
 
  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนา 
เทศบาลเมืองเขลางคนครสามป 

(พ.ศ. 2560 – 2562) 
ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
ฝายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 



คํานํา 
   

ในการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดความเจริญกาวหนานั้น  การวางแผนเพ่ือกําหนดทิศทาง      
การพัฒนามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  เทศบาลเมืองเขลางคนครเล็งเห็นถึงความสําคัญของการวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน  ดังนั้น  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินบนพ้ืนฐาน
ของศักยภาพของเทศบาลในดานตาง ๆ  ท่ีเทศบาลมีอยู  ประกอบกับการใชทรัพยากรทางการบริหารของ
เทศบาล  คือ บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และการจัดการท่ีเก้ือกูลกันและเกิดประโยชนสูงสุด 

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 
เทศบาลไดจัดทําข้ึนโดยพิจารณาถึงกรอบนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน  สภาพปญหา       
ความตองการ  สภาวการณ ตางๆ  ตลอดจนขีดความสามารถของอัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณของ
เทศบาลฯ  แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  จึงถือได
วาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งท่ีจะชวยใหเทศบาลเมืองเขลางคนคร  สามารถดําเนินการพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังยังเปนการประหยัดทรัพยากรของทองถ่ินในทุก ๆ ดาน 

จึงหวังเปนอยางยิ่งวา  แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ.2560 – 2562) 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3  จะชวยใหทองถ่ินเทศบาลเกิดการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน  สรางความผาสุกใหเกิดแก
ประชาชนในทองถ่ิน  สงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  จังหวัด  และประเทศชาติโดยรวมตอไป 

 
 

 

       งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
        ฝายแผนงานและงบประมาณ 

          กองวิชาการและแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                            หนา 
1. สรุปโครงการพัฒนา                                                                                   1 - 4 
2. บัญชีโครงการ / กิจกรรม          

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการ                    
            บริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง          
            1.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค                      5 - 24 

ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน            
              2.1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา           25  

ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร 
4.1  สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรท้ังระบบ และเพ่ิมขีด  26 
      ความสามารถของภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
5.5  สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวมและพัฒนาคุณภาพ 27 
      การใหบริการสุขภาพท้ังระบบและบูรณาการในทุกระดับ 



1

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงกา โครงการ

1. ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบ

   เมือง

1.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค         41     53,002,000           -                   -          -                      -           41         53,002,000

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแกชุมชน            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

1.3 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

รวม         41    53,002,000           -                  -          -                     -          41        53,002,000

2. ยุทธศาสตรพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน

2.1  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ           1       4,495,000           1       4,495,000          1         4,495,000             3         13,485,000

     เพื่อการศึกษา

2.2  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

2.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาเด็กและเยาวชน สูความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

      และสรางสรรค

2.4  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

      สังคม มีคุณคา สามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง

2.5  แนวทางการพัฒนา  สรางความตระหนักและเตรียมพรอมสูการประชาคม            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

      อาเชียน

2.6  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงแหลง            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

      เรียนรูและองคความรูที่หลากหลาย

รวม          1      4,495,000          1      4,495,000         1        4,495,000            3        13,485,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองเขลางคนคร  ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งที่ 3

ยุทธศาสตร/แนวทาง

ป 2560 รวม 3 ปป 2561 ป 2562
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงกา โครงการ

ยุทธศาสตร/แนวทาง

ป 2560 รวม 3 ปป 2561 ป 2562
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

3: ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน

   เพื่อความมั่นคง และเปนธรรมในสังคม

3.1 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกร            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

ใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ  คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความ

รับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล

3.2 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

3.3 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

     เชิงรุก

3.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

3.5 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนพลเมืองที่ดี            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

ในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย

3.6 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเขาสู            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รวม           -                  -           -                  -          -                     -             -                      - 

 4 : ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร

     โดยการเพิ่มประสทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร

4.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้ง           2         200,000           -                   -          -                      -             2             200,000

    ระบบและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน

4.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

   และการบริหารจัดการ



3

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงกา โครงการ

ยุทธศาสตร/แนวทาง

ป 2560 รวม 3 ปป 2561 ป 2562
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

