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ส่วนท่ี 1 
ค าแถลงนโยบายของผู้บรหิารท้องถิ่น 

 
    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๔๘ ทศ 
วรรคห้าและวรรคท้าย     
  ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจ าทุกปี   
  ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 
 

ค าแถลงนโยบาย 
ของ 

นายย้าย   ฮาวค าฟู 
นายกเทศมนตรีต าบลปงยางคก 

แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลปงยางคก 
เมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

************************************** 
 
เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลปงยางคกและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปงยางคก ทุกท่าน 
 
  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลปงยางคกและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปง
ยางคก เมื่อวันที่ 28  มีนาคม  2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อ
วันที่  27   เมษายน  2564  กระผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลปงยางคก  ผมพร้อมที่จะอุทิศตน 
อุทิศเวลา เสียสละ และจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด  โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6 
ประการ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และตามวิสัยทัศน์ของต าบลเราที่ว่า “สังคมน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิต
ที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ก้าวน าเศรษฐกิจ ปลอดมลพิษทุกชุมชน เป็นต าบลแห่งการมีส่วนร่วม” และ
พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพ่ือที่จะน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
  บัดนี้ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลปงยางคก  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาและ
นโยบายดังที่จะแถลงให้ท่านทราบดังนี้ 

วิสัยทัศน์ของนายกเทศมนตรีต าบลปงยางคก 
สานงานต่อ  ก่องานเพ่ิม 

เริ่มงานใหม่  ขอรับใช้  เหมือนเดิม 
นโยบายในการพัฒนาเทศบาลต าบลปงยางคก 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ 
การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า   

การขยายเขตไฟฟ้า  
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2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ 
การส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ   

การปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว   
3. นโยบายด้านพัฒนาแหล่งน้ า  ได้แก่ 

การพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค ให้มีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน และน้ าส าหรับ 
ใช้ในการเกษตรกรรม 

4. นโยบายด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ 
            พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยให้สามารถจัดเก็บขยะ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนของต าบลปงยางคกให้
สวยงาม  มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นชุมชนน่าอยู ่

5. นโยบายด้านสาธารณสุข  ได้แก่ 
     การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  เช่น  การไข้เลือดออก  โรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรน่า2019 (COVID - 19)  ส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชน รวมถึงการดูแลสุขภาพอนามัยของแม่
และเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์  

6. นโยบายด้านการศึกษา ได้แก่ 
     การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียนในพ้ืนที่ พัฒนาการเรียนการสอน  

สนับสนุน ส่งเสริม โครงการพัฒนาเด็กและกลุ่มเยาวชน  
7. นโยบายด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ 
    ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน สตรีมีครรภ์ สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และให้ประชาชนคุณภาพ 

ชีวิตที่ดี ส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริม 

สนับสนุน การสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน   

8. นโยบายด้านการบริหาร  ได้แก่ 
     การให้บริการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ  

ตลอดถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  

นโยบายเร่งด่วนที่ต้องท า 
1. มีการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ทุกหมู่บ้านไฟฟ้าต้องสว่าง และทั่วถึงพ้ืนที่การเกษตร 
3. ถนนทุกซอกทุกซอยทุกหมู่บ้านต้องไร้ฝุ่น 
4. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งข้ึนกว่าเดิม 
5. ส่งเสริม โรงเรียน ผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนให้ต่อเนื่อง 

และส่งเสริมกิจกรรม  ผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสเพ่ิมขึ้น และเท่าเทียมกัน 
6. ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านมีการออกก าลังกาย  พร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย 
7. ดูแลสุขภาพของพ่ีน้องชาวต าบลปงยางคกให้มีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
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8. ส่งเสริมเด็กและเยาวชน ได้รับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด และส่งเสริมให้เด็กและ 
เยาวชน มีกิจกรรมให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

9. จัดตั้งศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตเทศบาลต าบล 
10. สนับสนุนโครงการตัดถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตร 
11. สนับสนุนโครงการก่อสร้าง  ขยายประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าดื่มท่ีสะอาด 
12. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้มีความรู้และทักษะ  สุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง   
13. สนับสนุนกลุ่ม อสม. กลุ่มพัฒนาสตรีให้มีกิจกรรม  พัฒนาศักยภาพการดูแล 

