
 
 

353 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ                  

4. ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร  โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างฝาย 
ชะลอน ้า 
ต้าบลกล้วยแพะ  
อ้าเภอเมือง 
จังหวัดล้าปาง 
 

-เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน
ด้านการเกษตร ปศสุัตว์ 
ประมง อุปโภคบริโภค 
-เพื่อสร้างความชุ่มชื่น
ให้กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ก่อสร้างฝายชะลอน ้า ต้าบลกล้วย
แพะ อ้าเภอเมือง จงัหวัดลา้ปาง 
 

 
 

200,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื นท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด้าเนิน
โครงการ 

-ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในด้านการเกษตร 
ปศุสัตว์ ประมง 
อุปโภคบรโิภค 
-ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีสมดุล 

กองช่าง 

2 
 

โครงการพัฒนาแหล่งน ้า
เพื่อการเกษตร ตาม
โครงการพระราชดา้ร ิ
ต้าบลกล้วยแพะ  
อ้าเภอเมือง 
จังหวัดล้าปาง 
 

-เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน
ด้านการเกษตร  
-เพื่อสร้างความชุ่มชื่น
ให้กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-พัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร ตาม
โครงการพระราชดา้ร ิ
ต้าบลกล้วยแพะ  
อ้าเภอเมือง 
จังหวัดล้าปาง 
 

400,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื นท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด้าเนิน
โครงการ 

-ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในด้านการเกษตร 
ปศุสัตว์ ประมง 
อุปโภคบรโิภค 
-ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีสมดุล 

กองช่าง 

3 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างดาด 
ล้าเหมืองร่องช้างด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ชุมชนปงแสนทอง หมู่ที่ 1  
ต้าบลปงแสนทอง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง 
 

-เพื่อให้น ้าในล้าเหมือง
ไหลอย่างสะดวก 
-เพื่อป้องกันตลิ่งล้า
เหมืองพัง 

-ก่อสร้างดาดล้าเหมืองร่องช้างด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนปงแสนทอง 
โดยท้าการก่อสร้างดาดล้าเหมืองรอ่ง
ช้างด้วยคอนกรีต เสริมเหล็ก  ขนาด
ความกว้างประมาณ 2.50-3.00 
เมตร ความยาวประมาณ 2,000.00 
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

1,500,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื นท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด้าเนิน
โครงการ 

-ท้าให้น ้าไหลตามลา้
เหมืองไดส้ะดวก 
-ป้องกันตลิ่งล้า
เหมืองพัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ                  

4. ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิมประสิทธภิาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
เพื่อส่งเสริมผลิตผลทางการ
เกษตร ภายในชุมชนบ้าน
ห้วยหล่อ หมู่ที่ 2  
ต้าบลชมพ ูอ้าเภอเมือง 
จังหวัดล้าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ลานอเนกประสงค์ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้มีสถานท่ีส้าหรับ
ส่งเสริมผลิตผลทางการ
เกษตร 

-ก่อสร้างลานอเนกประสงค์เพื่อส่งเสรมิผลิตผล
ทางการเกษตร ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ  
โดยท้าการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี พื นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

1,000,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ 
การด้าเนินโครงการ 

-ท้าให้มีผิวลาน
อเนกประสงค์ได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
สถานท่ีส้าหรับ
ส่งเสริมผลิตผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างสถานสีูบ
น ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า 
ต้าบลกล้วยแพะ  
อ้าเภอเมือง  
จังหวัดล้าปาง 

-เพื่อสูบน ้าให้เกษตรกร
ในพื นที่ 
ต้าบลกล้วยแพะ 
 

-ก่อสร้างสถานสีูบน ้าด้วยไฟฟ้าและติดตั ง
มอเตอรส์ูบน ้าไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคมุและ 
ติดตั งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร      

- 2,000,000 - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ้านวนเกษตรกรผู้ที่
ได้รับประโยชน ์
มีความพึงพอใจจาก
การด้าเนินโครงการ 

-ท้าให้เกษตรกรมี
น ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ภายในชุมชนบ้านหมอสม  
หมู่ที่  2  ต้าบลปงแสนทอง   
อ้าเภอเมือง จังหวัดลา้ปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
ในการเกษตร 

-โดยท้าการขดุเจาะบ่อบาดาลพรอ้มติดตั งเครื่อง
สูบน ้า,และ ติดตั งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 500,000 - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ้านวนประชาชนใน
พื นที่การเกษตร 
มีความพึงพอใจจาก
การด้าเนินโครงการ 

-ท้าให้เกษตรกรมี
น ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

7 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่นจากสะพานทุ่งนา
หมอสมไปยังชุมชนป่ากล้วย 
หมู่ที่ 4ต้าบลปงแสนทอง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง 
 

-เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งด้าน
การเกษตร 

-ก่อสร้างถนนลูกรังบดอดัแน่นจากสะพาน 
ทุ่งนาหมอสมไปยังชุมชนป่ากล้วย โดยท้าการ
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4.00-5.00 เมตร ความยาวประมาณ 
2,000.00 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
9,000.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

2,500,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด้าเนินโครงการ 

-มีผิวถนนท่ีสะดวก 
รวดเร็ว  ในการ
ขนส่งด้าน
การเกษตร  

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิมประสิทธภิาพและสร้างมลูค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 
  
  
  
  
  
  

โครงการอบรมการแปรรูป 
ผลผลติทางการเกษตร 
  
  
  
  
  

 - เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการแปรรูป
ผลผลติทาง
การเกษตรให้
เกษตรกรสามารถ
น้าไปประกอบอาชีพ
เสรมิได ้
  
  
  
  

 - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตรแก่เกษตรกร 
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
  
  
  
  

  45,000  - 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 - มีเกษตรกรในเขต
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร เข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 - เกษตรกรน้าความรู้
ที่ได้รับไปประกอบ
อาชีพเสริมสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว 

 - เกษตรกรในเขต
เทศบาลเมือง      
เขลางค์นครน้า
ความรู้ที่ได้รับ
สร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและ
ครอบครัว 
  
  
  
  

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
  
  
  
  
  
  

9 
  
  
  
  
  
  

โครงการอบรมการป้องกัน 
และก้าจดัศัตรูพืชและ 
โรคพืชของศูนย์บริการ 
และถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจ้าต้าบล 
  
  

 - เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการลดใช้
สารเคมีในการก้าจดั
ศัตรูพืชแก่เกษตรกร
ในเขตเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
  
  
  

 - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ขยายสารป้องกันและก้าจดั
ศัตรูพืชและโรคพืชแก่เกษตรกร
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ทั ง 4 ต้าบล 

155,000 
 
 
 
 
 
 

90,000 
 
 
 
 
 
 

65,000 
 
 
 
 
 
 

- -  - มีเกษตรกรในเขต
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร เข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่ม 
 - ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู ้
เพื่อน้าไปปรับใช้ใน
การท้าเกษตร 
แบบธรรมชาต ิ

 - ผู้เข้ารับการ
อบรมน้าความรู้ที่
ได้รับไป 
ปรับใช้ในการท้า
การเกษตรแบบ
ธรรมชาต ิ
ไม่ใช้สารเคม ี
  
  
  
  

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิมประสิทธภิาพและสร้างมลูค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 
 
  
  
  
  

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรมการศูนย์บริการ 
และถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจ้าต้าบล 
  
  

 - เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้
ตลอดถึงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ ์
แก่คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบล ทั ง 4 ต้าบล 
  

 - อบรมให้ความรู้
และศึกษาดูงาน
แก่คณะกรรมการ 
ศูนย์บริการฯทั ง 4 
ต้าบลเกีย่วกับการ
ท้าเกษตรแบบ
พอเพียง 
  
  

- 
  

100,000  
  

  -  
  

  -  110,000  
  

 - คณะกรรมการ
ศูนย์บริการฯได้เข้าร่วม
การอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 - คณะกรรมการ
ศูนย์บริการฯ 
มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักสตูรที่ได้รับการ
อบรมเพิ่มขึ น 

- คณะกรรมการ
ศูนย์บริการฯ ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเกษตร
เพิ่มขึ น 
- คณะกรรมการ
ศูนย์บริการฯ มีโอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบ การณ์ในการท้า
การเกษตร 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
  
  
  
  
  

11 
  
  
  
  
  
  

โครงการปลูกผักสวนครัวรั ว
กินได ้
  
  
  
  
  

 - เพื่อส่งเสริมใหม้ีการ
ปลูกผักสวนครัวท่ีปลอด
สารพิษไว้บริโภคใน
ครัวเรือน 
 - เพือ่ลดภาระค่าครองชีพ
ลดรายจ่ายสร้างรายได้
ให้แก่ครอบครัว 
  

 - อบรมให้ความรู้
การท้าเกษตรแบบ
ธรรมชาติแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 
เมืองเขลางค์นคร 
  
  

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

 - มีประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เข้ารับการอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 - ประชาชนน้าความรู้ที่
ได้รับไปประกอบอาชีพ
เสรมิสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

 - ประชาชนได้บริโภค
ผักสวนครัวที่ปลอด
สารพิษ 
 - ประชาชนได้ลด
ค่าใช้จ่าย มีรายได้จาก
การจ้าหน่ายผักสวน
ครัว 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
  
  
  
  

 

 

 



 
 

357 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิมประสิทธภิาพและสร้างมลูค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 
 
 
 