4.3 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมความเขมแข็งและสราง กลุม เครือขาย            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

     และสถาบันทางการเกษตร

4.4 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต และความ            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

    อยูของเกษตรกร

รวม          2        200,000           -                  -          -                     -            2            200,000

5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

5.1 แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

     ฐานรากบนพื้นฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญาทองถิ่น

5.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการทองเที่ยวและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

    เพื่อเพิ่มศักยภาพของการทองเที่ยวในระดับชุมชน

5.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวย            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

     กระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการธํารงไวซึ่งอัตลักษณแหงวัฒนธรรม

     ของแตละพื้นที่

5.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของ            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

      ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.5  แนวทางการพัฒนา  สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวม           2           40,000           -                   -          -                      -             2              40,000

     และพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ

5.6  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการแกไข และปองกันปญหา            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

     ยาเสพติดในชุมชน

5.7  แนวทางการพัฒนา  เตรียมความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถในการ            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

    บริหารจัดการปองกันบรรเทาสาธารณภัยปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รวม          2          40,000           -                  -          -                     -            2             40,000



4

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงกา โครงการ

ยุทธศาสตร/แนวทาง

ป 2560 รวม 3 ปป 2561 ป 2562
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

6 : ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6.1  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

6.2  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

     เขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และพรอมรับมือกับการ

     เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน

6.3  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียในชุมชน            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาระบบการบํารุงรักษา

     

           -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

     ภูมิทัศนของเมืองอยางยั่งยืน

6.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริการสาธารณะ            -                   -           -                   -          -                      -             -                       - 

รวม           -                  -           -                  -          -                     -             -                      - 

รวมทั้งสิ้น         46    57,737,000          1      4,495,000         1        4,495,000          48        66,727,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
ฟ่อน ตั้งแต่บริเวณสี่แยกร้าน
จันทร์หอมพาณิชย์ไปทาง
ชุมชนบ้านชมพู       
หมู่ที่ 2 ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างปรับปรุง
ระบบระบายน้ําให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน 
ตั้งแต่บริเวณสี่แยกร้านจันทร์หอม
พาณิชย์ไปทางชมุชนบ้านชมพู      
โดยทําการก่อสร้างระบบระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้างประมาณ 0.60 เมตร 
ความยาวประมาณ 340 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

1,088,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบายน้ํา
และน้ําท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองช่าง 

2 
 
 
 
 
 
 
 

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก 
ซอย 1/2 หมู่ที่ 5 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 
 
 
 
 
 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภ า ย ใ น ชุ ม ช น บ้ า น ก า ด เ ม ฆ
ตะวันตก ซอย 1/2 โดยทําการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 4 เมตร 
ความยาวประมาณ 108 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

260,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 



6 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                      
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

3 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ภายในชุมชน 
บ้านย่าเป้า บริเวณโรงเรียน
บ้านย่าเป้าเดิม หมู่ที่ 1 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อให้ประชาชนมีสาถนที่
ประชุมและทํากิจกรรม
ภายในชุมชน 
-เพื่อสร้างความสามัคคี
และเสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 

-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า บริเวณ
โรงเรียนบ้านย่าเป้าเดิม โดยทํา
การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาด
ความกว้ างประมาณ  8  เมตร 
ความยาวประมาณ 20 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

1,200,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-มีสถานที่สําหรับจัด
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน เกิดความสามัคคี
ในชุมชน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ภายในชุมชนบ้านฟ่อน  
สายทางไปชุมชนบ้าน 
ศาลาดอน หมู่ที่ 2 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในชุมชนบ้านฟ่อน สายทางไป
ชุมชนบ้านศาลาดอน โดยทําการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดความกว้างประมาณ 3.50
เมตร ความยาวประมาณ 1,200
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