พ่ีน้องประชาชนเพิ่มข้ึน 

  กระผมได้แถลงนโยบายการพัฒนาต่อสภาเทศบาลต าบลปงยางคก  กระผมจะด าเนินนโยบาย
ตามกรอบของกฎหมายและอ านาจหน้าที่  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
การขับเคลื่อนนโยบายน าไปสู่การปฏิบัติจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง  กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาเทศบาลต าบลปงยางคก ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และยึดประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนเป็นที่ตั้ง   

การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว 
ทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลต าบลปงยางคก โดยได้น าไปสู่การ
ปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 
14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
  กระผม  นายย้าย  ฮาวค าฟู  นายกเทศมนตรีต าบลปงยางคก จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลปงยางคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้ 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลปงยางคก 
 

“สังคมน่าอยู่    สู่คุณภาพชีวิตท่ีดี    สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
ก้าวน าเศรษฐกิจ   ปลอดมลพิษทุกชุมชน   เป็นต าบลแห่งการมีส่วนร่วม” 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลปงยางคก 

 
การก่อตั้ง 
 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น                             
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   

เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลปงยางคก   โดยจัดตั้งเป็น เทศบาลต าบลปงยางคก                     
เมื่อวันที่  ๒๗ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒    ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   ลงวันที่  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๒     
 
โครงสร้างการบริหารงานบุคคล 
  

ผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

นายย้าย         ฮาวค าฟู 
นายอุบล        สันศรีธิ  
นายบุญเลื่อน   ไชยมูล 
นางสังข์วาลย์   ทิพย์บุญเรือง 
นายสมิท         อินถา 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

 

หน่วยการบริหาร 
 

๑.  ส านักปลัดเทศบาล 
๒.  กองคลัง 
๓.  กองช่าง 
 

จ านวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 

พนักงานเทศบาล     ๒1 คน 
พนักงานครูเทศบาล                ๒ คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ              12 คน 
พนักงานจ้างทั่วไป   9 คน 
รวม  44 คน 
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รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง 

รายรับจริง ทั้งสิ้นจ านวน   78,239,914.80 บาท  ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร             2,516,544.88 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                      962,184.20 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              190,913.31 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                 7,483.01 บาท 
หมวดรายได้จากทุน                 1,925.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร                   31,580,441.52 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                   34,503,969.00 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                8,476,453.88 บาท 
รายจ่ายจริง ทั้งสิ้นจ านวน   63,102,622.28  บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง                                    28,811,809.20  บาท 
งบบุคลากร        14,368,467.01 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   2,848,320.00  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)           11,520,147.01  บาท 

งบด าเนินงาน                                     8,579,996.07 บาท 
 ค่าตอบแทน       538,315.25 บาท 
 ค่าใช้สอย    5,171,488.08 บาท 
 ค่าวัสดุ              2,418,671.30 บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค      451,521.44 บาท 
งบลงทุน                       9,865,030.00 บาท 

ค่าครุภัณฑ์      835,030.00 บาท 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            9,030,000.00 บาท 

งบเงินอุดหนุน                 1,477,320.00 บาท 
 

 รายรับสูงกว่ารายจ่าย ทั้งสิ้น  15,137,292.52 บาท 
* เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 
  งบลงทุน 

  ค่าครุภัณฑ์  จ านวน 322,500.00 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน  8,024,000.00 บาท 
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นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจ านวน  18  โครงการ งบประมาณ 3,385,378.50 บาท 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง บริเวณ

บ้านเลขท่ี 149 นางรัชนก อุดม 
145,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ บริเวณ
บ้านเลขท่ี 19 - บ้านเลขท่ี 76 

84,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก บริเวณซอย
เข้าบ้านนางวนิดา ใจแก้ว 

119,000 

4 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ บริเวณ
บ้านเลขท่ี 23 ถึงบ้านเลขที่ 24 

34,500 

5 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณซอยโชคอนันต์ หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง 

