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แบบ ผ.0๒ 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัหาอาคาร
สถานท่ีส าหรับใช้เป็น
ส านักงานเทศบาลเมือง   
เขลางค์นคร(ช่ัวคราว) 

-  เพื่อใช้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีของเทศบาล
ระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารส านักงาน 

- ค่าเช่าอาคารสถานท่ี
ส าหรับใช้เป็นอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมือง            
เขลางค์นคร (ช่ัวคราว) 
จ านวน 1 แห่ง 

1,296,000 1,440,000 
 

- - - มีอาคารสถานท่ี
ส าหรับใช้เป็น
อาคารส านักงาน
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร
(ช่ัวคราว) จ านวน 
1 แห่ง 
 
 
 
 
 

- มีอาคารส านักงาน
ของเทศบาล
ช่ัวคราวในระหว่าง
การด าเนินการ
ก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 
 
หมายเหต:ุ           เป็นโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลน/แก้ไข 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการจดัตั้ง 
สถานธนานุบาลของ
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้มีสถานธนานุบาลของ
เทศบาลส าหรับ เป็นแหล่ ง
เงินทุนส าหรับบรรเทาความ
เดือดร้อนและแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าให้แก่ประชาชนผู้มี
รายได้น้อยได้พึ่งพิง เมื่อเกิด
ความจ าเป็นต้องน าเงินไปใช้
จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 

- จัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร จ านวน 1 แห่ง (เมื่อ
ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการจัดการ 
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (จ .ส .ท. )   ให้จัดตั้ ง
สถานธนานุบาลของเทศบาล ตาม
หลัก เกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด) 
โดยจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินกิจการในระยะเริ่มแรกไม่น้อย
กว่า 5,000,000 บาท และจัดหา
แหล่งเงินทุนส ารองเพื่อรองรับในกรณี
ที่ เ งินทุนหมุนเวียนในการด า เนิน
กิ จ ก า ร ไ ม่ เ พี ย ง พ อ  ไ ม่ ต่ า ก ว่ า 
2,000,000 บาท 

7,000,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของ ประชาชน
ที่ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร มี
ความพึงพอใจต่อ 
การบริ การสถาน 
ธนานุบาล 

-  
 
 
 
 
 

- สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อน และ
แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าให้แก่ผู้มรีายได้
น้อย ให้มีแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ไปใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
-สามารถควบคุมการ
รับซื้อของโจร 
-มีรายได้เพื่อน าไป
บูรณะท้องถิ่น 

 
 

 

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างอาคาร 
ศูนย์สุขภาพชุมชน 
เมืองเขลางค์นคร 

1. เพื่อให้มีสถานที่ส าหรับ 
ก า ร บ ริ ก า ร ปร ะ ช าชน ให้
ครอบคลุมภารกิจด้านการ
รักษาพยาบาล การส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรคและ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
2. เพื่อให้มีอาคารส าหรับ  
การจัดท ากิจกรรมการส่งเสรมิ
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตใน
กลุ่มผูสู้งอายุ รองรับการเข้าสู่
สังคมผูสู้งอาย ุ
 

- ก่อสร้างอาคาร ศูนยส์ุขภาพ
ชุมชนเมืองเขลางค์นครขนาด         
3 ช้ัน จ านวน 1 หลัง ขนาด
ความกว้างประมาณ 29 เมตร 
ความยาวประมาณ  43 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
2,155 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 
 
 

- 21,072,500 - - - - มีการจัดท าภารกิจ
ครอบคลมุการ
บริการประชาชน      
อย่างน้อย 3 ภารกิจ 
ภายในปี 2564 
- มีผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตต่อปี
อย่างน้อยร้อยละ 
20 

- ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ถึ ง
บริการโดยได้รับบริการ
ดู แลสุ ขภาพอนามั ย
ครอบคลุมภารกิจด้าน
การรักษาพยาบาล การ
ป้องกันโรค และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
- ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตทีด่ี  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง 
อาคารผูสู้งวัย   
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจดั
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- ก่อสร้างอาคารผูสู้งวัย  จ านวน 2 
ช้ัน ขนาดความกว้างประมาณ 26 
เมตร ความยาวประมาณ 26 เมตร 
รวมพื้นท่ีใช้สอยประมาณ 1,143 
ตารางเมตร จ านวน 1 หลัง ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 11,956,500 - - - - จัดกิจกรรมต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ 
ส าหรับผู้สูงวัย  
อย่างน้อย 1 
กิจกรรม/เดือน 