1,800,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 



7 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

5 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ส า ย ห ลั ก ใ น ชุ ม ช นบ้ า น  
ศ รี ป ง ชั ย  ต่ อ จ า ก ถ น น  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมถึง
ชุมชนบ้านย่าเป้ าบริ เวณ
คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักใน
ชุมชนบ้านศรีปงชัย ต่อจากถนน  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมถึงชุมชน
บ้านย่าเป้าบริเวณคลองชลประทาน 
โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วย  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุง
ชั้นทางเดิมในที่ pavement in-
place recycling) ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4 – 5 เมตร ความยาว
ประมาณ 1,069 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,810.50ตารางเมตร และ
งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร

1,924,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

6 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านแพะดอนตัน  
ซอยตรงกันข้ามโรงเ รียน
แพะดอนตัน (เดิม) 
หมู่ที่ 9 ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภาย ในชุ มชนบ้ านแพะดอน ตัน 
ซอยต ร ง กั น ข้ า ม โ ร ง เ รี ย นบ้ า น
แพะดอนตัน  ( เ ดิม )  โดยทําการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 4 เมตร 
ความยาวประมาณ 80 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร 
และ ง าน อื่ นๆ  ต ามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

200,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 



8 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

7 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ 
ซอย 1 หมู่ที่ 2 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านห้วยหล่อ ซอย 1 โดย
ทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ
กว้างประมาณ 4 เมตร ความยาว
ประมาณ 388 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,552 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

590,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านต้า บริเวณข้าง
ศาลาอเนกประสงค ์
หมู่ที่ 10 ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านต้า บริเวณข้าง
ศาลาอเนกประสงค์ โดยทําการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 4 เมตร 
ความยาวประมาณ 70 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

168,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค      
    
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลพัธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

9 โครงการก่ อส ร้ า ง ระบบ
ระบายน้ํ าคอนกรีตเส ริม
เ ห ล็ ก  ภ า ย ใ น ชุ ม ช น  
บ้านหมอสมตั้งแต่บริเวณวัด 
หมอสมถึงแม่น้ําวัง 
หมู่ที่ 2 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ําให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านหมอสม ตั้งแต่
บริเวณวัดหมอสมถึงแม่น้ําวัง โดยทํา
การก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดความกว้างประมาณ 
0.40 เมตร ความยาวประมาณ 1,110 
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

2,886,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบายน้ํา
และน้ําท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองช่าง 

10 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่ อส ร้ า ง ระบบ
ระบายน้ํ าคอนกรีตเส ริม
เหล็ ก และก่ อ ส ร้ า ง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกาดโป่ง ตั้งแต่
บริเวณวัดกาดโป่งถึงสาม
แยกไปชุมชนบ้านกาดใต้ไป
ยั ง ชุ ม ช นบ้ า น หน อ ง ห้ า
ตะวันตก หมู่ที่ 7 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ําให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง ตั้งแต่
บริเวณวัด   กาดโป่งถึงสามแยกไป
ชุมชนบ้านกาดใต้ไปยังชุมชนบ้าน
หนองห้าตะวันตก  โดยทําการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 เมตร 
ความยาวประมาณ 440 เมตร และทํา
การก่อสร้าง   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้างประมาณ 3 เมตร 
ความยาวประมาณ 440 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

2,134,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบายน้ํา
และน้ําท่วมขังภายใน
ชุมชน 
-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

11 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย 
สายเลียบทางรถไฟ 
หมู่ที่ 6 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน
บ้านทุ่งกู่ด้าย สายเลียบทางรถไฟ 
โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ
กว้างประมาณ 4เมตร ความยาว
ประมาณ 1,150 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

1,840,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

12 โครงการก่ อส ร้ า ง ระบบ
ระบายน้ํ าคอนกรีตเส ริม
เ ห ล็ ก  ภ า ย ใ น ชุ ม ช น  
บ้านลําปางกลางตะวันตก 
ซอยโรงเรียนบ้านลําปาง
กลางตะวันตก หมู่ที่ 3 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ําให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชมุชนบ้านลําปาง
กลางตะวันตก ซอยโรงเรียนบ้าน
ลําปางกลางตะวันตก   โดยทําการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เ ส ริ ม เหล็ ก  ขนาดความก ว้ า ง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ  214 เมตร  และงาน 
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร  

684,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบายน้ํา
และน้ําท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 
 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

