71 จัดตั้งกลุ่มรักษ์บ้านดง - เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม - จัดตั้งกลุ่มรักษ์บ้านดง โดยมี 200,000 200,000 200,000 200,000 - ประชาชนทุกหมู่บ้านใน

ในการบริหารจัดการแหล่งท่อง สมาชิกเป็นประชาชนทุกหมู่บ้าน ตําบลบ้านดง มีส่วนร่วม

เที่ยวในตําบลบ้านดง ในตําบลบ้านดง ในการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวในตําบลบ้านดง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



5 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรในองค์กร มีขวัญและ - อบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร 300,000 300,000 300,000 300,000 ดําเนินการ การปฏิบัติงานของบุคลากรใน อบต.บ้านดง

กําลังใจดี ปฏิบัติงานได้อย่าง สภา อบต. พนักงาน, ผญบ., กํานันและ แล้วเสร็จ อบต.บ้านดง มีประสิทธิภาพ กองทุนรอบ

มีประสิทธิภาพ ผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ  อปพร. อสม  กลุ่ม มากกว่า และเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น โรงไฟฟ้าฯ

แม่บ้าน ทุกหมู่ ร้อยละ80 PDA.,สคช.

- อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ 100,000 100,000 100,000 100,000

เบื้องต้นให้กับกลุ่มผู้นํา อสม. และประชาชน

ทั่วไป  ทุกหมู่

- อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน  กฎ 100,000 100,000 100,000 100,000

จราจรให้กับกลุ่มผู้นํา อสม. และประชาชน

ทั่วไป (โครงการขนส่งเคลื่อนที่) หมู่ 1-8

- อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับกลุ่มผู้นํา 100,000 100,000 100,000 100,000

อสม. และประชาชนทั่วไป  ทุกหมู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

โครงการ
ที่มาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



5 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2 โครงการส่งเสริมการศึกษาใน เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นมี - บุคลากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบล 600,000 600,000 600,000 600,000 ดําเนินการ บุคลากรของ อบต.บ้านดง อบต.บ้านดง

ระดับปริญญาตรี,ปริญญาโทและ โอกาสพัฒนาทางด้านการ บ้านดง แล้วเสร็จ มีระดับการศึกษาสูงขึ้น ทําให้ กองทุนรอบ

ปริญญาเอก ของบุคลากรท้องถิ่น ศึกษา มากกว่า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โรงไฟฟ้าฯ

3 โครงการจัดทํากิจกรรม 5 ส เพื่อให้บริเวณในพื้นที่ใน สนง. - พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ทุกคน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80 ทําให้สํานักงานดูสะอาด PDA.,สคช.

ภายในสํานักงาน (อบต.บ้านดง) สะอาด และน่าอยู่ และน่าอยู่

4 โครงการส่งเสริมความรู้ในกิจการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึง - อบรมให้ความรู้ในกิจการท้องถิ่นและการ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้มีความรู้ความ

ท้องถิ่นและกฎหมายเบื้องต้น บทบาทหน้าที่ของกิจการ มีส่วนร่วมภาคประชาชน เข้าใจในกิจการท้องถิ่นและ

ท้องถิ่นและรู้กฎหมายที่จํา กฏหมายในชีวิตประจําวัน

เป็นในชีวิตประจําวัน    - หมู่ 1 จัดอบรมกฎหมายเบื้องต้นให้กับ 50,000 50,000 50,000 50,000 มากขึ้น

ประชาชนตําบลบ้านดง  จํานวน  200  คน 

- อบรมเพิ่มศักยภาพการพัฒนาและการ 30,000 30,000 30,000 30,000

บริหารตามหลักธรรมมาภิบาล จํานวน  

80 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่ โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



5 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

5 โครงการเพิ่มศักยภาพในการจัด เพื่อให้ความรู้กับประชาชน - อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บภาษีใน 50,000 50,000 50,000 50,000 ดําเนินการ บุคลากรได้เพิ่มภูมิความรู้ อบต.บ้านดง

เก็บภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ท้องถิ่น  ประชาชนจํานวน  100 คน แล้วเสร็จ มากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงาน กองทุนรอบ

ในการจัดเก็บภาษี มากกว่า ประชาชนเข้าใจในบทบาท โรงไฟฟ้าฯ

- จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 หน้าที่ของตนในการชําระภาษี PDA.,สคช.

ในตําบลบ้านดง

- สร้างแรงจูงใจในการชําระภาษี 30,000 30,000 30,000 30,000

- จัดสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ประจําหมู่บ้าน 350,000 350,000 350,000 350,000

6 โครงการอบรมการจัดระเบียบ เพื่อให้สังคมในหมู่บ้านน่าอยู่  - จัดอบรมการจัดระเบียบหมู่บ้านในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บ้านน่าอยู่ และมีความ

สังคมในหมู่บ้าน ปลอดภัย บ้านดง  จํานวน  160  คน ปลอดภัยขึ้น

7 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน       - กลุ่มสตรี  เยาวชน  และกลุ่มต่างๆใน 100,000 100,000 100,000 100,000 การดําเนินงานของกลุ่มต่างๆ

ให้กลุ่มสตรี เยาวชนและกลุ่มต่างๆ ของกลุ่มต่างๆให้มี ตําบลบ้านดง มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ในตําบลบ้านดง ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่มาของ
งบประมาณ

และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



5 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

8 โครงการอบรมการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน  - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนินการ การดําเนินงานของกลุ่ม อบต.บ้านดง

กองทุนฯ  ธนาคารหมู่บ้าน  กลุ่ม ของกลุ่ม องค์กร ต่างๆ ใน จัดการกลุ่ม  องค์กร ในตําบลบ้านดง แล้วเสร็จ กองทุนต่างๆ มี กองทุนรอบ

ออมทรัพย์ และกลุ่มต่างๆที่ ตําบล มากกว่า ประสิทธิภาพขึ้น โรงไฟฟ้าฯ

ชุมชนจัดตั้ง ร้อยละ80 PDA.,สคช.