126,000 

6 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 
12 บ้านหม้อ บริเวณถนนสายหลักในหมู่บ้าน (ข้างวัดบ้านหม้อ) 

407,000 

7 โครงการงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  11 บ้านโฮ้ง-
ทะล้า  บริเวณล าเหมืองบ้านข่วง หน้าร้านแดงขายของเก่า 

349,000 

8 โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ าคนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง 
บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน บริเวณบ้านเลขที่ 187/1 - ล าเหมืองบวกบัว 

208,000 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า - ม่วงชุม 
บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน บริเวณถนนสายหลักในหมู่บ้าน จ านวน 2 ชว่ง 

355,000 

10 โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ 
บริเวณบ้านเลขที่ 170 

80,000 

11 โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ 
บริเวณถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านนายแก้ว นามะณีวรรณ 

31,000 

12 โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 71 - 
บ้านเลขท่ี 65 หมู่ที่ 13 บ้านนางแล 

80,000 

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านจ า บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ 386,378.50 
14 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ บริเวณ

บ้านเลขท่ี 202 -202/1 
60,500 

15 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังแบบเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กพร้อม
ก่อสร้างถมคันดิน หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ บริเวณล าน้ าแม่ตาลทั้ง 2 ฝั่ง 

406,000 

16 โครงการขยายท่อเมนระบบท่อจ่ายน้ าประปา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น เชื่อม
หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง 

295,000 

17 โครงการงานก่อสร้างก าแพงกันดินตลิ่งล าน้ าแม่น้อย บริเวณสะพานบ้านสัน
หลวง  หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง 

60,000 

18 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน บริเวณตลิ่งล าน้ าแม่น้อย บริเวณบ้านนาย
สมชาย หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง 

159,000 
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โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน  4 โครงการ  งบประมาณ  8,024,000.-บาท 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวิธีการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over 

lay สายเชื่อมบ้านสันหนองบง ม.1 - บ้านสันหลวง ม.3 -  บ้านสันบุญเรือง ม. 
4 ต.ปงยางคก   อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง เชื่อมทางหลวงหมายเลข 11  
ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ล าปาง และเชื่อมต่อ เทศบาลเมืองเขลางค์ อ.เมือง จ.
ล าปาง 

6,550,000 

2 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวิธีการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over 
lay ถนนบ้านสันบุญเรือง - บ้านต้นค่า(สายข้างวัดต้นค่า)  รหัสสายทาง ลป.ถ
16-013 

497,000 

3 โครงการซ่อมแซมถนน ด้วยวิธีการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over 
lay ถนนสายบ้านจ า(สายเครดิตยูเนี่ยน) - บ้านปงใต้ รหัสสายทาง ลป.ถ16-
015 

487,000 

4 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 16-014 
บ้านทุ่งบ่อแป้น – บ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ 2 – 4 ต าบลปงยางคก 

490,000 

2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ จ านวน 1  โครงการ 494,000 งบประมาณ 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี บริเวณท่ีสาธารณะ
ประโยชน์หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก 

494,000 

3. นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้ า  4. นโยบายด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 341,150.-บาท 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 3  บ้านสันหลวง  บริเวณล า
เหมืองแม่น้อย 

28,000 

2 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  บริเวณหลัง
ประปา 

11,500 

3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 900 
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
750 

5 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ล าปาง 
 

300,000 

 

5. นโยบายด้านสาธารณสุขจ านวน 17 โครงการ งบประมาณ  572,962 บาท 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 39,540 
2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานสมเด็จพระ 37,422 
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เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
3 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนต าบลปงยางคก (สปสช.) 200,000 
4 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง 

(จ านวน 3 โครงการ) 
20,000 

5 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น 
(จ านวน 3 โครงการ) 

20,000 

6 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง (จ านวน 
3 โครงการ) 

20,000 

7 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง 
(จ านวน 3 โครงการ) 

20,000 

8 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า - ม่วงชุม 
(จ านวน 3 โครงการ) 

20,000 

9 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 6  บ้านจ า (จ านวน 3 
โครงการ) 