13 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านลําปาง
กลางตะวันตก ตั้งแต่บริเวณ
แยกศาลาไปทาง 
ฌาปนสถาน หมู่ที่ 3 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตภายในชุมชนบ้านลําปาง
กลางตะวันตก ตั้งแต่บริเวณแยก
ศาลาไปทางฌาปนสถาน โดยทําการ
ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ
3.30 – 4 เมตร ความยาวประมาณ
435 เมตร  หรือ พื้น ที่ ไ ม่น้อยกว่า
1,520 ตารางเมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร

532,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านหนองห้า
ตะวันตก ตั้งแต่บริเวณป้าย
ชุมชนถึงสามแยกทางไป
ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง 
หมู่ที่ 10 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้า
ตะวันตก ตั้งแต่บริเวณป้ายชุมชนถึง
สามแยกไปชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง 
โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วย  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(ชนิดปรับปรุงชัน้ทางเดิมในที่ 
pavement in-place recycling) 
ขนาดความกว้างประมาณ 6 – 7 
เมตร ความยาวประมาณ 3,100 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,150 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

8,060,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

15 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา 
ตั้งแต่ป้ายทางเข้าชุมชนบ้าน
ไร่ข่วงเปาถึงป้ายทางเข้า
ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง 
หมู่ที่ 11 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
ค อ น ก รี ต  ภ า ย ใ น ชุ ม ช น บ้ า น
ไร่ข่วงเปา ตั้งแต่ป้ายทางเข้าชุมชน
บ้านไร่ข่วงเปาถึงป้ายทางเข้าชุมชน
บ้านป่ า ตันกุม เ มือง  โดยทําการ
ป รั บ ป รุ ง ถ น น เ ดิ ม ด้ ว ย
แ อ ส ฟั ล ท์ ติ ก ค อ น ก รี ต  ( ช นิ ด
ป รั บ ป รุ ง ชั้ น ท า ง เ ดิ ม ใ น ที่ 
pavement in-place recycling) 
ขนาดความกว้างประมาณ 4 – 6.50 
เมตร ความยาวประมาณ 3,650.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,750 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

7,100,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

16 โค ร งกา รก่ อส ร้ า งศ าลา
อเนกประสงค์ ภายในวัด
บ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ประชุมและทํากิจกรรม
ภายในชุมชน 

-ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายใน
วัดไร่นาน้อย โดยทําการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ ขนาดความ
กว้างประมาณ 10 เมตร ความยาว
ประมาณ 25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 250 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

2,500,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-มีสถานที่สําหรับจัดทํา
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 
ของชุมชน 
 

กองช่าง 



13 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

17 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างลาน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้าน 
ป่าตันกุมเมืองบริเวณ 
ฌาปนสถานชุมชนบ้าน 
ป่าตันกุมเมือง หมู่ที่ 4 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ลานอเนกประสงค์ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
 

-ก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง 
บริเวณฌาปนสถานชุมชนบ้านป่าตัน
กุมเมือง โดยทําการก่อสร้างลาน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,391  ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

2,556,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ทําให้มีลาน
อเนกประสงค์ 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรมของ
ชุมชน 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านหมอสม 
ซอย 5 หมู่ที่ 2 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  ภายในชุมชนบ้ าน
หมอสม ซอย 5 โดยทําการปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดความกว้างประมาณ 4 เมตร 
ความยาวประมาณ 160 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร 
และงานอื่ น  ๆ  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

245,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

19 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่น ภายในชุมชน
บ้านป่าตันกุมเมือง ตั้งแต่
บ ริ เ วณป้ า ย ชุ ม ช น บ้ า น  
ป่าตันกุมเมืองไปทางชุมชน
บ้านกาดใต้  หมู่ที่ 4 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 
ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง 
ตั้ ง แ ต่บ ริ เ วณป้ ายชุ มชนบ้ าน  
ป่าตันกุมเมืองไปทางชุมชนบ้าน
กาดใต้  โดยทําการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่นขนาดความกว้าง
ประมาณ  4  เมตร  ความยาว
ประมาณ 1,100 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