- มีศูนย์กลางในการจดั
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชนส์ าหรับ
ผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการก่อสร้าง 
อาคารศูนย์กีฬา  
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

มีสถานท่ีบริการและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล ไดจ้ัดการแข่งขัน
กีฬา  มีการออกก าลังกายที่
เหมาะสม และกิจกรรม
สันทนาการในสถานท่ี
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 
รวมถีงกิจกรรมที่เทศบาลเมือง
เขลางค์นครจดัขึ้น 

-ก่อสร้างสนามฟตุบอลหญ้าเทียม 
พร้อมเสา, ตาข่ายคลุมกลางแจ้ง และ
ระบบไฟฟ้า ขนาดความกว้าง 37 
เมตร ความยาว 57 เมตร รวมพืน้ท่ี  
ใช้สอยประมาณ 2,109 ตารางเมตร 
-ก่อสร้างสนามฟตุซอล มหีลังคาคลุม 
ขนาดความกว้าง 25 เมตร ความยาว 
42 เมตร รวมพื้นท่ีใช้สอยประมาณ
1,050ตารางเมตร 
- ก่อสร้างอาคารกีฬา ขนาด 2 ช้ัน 
ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว  
26 เมตร รวมพื้นท่ีใช้สอยประมาณ 
768 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง      
เขลางค์นคร  

- 17,526,000 - - - -ประชาชนท่ีมาใช้
บริการมคีวาม      
พึงพอใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- มีอาคารศูนย์กีฬาไว้
บริการและอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน และ
หน่วยงานต่างๆจัดการ
แข่งขันกีฬา  
การออกก าลังกายที่
เหมาะสม และกิจกรรม
สันทนาการในสถานท่ี
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 
 -จัดการแข่งขันกีฬา 
และกิจกรรมสันทนา
การอย่างต่อเนื่อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการประชาชน 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อให้บริการแก่ประชาชน 
ในการเข้าถึงข้อมูลด้านต่างๆ 
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

- ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ
ประชาชน  ขนาด  2  ช้ัน 
ขนาดความกว้างประมาณ 
13 เมตร ความยาวประมาณ 
26 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 493 ตารางเมตร 
จ านวน 1 หลัง 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- 5,323,800 - - - ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการลง
อย่างน้อย 20% 
ของขั้นตอน       
การท างาน 

1. ให้บริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียวโดยไม่ต้อง
ติดต่อหลาย
หน่วยงาน  
2. ลดขั้นตอนการ
ท างาน และใช้
เทคโนโลยีเพิ่ม
ช่องทางให้การบริการ
ข้อมูลที่สะดวกชัดเจน  
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 โครงการก่อสร้าง           
โรงอาหาร 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

เพื่อบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ ไดม้ีสถานท่ี 
รับประทานอาหาร สะอาด
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 

- ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด
ความกว้างประมาณ 21 
เมตร ความยาวประมาณ 33 
เ ม ต ร  ร ว ม พื้ น ที่ ใ ช้ ส อ ย
ประมาณ 717 ตารางเมตร 
จ านวน 1 หลัง 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- 8,011,500 - - - ประชาชนในพ้ืนท่ี
และผูม้าใช้บริการมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

มีโรงอาหารส าหรับ
บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ  
ที่สะอาดปลอดภยั 
ถูกสุขลักษณะ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 



  
 

80 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง 
สวนสาธารณะ ภายใน
บริเวณทีด่ินส าหรับใช้
ก่อสร้าง ส านักงานเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

1. เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และสร้างพื้นที่สาธารณะให้
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
2. เพี่อจัดสรรพื้นทีส่ าหรบั
การจัดกิจกรรมสรา้งสรรค์
และสร้างความสามัคคี
ให้แก่ประชาชนทุกวัยใน
เขตเทศบาล  
3. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