9 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการเชิงรุกให้กับ - ประชาชนในตําบลบ้านดง  ทุกหมู่ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในตําบลบ้านดง 

ประชาชนในตําบลบ้านดง ได้รับความสะดวก  ในการรับ

บริการด้านสุขภาพ และด้าน

ต่างๆ อย่างทั่วถึง

10 โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่ม เพื่อให้มีตัวแทนในการแลก - ผู้นําชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน 80,000 80,000 80,000 80,000 การดําเนินงานของกลุ่ม

ผู้ใช้น้ํา (เครือข่าย) เปลี่ยนความรู้ในการบริหาร ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ มีประสิทธิภาพขึ้น

จัดการน้ํา ลุ่มน้ําสาขา

11 โครงการประชุมรับฟังความคิด เพื่อรับทราบปัญหา ความต้อง - ประชาชน ผู้นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น 65,000 65,000 65,000 65,000 การดําเนินงานของกลุ่ม

เห็นของประชาชนในการทบทวน การ และแนวทางแก้ไขในการ เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ํา มีประสิทธิภาพขึ้น

และจัดทําแผนการบริหารจัดการ บริหารจัดการน้ํา สาขา

น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

วัตถุประสงค์โครงการที่

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่มาของ
งบประมาณ

และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



5 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

12 โครงการวิจัยและวางแผนการ เพื่อให้ อบต. มีข้อมูลในการ - ว่าจ้างคณะผู้เชี่ยวชาญวิจัย เป็นที่ปรึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 ดําเนินการ อบต.บ้านดง มีข้อมูลในการ อบต.บ้านดง

ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติ พัฒนา ด้านงานพัฒนา อบต.บ้านดง แล้วเสร็จ พัฒนาท้องถิ่น กองทุนรอบ

งานของ อบต.บ้านดง มากกว่า โรงไฟฟ้าฯ

13 โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ อบต. มีข้อมูลในการ - ว่าจ้างคณะผู้เชี่ยวชาญวิจัย เป็นที่ปรึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 PDA.,สคช.

พื้นฐาน (ข้อมูลความจําเป็น- พัฒนา ด้านงานพัฒนา อบต.บ้านดง

พื้นฐาน)

14 โครงการพัฒนาระบบการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน - จัดกิจกรรมการสร้างจิตสํานึกพลเมืองดี 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมทั้ง

และพัฒนาประชาธิปไตย รับทราบปัญหานํามาวางแผน วิถีประชาธิปไตย ตาม Road Map ระยะที่ 1 เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

พัฒนาประชาธิปไตยและระบบ (เตรียมดิน)

การเลือกตั้งของท้องถิ่น

15 อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงาน เพื่อให้การประสานงานข้อมูล - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นประจําอําเภอ 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนและหน่วยงาน

อื่น ข่าวสารของท้องถิ่นเป็นไป แม่เมาะ ท้องถิ่นได้รับข้อมูล

อย่างมีประสิทธิภาพ ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณ

และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



5 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมืองการบริหาร   5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ - จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ทันสมัย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดําเนินการ อบต.บ้านดง มีคุรุภัณฑ์ใช้ใน อบต.บ้านดง

เครื่องใช้และอุปกรณ์ อบต.บ้านดง มีประสิทธิภาพ ในปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดง แล้วเสร็จ การปฏิบัติงานอย่างมี กองทุนรอบโรง

มากยิ่งขึ้น มากกว่า ประสิทธิภาพ ไฟฟ้าฯPDA.,สคช.

- ปรับปรุงศูนย์ อปพร.ตําบลบ้านดง และ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 ศูนย์ อปพร.ตําบลบ้านดง 

จัดซื้อครุภัณฑ์การป้องกันและบรรเทา ปฏิบัติงานได้อย่างมี

สาธารณภัย ประสิทธิภาพ

- จัดหายานพาหนะในการปฏิบัติราชการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บ้านดงมียานพาหนะใน

การปฏิบัติงานได้คล่องตัว

2 ปรับปรุงอาคารสํานักงานและ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ - ปรับปรุงอาคารสํานักงานและงานป้องกัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สํานักงานและอาคารป้องกันฯ

อาคารป้องกันฯ อบต.บ้านดง มีประสิทธิภาพ ให้มีสถานที่ที่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติงาน มีสถานที่เหมาะสมต่อการ

ปฎิบัติงาน

3 อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร - ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง 30,000 30,000 30,000 30,000 มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของ

การจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่น  อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปกครองส่วนท้องถิ่น  อ.แม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ และให้ประชาชน อําเภอแม่เมาะ จ.ลําปาง และ

จ.ลําปาง หน่วยงานต่างๆ ใช้ข้อมูล ประชาชน หน่วยงานต่างๆ

เพื่อตรวจสอบการทํางาน ใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ

การทํางาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง

ที่ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่มาของ

งบประมาณและ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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