600,000 -   -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

20 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่น ภายในชุมชน
บ้านหมอสม  บริเวณ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 
ภายในชุมชนบ้านหมอสม บริเวณ
ปร ะป าห มู่ บ้ า น  โ ด ยทํ า ก า ร
ก่อสร้างถนนลูก รังบดอัดแน่น
ขนาดความกว้างประมาณ 4 เมตร 
ความยาวประมาณ 55 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

35,000    -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

21 โครงการก่อสร้างงานวางท่อ
ลอดเหลี่ยมสําเร็จรูป ภายใน
ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี 
(บ้านสันป่าตึง) 
บริเวณลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ บริเวณ
บ้านเลขที่ 110/1 
หมู่ที่ 8 ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างปรับปรุง
ระบบระบายน้ําให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างงานวางท่อลอดเหลี่ยม
สําเร็จรูป ภายในชุมชนบา้นหัวทุ่ง
สามัคคี (บ้านสันป่าตึง) บริเวณ  
ลําเหมืองสาธารณประโยชน์ 
บริเวณบ้านเลขที่ 110/1 โดยทํา
การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
สําเร็จรูป ขนาด 1.5x1.5x1.00 ม. 
จํานวน 8 ท่อน 2 แถว และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

300,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบายน้ํา
และน้ําท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

22 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในชุมชนบ้าน 
หัวทุ่งสามัคคีเข้าไปทางวัด
สามัคคีบุญญาราม  หมู่ที่ 8 
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน         
หัวทุ่งสามัคคีเข้าไปทางวัดสามัคคี
บุญญาราม  โดยทําการปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(ชนิดปรับปรุงชัน้ทางเดิมในที่ 
pavement in-place recycling) 
ขนาดความกว้างประมาณ 5 เมตร 
ความยาวประมาณ 2,100 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

4,200,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 



16 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านบุญเกิด  หมู่ที่ 2 
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด โดยทํา
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 
2.50 - 4 เมตร ความยาว
ประมาณ 1,090 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,767 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

2,150,000    -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
หนองห้าตะวันออก บริเวณ
ถนนเลียบคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 7 ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ําให้
อยู่ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
หนองห้าตะวันออก บริเวณถนน
เลียบคลองชลประทาน โดยทํา
การก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.40-0.60 เมตร 
ความยาวประมาณ 147 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

413,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

25 โครงการก่อสร้างถนน     
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านผาลาด 
บริเวณตั้งแต่ป้อมสถานี
ตํารวจถึงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตเดิม  หมู่ที่ 4 
ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด 
บริเวณตั้งแต่ป้อมสถานีตํารวจถึง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม      
โดยทําการก่อสร้างถนน          
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ
กว้างประมาณ 4 เมตร ความยาว
ประมาณ 335 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,340 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

610,000    -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง 
ซอย 11,12  หมู่ที่ 3 
ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน       
โทกหัวช้าง ซอย 11,12 โดยทําการ
ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 3.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 445 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,557.50 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

576,000    -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

27 โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง 
ตั้งแต่บริเวณโรงเรียนบ้าน
โทกหัวช้างถึงถนนคอนกรีต
เดิม  หมู่ที่ 3 ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทก
หัวช้าง ตั้งแต่บริเวณโรงเรียนบา้น
โทกหัวช้างถึงถนนคอนกรีตเดิม 
โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ
กว้างประมาณ  4  เมตร ความ
ยาวประมาณ 370 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

547,000    -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน      
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคค ี
สายทางไปวัดสามัคคี    
บุญญาราม  หมู่ที่ 8  
ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี   
สายทางไปวัดสามัคคีบุญญาราม  
ผ่านบ้านเลขที่ 185  บ้านนายคนึง
ใจแก้วแดง  โดยทํา การก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
ความกว้างประมาณ  4  เมตร   
ความยาวประมาณ 315 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

567,000    -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

29 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยกลาง ซอย
ข้างวัดบ้านกล้วยกลาง  
หมู่ที่ 5  ตําบลกล้วยแพะ 
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง ซอย
ข้างวัดบ้านกล้วยกลาง โดยทําการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 4 เมตร 
ความยาวประมาณ 83 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 332 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

199,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ภายในชุมชน
บ้านกล้วยแพะ  หมู่ที่ 2  
ตําบลกล้วยแพะ  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ประชุมและทํากิจกรรม
ภายในชุมชน 
 