- ก่อสร้างสวนสาธารณะ,      
ลานกิจกรรม,ลานออกก าลังกาย, 
ลู่วิ่ง, สวนสุขภาพ, สระน้ า และ
ศาลาในบรเิวณพื้นที่โล่งทั้งหมด  
ภายในบริเวณที่ดินส าหรับใช้
ก่อสร้าง ส านักงานเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- 11,145,800 - - - จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ 
อย่างน้อยเดือนละ 
3 ครั้ง  

1. มีพื้นท่ีสาธารณะ
ภายในส านักงาน
เทศบาลจดัสรรเป็นลาน
กิจกรรม  
2. มีสถานท่ีจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์และสร้าง
ความสามัคคีให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล  
3. ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9 โครงการก่อสร้างหลังคา
เชื่อมระหว่างอาคารผูสู้งวัย
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ศูนย์สุขภาพชุมชน 
เมืองเขลางค์นคร ภายใน
บริเวณส านักงานเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

1. เพื่อให้ประชาชนและ
หน่วยงานราชการตดิต่อ
ราชการด้วยความสะดวก 
2.เพื่อให้มีหลังคาที่ได้
มาตรฐาน และความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 
  

- ก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่าง
อาคารผูสู้งวัยกับศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็ก และศูนย์สุขภาพชุมชน 
เ มื อ ง เ ข ล า ง ค์ น ค ร  ข น า ด       
ความกว้างประมาณ 2.5 เมตร 
ความยาวประมาณ 60 เมตร 
ภายในบริ เวณที่ดินส าหรับใช้
ก่อสร้างส านักงานเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- 120,000 - - - ประชาชนท่ีมาใช้
บริการมคีวาม      
พึงพอใจร้อยละ 80 

1. ประชาชนผู้มาตดิต่อ
ราชการมีความสะดวก
และปลอดภัย 
  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง 
ป้ายบอกช่ืออาคารประกอบ 
ภายในบริเวณส านักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

1. เพื่อแสดงช่ือ ที่ตั้งของ
อาคารประกอบภายในบรเิวณ
ส านักงานเทศบาลเมือง       
เขลางค์นคร อย่างชัดเจน 
 

-ก่อสร้างป้ายบอกช่ืออาคาร
ประกอบ ขนาดความกว้าง
ประมาณ 1.5 เมตร ความยาว
ประมาณ 3 เมตร จ านวน 6 จุด 
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 
 

- 300,000 - - - มีป้ายบอกช่ือ
อาคารประกอบ 
ส าหรับ
ส านักงาน
เทศบาลเมือง   
เขลางค์นคร    
ไว้บริการ
ประชาชน 
 

ประชาชนและ
หน่วยงานท่ีมาติดต่อ
ราชการ ทราบท่ีตั้ง
อาคารประกอบ
ส านักงานเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
อย่างชัดเจน และใช้
บริการได้อย่าง
สะดวก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

11 โครงการก่อสร้างรั้วแสดง
ขอบเขตภายในบรเิวณ
ส านักงานเทศบาลเมือง     
เขลางค์นคร  

- เพื่อให้มีรั้วแสดงขอบเขต 
สร้างความปลอดภัย ป้องกัน
และรักษาทรัพย์สินเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- ก่อสร้างรั้วรอบบรเิวณที่ดิน 
ส าหรับใช้ก่อสร้าง ส านักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร    
ความยาวประมาณ 1,230 
เมตร ภายในบรเิวณส านักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร   
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 

- 2,205,000 - - - - มีรั้วแสดง
ขอบเขตของ
ที่ดิน ของ
เทศบาลเมือง   
เขลางค์นคร      
ที่ชัดเจน 

- เทศบาลมีรั้วแสดง
ขอบเขตที่ตั้ง มีความ
ปลอดภัย สามารถ
ป้องกันและรักษา
ทรัพยส์ินเทศบาล
เมืองเขลางค์นครได ้

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างอาคาร
ท างานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า 
ภายในบริเวณเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตาม
ภารกิจหน้าท่ีของเทศบาลและ
จัดเก็บวัสดุไฟฟ้า 