 

โครงการขุดลอก 
ล้าเหมืองเพื่อ
การเกษตร 
ภายในเขต
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
- เพื่อแก้ไขปัญหาการ 
ขาดแคลนน ้าส้าหรับท้า
การเกษตร  
- เพื่อเป็นการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ขุดลอกล้าเหมืองเพื่อการเกษตร ภายในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
  
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 
๗๐ ต่อบริการ
ของเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- แก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 
และมีน ้า
ส้าหรับท้า
การเกษตร  
 

กองช่าง 
  
  
  

13 
 
 
 
 
 
 

โครงการแหล่ง
เรียนรูเ้กษตรชุมชน  
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 
4  ต้าบลกล้วยแพะ  
อ้าเภอเมือง   
จังหวัดล้าปาง 
 

-เพื่อปรับปรุง 
อาคารเรยีน  โรงเรียน
บ้านหัวฝาย ส้าหรับเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตรในชุมชนที่
ครบวงจร 
 

- ปี พ.ศ. 2561 ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝาย 
จ้านวน 2 หลังและปรับปรุงห้องน ้าจ้านวน 1 หลัง โดยท้า
การปรับปรุงอาคารเรียน (เดมิ) สา้หรับใช้เป็นพื นที่ด้าเนิน
กิจกรรมเผยแพร่และเรยีนรู้ดา้นการเกษตรในชุมชน ขนาด
ความกว้าง 14 เมตร  ความยาว 57 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 798 ตารางเมตร จ้านวน 1 หลัง  และขนาด
ความกว้าง 12 เมตร  ความยาว 38 เมตร หรือมีพื นท่ี 
ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตรจ้านวน 1 หลัง และปรับปรุง
ห้องน ้า ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว  7 เมตร หรือ
พื นที่ไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
- ปี พ.ศ. 2562 ปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบน ้า และขุดสระ
เลี ยงปลา 
- ปี พ.ศ. 2563 อบรมการท้าเกษตร อินทรีย์ ปลูกพืช
สมุนไพร และปุย๋อินทรีย ์
- ปี พ.ศ. 2564 อบรมการผลิตพลังงานทดแทนจาก 
มูลสตัว์ การใช้โซล่าเซลล ์

550,000 400,000 30,000 50,000 - -เกษตรกรใน
ชุมชนมีแหล่ง
เรียนรูด้้าน
การเกษตรใน
ชุมชน 

-มีแหล่งเรยีนรู้
ด้านการเกษตร
ในชุมชนที่ 
ครบวงจร 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



 
 

358 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ                  

4. ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร  โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างดาด 
ล้าเหมืองร่องช้างด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ชุมชนบ้านหมอสม 
หมู่ที่ 2 ต้าบลปงแสนทอง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง 
 

-เพื่อให้น ้าในล้า
เหมืองไหลอย่าง
สะดวก 
-เพื่อป้องกันตลิ่ง
ล้าเหมืองพัง 
 

-ก่อสร้างดาดล้าเหมืองร่องช้างด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหมอสม  
โดยท้าการก่อสร้างดาดล้าเหมืองรอ่ง
ช้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้างประมาณ 2.50-3.00 
เมตร ความยาวประมาณ 2,000.00 
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

1,500,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด้าเนินโครงการ 
 

-ท้าให้น ้าไหลตามลา้
เหมืองไดส้ะดวก 
-ป้องกันตลิ่ง 
ล้าเหมืองพัง 
 

กองช่าง 

15 
  
  
  
  
  
  

โครงการบริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบล 

-เพื่อเสริมสรา้ง
ความรู้ ความ
เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีและกลไก
การขับเคลื่อน
ของศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
การเกษตร
ประจ้าต้าบล 

- จัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้า ต้าบล
ทั ง 4 ศูนย์ฯ 

- 40,000 - - - - คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ้า
ต้าบลเข้าร่วม
ประชุมร้อยละ 80 
ของการประชุมแต่
ละครั ง 

- คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษต
รประจา้ต้าบลมี
ความรู้ ความเข้า
บทบาทหน้าท่ี และ
กลไกการขับเคลื่อน
ของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ้า
ต้าบล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
  
  
  
  
  
  

 



 
 

359 
 

แบบ ผ.02 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 

4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการพัฒนา
เครือข่ายศูนยเ์รียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 

- เพื่อมีแหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตรของ
ชุมชนในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
โดยยดึหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- จัดตั งศูนย์การเรียนรู้การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกศูนย์ฯ 
พร้อมกับจัดท้าแปลงสาธิต 
ปี 2562 ตา้บลปงแสนทอง 
ปี 2563 ตา้บลพระบาท 
ปี 2564 ตา้บลชมพ ู
ปี 2565 ตา้บลกล้วยแพะ 