-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ โดย
ทําการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 
1 ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ 
6 เมตร ความยาวประมาณ 6 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

350,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-มีสถานที่สําหรับจัดทํา
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน เกิดความสามัคคี
ในชุมชน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

31 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  ภายในชุมชนบ้าน
กล้วยแพะ บริเวณ 
หน้าวัดกล้วยแพะ  
หมู่ที่ 2  ตําบลกล้วยแพะ 
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ลานอเนกประสงค์ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
 

-ก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน 
กล้วยแพะ บริเวณหน้าวัด 
กล้วยแพะ โดยทําการก่อสร้าง
ลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,450  ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

1,100,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ทําให้มีลาน
อเนกประสงค์ 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรมของ
ชุมชน 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยม่วง 
ซอยบ้านเลขที่ 399  
หมู่ที่ 3 ตําบลกล้วยแพะ 
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง ซอย
บ้านเลขที่ 399 ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4 เมตร ความยาว
ประมาณ 430 เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 1,720 ตารางเมตร และ
งาน อื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

1,032,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

33 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ํา ภายในชุมชนบ้าน
กล้วยหลวง ซอย 8  
บริเวณศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 1  ตําบลกล้วยแพะ  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 - เพื่อให้มีห้องน้ําสําหรับ
ประชาชนไว้ใช้อย่าง
พอเพียง 
 - เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน 
 

 -ก่อสร้างอาคารห้องน้ํา 1 หลัง      
(4 ห้องน้ํา) ภายในชุมชนบ้าน
กล้วยหลวง ซอย 8 บริเวณศาลา
อเนกประสงค ์โดยทําการก่อสร้าง
อาคารห้องน้ํา ขนาดความกว้าง
ประมาณ 2 เมตร ความยาว
ประมาณ 6 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า12 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

200,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการดําเนิน
โครงการ 
 

 - มีห้องน้ําไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ํา ภายในชุมชนบ้าน
กล้วยหลวง ซอย 7  
(ศาลาผีหัวศาล) 
หมู่ที่ 1 ตําบลกล้วยแพะ  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 - เพื่อให้มีห้องน้ําสําหรับ
ประชาชนไว้ใช้อย่าง
พอเพียง 
 - เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน 
 

 - ก่อสร้างอาคารห้องน้ํา 1 หลัง     
(4 ห้องน้ํา) ภายในชุมชนบ้าน
กล้วยหลวง ซอย 7 (ศาลา         
ผีหัวศาล)  โดยทําการก่อสร้าง
อาคารห้องน้ํา ขนาดความกว้าง
ประมาณ 2 เมตร ความยาว
ประมาณ 6 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า12 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

200,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการดําเนิน
โครงการ 
 

 - มีห้องน้ําไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ   ภายในชุมชน
บ้านไร่สันติสุข   หมู่ที่ 11   
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม 
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  ภายใน
ชุมชนบ้านไร่สันติสุข  ซอยสาม
หลัง หน้าอู่รถเมล์ ระยะทางไม่
น้อยกว่า 120 เมตร 

60,000 - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมี 
ความพึงพอใจ 
ต่อการดําเนิน
โครงการ 
 

-ทําให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ํา
คืนเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในชุมชน 
บ้านย่าเป้า หมู่ที่ 1   
ตําบลชมพู อําเภอเมือง    
จังหวัดลําปาง 

-เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม 
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  ภายใน
ชุมชนบ้านย่าเป้า บริเวณซอย 3
และ4 ระยะทางไม่น้อยกว่า 280 
เมตร 

160,000 - - - ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ 
ต่อการดําเนิน
โครงการ 
 

-ทําให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ํา
คืนเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี  
หมู่ที่ 8  ตําบลพระบาท     
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาดอุปโภค
บริโภค 
อย่างเพียงพอ 
ทุกครัวเรือน 

-ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี 
โดยทําการ ติดตั้งถังกรองน้ํา 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ      
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
เมืองเขลางค์นคร 
 