20,000 

10 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ (จ านวน 3 
โครงการ) 

20,000 

11 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ (จ านวน 
3 โครงการ) 

20,000 

12 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก (จ านวน 
3 โครงการ) 

20,000 

13 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่10 บ้านข่วง (จ านวน 3 
โครงการ) 

20,000 

14 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า 
(จ านวน 3 โครงการ) 

20,000 

15 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ (จ านวน 3 
โครงการ) 

20,000 

16 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 13 บ้านนางแล (จ านวน 
3 โครงการ) 

20,000 

17 โครงการส่งเสริมกิจกรรม ออกก าลังกาย เต้นแอโรบิก 36,000 

 

6. นโยบายด้านการศึกษาจ านวน 13 โครงการ งบประมาณ 1,575,007.30 บาท 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 473,508 
2 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสัน 164,787 
3 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

ปงยางคก 
219,870 

4 อุดหนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์),โรงเรียนบ้านสัน 285,378.34 
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5 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก 80,480.96 
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 

(อายุ 3 - 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
36,160 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
ส าหรบเด็กอายุ 2-5 ปี 

74,800 

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัน โครงการค่ายต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนบ้านสัน 15,000 
9 อุดหนุน โครงการค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(โรงเรียน

บ้านสัน) 
10,000 

10 อุดหนุน โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 10,000 
11 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก 10,000 
12 รถรับส่ง – เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 140,563 
13 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน 54,460 

 
7.นโยบายด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
จ านวน 29 โครงการ งบประมาณ 25,961,445 บาท 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 อุดหนุนโครงการงานวันสตรีสากล 40,000 
2 โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 15,000 
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลปงยางคก 14,500 
4 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 219,000 
5 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,603,500 
6 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 6,750,000 
7 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 2,130 
8 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปงยางคก 100,000 
9 อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลฯ 14,625 

10 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ   วัดสันหนองบง 10,000 
11 อุดหนุนโครงการประเพณีสักการะพ่อปู่เจ้าบ้าน บ้านสันหนองบง 10,000 
12 อุดหนุนโครงการงานประเพณีสักการะพ่อปู่เจ้าบ้าน บ้านทุ่งบ่อแป้น 10,000 
13 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ   วัดทุ่งบ่อแป้น 10,000 
14 อุดหนุนโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดสันหลวง 10,000 
15 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  วัดสันบุญเรือง 10,000 
16 อุดหนุนโครงการงานประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน บ้านสันบุญเรือง 10,000 
17 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  วัดต้นค่า 10,000 
18 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ   วัดม่วงชุม 10,000 
19 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน้ าพระเจ้าทองทิพย์     วัดจ าทรายมูล 10,000 
20 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลากภัตบ้านจ า 10,000 
21 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  วัดปงยางคก 10,000 
22 อุดหนุนโครงการจัดงานบวงสรวงหอกู่ปู่เจ้าข่วงจ้างงาม บ้านข่วง 9,460 
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23 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ   วัดโฮ้ง - ทะล้า 10,000 
24 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครล าปาง 15,000 
25 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต าบลปงยางคก 2,400 
26 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลปง

ยางคก 
3,600 

27 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 27,720 
28 โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ าศรีต าบลปงยางคก 13,510 
29 โครงการประเพณีสลากภัตต าบลปงยางคก 1,000 

 
8.นโยบายด้านการบริหาร  จ านวน 4  โครงการ งบประมาณ  146,640.- บาท 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร 95,000 
2 โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่

กลาง) อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
22,000 

3 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปงยางคก 

9,640 

4 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธีและงานวัฒนธรรมประเพณี 
ประจ าปี   

20,000 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานกนัเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพันจ านวน 5  โครงการ งบประมาณ 1,283,700.-บาท 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านทุ่งบ่อแป้น ถนนสาย

หลักในหมู่บ้าน 
48,400 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า - ม่วงชุม ซอย
ต้นธง บริเวณซอย 13 

20,500 

3 โครงการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 บ้านปง
ยางคก  บริเวณซุ้มประตูหมู่บ้าน - ศาลากองทุน 