- 40,000 30,000 30,000 30,000 - มีการจัดตั งศูนย์
การเรยีนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรและมี
ผู้เข้าร่วมอบรม      
ไม่น้อยกว่า              
ร้อยละ 80 

- มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตรของชุมชน
โดยยดึหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 

17 โครงการพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม ่

- เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
กระบวนการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

-คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
-จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการจดัการแปลงตามหลกั
เกษตรทฤษฎีใหม่ จ้านวน 2 ต้าบล 
ได้แก่ ต้าบลปงแสนทองและต้าบล
พระบาท 

- - - 45,000 - - มีเกษตรกรเข้า
รับการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- มีแหล่งเรียนรู้ให้
เกษตรกรได้ศึกษา
ด้านเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ 
- เกษตรกรสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 

18 โครงการแหล่งเรยีนรู้
เกษตรชุมชนบ้าน
ล้าปางกลางตะวันออก 
หมู่ที่ 11 ต้าบลชมพู 
อ้าเภอเมือง  
จังหวัดล้าปาง 

 - เพื่อปรับปรุงอาคาร
เรียนโรงเรียนบ้าน
ล้าปางกลางตะวันออก 
ส้าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้
ดา้นการเกษตรใน
ชุมชนที่ครบวงจร 

- ปี พ.ศ. 2563 ปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านล้าปางกลางตะวันออก 
จ้านวน 1 หลัง โดยท้าการปรับปรงุ
อาคารเรยีน (เดิม) ส้าหรับใช้เป็นพื นที่
ด้าเนินกิจกรรมเผยแพร่และเรียนรู้
ด้านการเกษตรในชุมชน  
- ปี พ.ศ. 2564 อบรมการท้าเกษตร
อินทรีย์และปุย๋อินทรีย ์

- - 300,000 30,000 - - เกษตรกรใน
ชุมชนมีแหล่ง
เรียนรูด้้าน
การเกษตรใน
ชุมชน 

- มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตรในชุมชนที่
ครบวงจร 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.02 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 

4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างฝาย
คอนกรีต เสริม เหล็ก 
ภายในชุมชนบ้าน 
ป่ากล้วย หมู่ที่ 4  
ต้าบลปงแสนทอง 
อ้าเภอเมือง  
จังหวัดล้าปาง 

-เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน
ดา้นการเกษตร ปศสุัตว์ 
ประมง อุปโภคบริโภค  
-เพื่อสร้างความชุ่มชื่น
ให้กับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

-ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านป่ากล้วย โดยท้าการ
ก่อสร้ างฝายคอนกรีต เสริม เหล็ก 
ขนาดความสูงสันฝายประมาณ 1.50 
เมตร ความยาวประมาณ 4.00 เมตร 
และ ง านอื่ น  ๆ  ต ามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 150,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื นท่ี
มีความพึงพอใจ
ต่อการด้าเนิน
โครงการ 

-ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในด้านการเกษตร 
ปศุสัตว์ ประมง 
อุปโภคบรโิภค  
-ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมม ี
สมดลุ 

กองช่าง 
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โครงการก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ล้าห้วยแม่ป้อง ภายใน
ชุมชนบ้านไร่นาน้อย 
หมู่ที่ 5  
ต้าบลปงแสนทอง 
อ้าเภอเมือง  
จังหวัดล้าปาง 

-เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน
ด้านการเกษตร ปศสุัตว์ 
ประมง อุปโภคบริโภค  
-เพื่อสร้างความชุ่มชื่น
ให้กับ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

-ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ล้าห้วยแม่ป้อง ภายในชุมชนบ้านไร่นา
น้อย โดยท้าการก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความสูงสันฝาย
ประมาณ 1.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 4.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- 150,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื นท่ี
มีความพึงพอใจ
ต่อการด้าเนิน
โครงการ 

-ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในด้านการเกษตร 
ปศุสัตว์ ประมง 
อุปโภคบรโิภค  
-ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมม ี
สมดลุ 
 

กองช่าง 
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ปรับปรุงฝายน ้าล้น 
ล้าห้วยแม่ปูน ภายใน
ชุมชนบ้านห้วยหล่อ  
หมู่ท่ี 2 ต้าบลชมพู 
อ้าเภอเมือง จังหวัด
ล้าปาง 

-เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใน
การเกษตร 
 

โดยท้าการติดตั งแผ่นคอนกรีต 
ส้าเร็จรูปทดแทนไม้ และติดตั งประตู
ควบคุมน ้า จ้านวน 2 บาน งานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 800,000 - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด้าเนินโครงการ 

-มีน ้าใช้ในการเกษตร กองช่าง 

 รวม 21 โครงการ   7,850,000 3,470,000 1,225,000 155,000 170,000    
 