160,000 - - -ร้อยละ  70 ของ
จํานวน 
ครัวเรือนผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
มีความพึงพอใจจาก
การดําเนินโครงการ 
 

-ทําให้ประชาชนทุก 
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมีน้ํา
ใช้อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

38 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา  
หมู่ที่ 11 ตําบลปงแสนทอง    
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาดอุปโภค
บริโภค 
อย่างเพียงพอ 
ทุกครัวเรือน 

-ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
ภายในชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา  
โดยทําการ ติดตั้งถังกรองน้ํา,  
วางท่อเมนประปาชนิดท่อ PVC 
ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองเขลางคน์คร

300,000 - - 
 

-ร้อยละ  70 ของ
จํานวน 
ครัวเรือนผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
มีความพึงพอใจจาก
การดําเนินโครงการ 
 

-ทําให้ประชาชนทุก 
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมีน้ํา
ใช้อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านผาลาด 
หมู่4 ตําบลพระบาท อําเภอ
เมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาดอุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-โดยทําการ วางท่อเมนประปาชนิด
ท่อ PVC ความยาวไม่น้อยกว่า 
1,900 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
อื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

450,000  - - -ร้อยละ  70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน์ 
มีความพึงพอใจจาก
การดําเนินโครงการ 

-ทําให้ประชาชนทุก 
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมีน้ํา
ใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ 
ต่อจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมเข้าไปในซอย 2 
หมู่ที่ 2  ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ ต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเข้าไป
ในซอย 2 โดยทําการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ
กว้างประมาณ 4.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 1,200 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

2,160,000  - - 
 

-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง              
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                          
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

41 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในชุมชนบ้าน
หนองยาง  หมู่ที่ 8 ตําบล
ชมพู  อําเภอเมือง  จังหวัด
ลําปาง   

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ําให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เส ริม เหล็ ก  ภายในชุมชนบ้ าน
หนองยาง ตั้งแต่บริเวณซอยหน้าวัด
หนองยางถึงลําเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ โดยทําการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํ าคอนก รีต เส ริม เหล็ ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ  50.00
เ มต ร   และขนาดคว ามก ว้ า ง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ  230.00 เมตร และงาน 
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร  

866,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบายน้ํา
และน้ําท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 
 

กองช่าง 

 รวมตามแนวทางการพัฒนา 41 โครงการ  52,554,000 - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชมุชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่ 
รับผิดชอบ 

2560  2561 2562 

1 โครงการก่อสร้างโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
อาคารสํานักงานเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร   
ตําบลชมพู  อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

- เพื่อให้มีสถานศึกษา
ชั้นอนุบาลในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
- เพื่อรองรับเด็กที่จบ
จากศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
โดยทําการก่อสร้างอาคารเรียนเดก็เล็ก  
200 คน  8 ห้องเรียน  (รหัส สน.ศพ.
อนุบาล 8) เนื้อที่ 734 ตารางเมตร   
แบบที่ 1.1 (แบบตอกเสาเข็ม) 

4,495,000  4,495,000 4,495,000 ผู้ปกครองเด็กเล็กใน
พื้นที่เทศบาลฯ มี
ความพึงพอใจต่อ   
การดําเนินโครงการ
อย่างน้อยร้อยละ 80

- มีสถานศึกษาชั้น
อนุบาลในเขต
เทศบาลเมือง       
เขลางค์นคร 
- เด็กเล็กช่วงชั้น
อนุบาลในพื้นที่     
ไม่ต้องไปเรียนนอก
พื้นที่ของตน 
 

กอง
การศึกษา 

 รวมตามแนวทางการพัฒนา 1 โครงการ  4,495,000  4,495,000 4,495,000    
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  4.1  ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 
 
 
 
 
 
 
 

โ ค ร ง ก า รก่ อ ส ร้ า ง ฝ า ย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านป่ากล้วย 
หมู่ที่ 4 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 
ประมง อุปโภคบริโภค  
-เพื่อสร้างความชุ่มชื่น
ให้กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม
เ ห ล็ ก  ภ า ย ใ น ชุ ม ช นบ้ า น  
ป่ากล้วย โดยทําการก่อสร้าง
ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความสูงสันฝายประมาณ 1.50 
เมตร ความยาวประมาณ 4.00 
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