494,000 

4 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณภายใน
โรงเรียนบ้านปงใต้ หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ 

500,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น สายหอพัก 
ประไพ สุวรรณนัง ถึงบ้านเลขที่ 149/2 

220,800 

โครงการกันเงินรายจ่ายกรณกี่อหนี้ผูกพัน จ านวน  1 โครงการ งบประมาณ 256,000.-บาท 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการวางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง บริเวณล าเหมืองแป้น 

หน้าบ้านเลขที่ 151 
256,000 
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นโยบายด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กันเงินโดยไม่ก่อหนี้ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 68,000.-บาท 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 4  บ้านสันบุญเรือง   ถึง อ าเภอ

เมือง 
47,000 

2 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ   หมู่ที่ 4  บ้านสันบุญเรือง  ล าเหมือง 
เก้าดู่ บ้านสันบุญเรือง ถึง บ้านกาดโป่ง 

21,000 

ครุภัณฑ์จ านวน 20 รายการ งบประมาณ 831,100.-บาท (กันเงินไม่ก่อหนี้) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ 

1 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง) จ านวน 2 เครื่อง 33,200 
2 อุปกรณ์เอวข้อสะโพก(แบบคู่) จ านวน 1 เครื่อง 18,500 
3 อุปกรณ์แก้ปวดเข่า(แบบคู่) จ านวน 1 เครื่อง 15,500 
4 อุปกรณ์แก้ปวดเข่า(แบบสลับขา) จ านวน 1 เครื่อง 16,000 
5 อุปกรณ์จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก จ านวน 2 เครื่อง 39,600 
6 อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง/บริหารขา-เข่า(แบบยกตุ้มน้ าหนัก) จ านวน 1 เครื่อง 15,500 
7 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้าบริหารแขนและยึดหลัง จ านวน 1 เครื่อง 15,500 
8 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบบิดเอวเดี่ยว) จ านวน 2 เครื่อง 30,000 
9 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา(แบบย่ าเท้า) จ านวน 2 เครื่อง 37,000 

10 อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและขา(แบบย่ าเท้า) จ านวน 2 เครื่อง 37,800 
11 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบแกว่งตัว) จ านวน 3 เครื่อง 55,500 
12 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบคู่) จ านวน 1 เครื่อง 18,500 
13 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบคู่) จ านวน 1 เครื่อง 18,500 
14 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่(แบบโยกวิ่งสลับเท้า) จ านวน 2 เครื่อง 37,000 
15 อุปกรณ์บริหารแขน เข่า ลดหน้าท้อง(แบบถีบ ดึง ยกตัว) จ านวน 1 เครื่อง 16,900 
16 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า ลดหน้าท้อง จ านวน 1 เครื่อง 18,000 
17 อุปกรณ์บริหารแขนลดหน้าท้อง(แบบดึงยกตุ้มน้ าหนัก) จ านวน 1 เครื่อง 18,500 
18 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่(แบบดึง ยกตุ้มน้ าหนัก) จ านวน 1 เครื่อง 19,800 
19 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-มือ(แบบวงล้อคู่) จ านวน 2 เครื่อง 19,800 
20 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณเขตเทศบาลต าบลปงยางคก 350,000 

ครุภัณฑ์จ านวน  1 รายการ งบประมาณ 310,000.-บาท (กันเงินก่อหนี้) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ 

1 แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วตัต์ จ านวน 12 แผง พร้อมโครงเหล็กส าหรับติดตั้ง
และอุปกรณ์ควบคุม 

310,000 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
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ร่วมงานรัฐพิธอี าเภอหา้งฉัตร 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



รูปกิจกรรมวันธงชาติไทย 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



กิจกรรมถุงยังชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กิจกรรมส่งต่อน ้ำใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ COVID - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กิจกรรมจิตอาสาระดับอ าเภอที่วัดทุ่งบ่อแป้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กิจกรรมจิตอาสา 
 

 
 

 
 

 
 
 



กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้ำท่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ช่วยเหลือไฟไหม้บ้าน (บ้านนายไล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กิจกรรมสลากภัต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กิจกรรม พช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กิจกรรมผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