100,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ประชาชนมีน้ําไว้ใช้ใน
ด้านการเกษตร 
ปศุสัตว์ ประมง อุปโภค
บริโภค  
-ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมี 
สมดุล 
 

กองช่าง 

2 โ ค ร ง ก า รก่ อ ส ร้ า ง ฝ า ย
คอนกรีตเสริมเหล็กลําห้วย
แม่ป้อง ภายในชุมชนบ้าน
ไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 
ประมง อุปโภคบริโภค  
-เพื่อสร้างความชุ่มชื่น
ให้กับรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

-ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็ก ลําห้วยแม่ป้อง ภายใน
ชุมชนบ้านไร่นาน้อย โดยทํา
การก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความสูงสันฝาย
ประมาณ 1.50 เมตร     ความ
ยาวประมาณ 400.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

100,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

-ประชาชนมีน้ําไว้ใช้ใน
ด้านการเกษตร 
ปศุสัตว์ ประมง อุปโภค
บริโภค  
-ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมี 
สมดุล 
 

กองช่าง 

 รวมตามแนวทางการพัฒนา 2 โครงการ  200,000 - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การรักษาความมั่นคงการจดัระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชมุชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 โครงการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อให้เด็กได้รับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพและ ได้รับการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ ในรายที่มี
ความผิดปกติ 
- เพื่อให้ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก มีความรู้ 
ความเข้าใจถึงภาวะโภชนาการ 

- ตรวจสุขภาพเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครจํานวน 
12 ศูนย์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง     
- จํานวนเด็กเล็กได้รับการแก้ไขปัญหา
สุขภาพเบื้องต้น ในรายที่มีความผิดปกติ 
อย่างน้อยร้อยละ 90 
(งบประมาณ : งบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร)

20,000 
 
 

 20,000 20,000
 

- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการตรวจ
สุขภาพเด็ก อย่างน้อย   
90 % 
- จํานวนเด็กเล็กที่มีปัญหา
สุขภาพได้รับการดูแลและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ 90%  

- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการตรวจคัด
กรองและได้รับการดูแล
รักษาแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
- เด็กมีภาวะโภชนาการ
ตามเกณฑ์ 
-เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

2 โครงการตรวจวัดและคัด
กรองความผิดปกติหรือ
ความบกพร่องทางการ
มองเห็นและการได้ยินใน
เด็กวัยเรียนและเยาวชน
ของเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนเขตเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

- เพื่อเฝ้าระวัง  โดยการตรวจวัด
และคัดกรองความผิดปกติหรือ
ความบกพร่องทางการมองเห็นและ
การได้ยินของเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  
- เพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีผลการคัด
กรองความบกพร่องทางการ
มองเห็นและการได้ยินของเด็ก
นักเรียนที่ผิดปกติได้รับการตรวจ
เพิ่มเติมจากจักษุแพทย์ 

1. เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร ปีการศึกษา 2560 จํานวน 
11 โรงเรียน  
2. ส่งต่อกลุ่มนักเรียนที่ตรวจพบความ
ผิดปกติให้กับจักษุแพทย์ใน
สถานพยาบาลของรัฐ 
(งบประมาณ : งบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร) 

20,000 
 

 

 20,000 20,000 - เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
จํานวน 11 โรงเรียน 
ได้รับการตรวจวัดและคัด
กรองความผิดปกติหรือ
ความบกพร่องทางการ
มองเห็นและการได้ยิน  
อย่างน้อย 90 % 
- เด็กนักเรียนที่มีผลการ
คัดกรองความบกพร่อง
ทางการมองเห็นและการ
ได้ยินของเด็กนักเรียน 
ได้รับการส่งต่อ รพ. ของ
รัฐครบ 100 %

- เด็กนักเรียนทุกคนใน
เขตเทศบาลฯ ได้รับการ
ตรวจวัดและคัดกรอง
ความผิดปกติหรือความ
บกพร่องทางการมองเห็น
และการได้ยินของเด็ก
นักเรียน 

กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

2 โครงการ  40,000  - -    
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