ก่อสร้างอาคารท างานห้องเก็บ
วัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 ช้ัน ขนาด
ความกว้าง 10 เมตร ความยาว
15 เมตร  รวมพื้นท่ีใช้สอย
ประมาณ 150 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

- 1,200,000 - - - มีอาคารส าหรับ 
ใช้ปฏิบัติหน้าท่ี 

มีอาคารปฏบิัติงานและ
จัดเก็บวัสดุไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า     
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในชุมชน
บ้านผาลาด หมู่ท่ี 4 
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรและ
เดินทางเข้าไปยังดอยวังเฮือ 
รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว 
บริเวณใกล้เคียงมไีฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียง 
 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
ภายในชุมชนบ้านผาลาด  
บริเวณทางเข้าดอยวังเฮือ  ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 2,500  เมตร 
 

- 600,000 - - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนนิโครงการ 
 

-ประชาชนท่ีสัญจรและ
เดินทางเข้าไปยังดอย
วังเฮือ 
รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว 
บริเวณใกล้เคียงมไีฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียง 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
และกองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
พัสดุของเทศบาลเมือง             
เขลางค์นคร 
 

เพื่อให้มีอาคารเก็บ
พัสดุและเอกสาร
ต่าง ๆ  
 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ ที่จ าเป็น
ในการจัดเก็บรักษา 
 

3,000,000 - - - - มีอาคารเก็บพัสดุ
และเอกสารต่าง ๆ  

ท าให้มีอาคารและ
อุปกรณ์ในการเก็บ
รักษาท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 

 รวม 14 โครงการ   11,296,000 80,901,100 - -     
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบ 
ประปาหมู่บ้านชุมชนบ้าน
ไร่นาน้อย  หมู่ที่  5   
ต าบลปงแสนทอง   
อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาดอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
โดยท าการก่อสร้างถังกรองน้ า  
ขนาด 7 ลบ.ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ า
ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคมุ และติดตั้ง
อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

400,000 - - - - -ประชาชนมี 
น้ าประปาสะอาด
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 
อย่างน้อยร้อยละ 
90 ของจ านวน
ครัวเรือนท่ีได้รับ
ประโยชน ์

-ท าให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่  ภายใน
ขุมชนกาดใต้  หมู่ที่ 7 
ต าบลปงแสนทอง   
อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาดอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-โดยท าการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่, ขดุ
เจาะบ่อบาดาล, วางท่อเมนประปา 
และ ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

3,000,000 - - - - -ร้อยละ  70 
ของจ านวน
ครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน ์
มีความพึงพอใจ
จากการด าเนิน
โครงการ 

-ท าให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบ 
ถังแชมเปญ  ภายในขุมชน
ส าเภา  หมู่ที่ 9 
ต าบลปงแสนทอง   
อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาดอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-โดยท าการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบถังแชมเปญ  ขนาด 20
ลบ.ม.  พร้อมถังกรอง    ขุดเจาะบ่อ
บาดาล  และ ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ 
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

1,200,000 - - - - -ร้อยละ  70 
ของจ านวน
ครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน ์
มีความพึงพอใจ
จากการด าเนิน
โครงการ 

-ท าให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 



  
 

85 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในชุมชนบ้าน 
กล้วยหลวง หมู่ที่  1   
ต าบลกล้วยแพะ   
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

-โดยท าการขดุเจาะบ่อบาดาลพรอ้ม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ า, และตดิตั้ง
อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- 500,000 - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน ์
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบรโิภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านภายใน 
ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก 
หมู่9 ต าบลชมพู   
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

-ก่อสร้างถังเก็บน้ าแบบถังแชมเปญ 
ขนาด 20 ลบ.ม. ติดตั้งถังกรองน้ า 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า และตดิตัง้
อุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

500,000 - - - - -ประชาชนมี 
น้ าประปาสะอาด
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ อย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของ
จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

-ท าให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบรโิภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อเมนประปา
หมู่บ้าน  ภายในชุมชนกลาง
ทุ่ง  หมู่ที่ 13 ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

- โดยท าการเปลี่ยนท่อเมนประปา
ชนิดท่อ PVC แทนท่อเมนประปา
เดิม  ความยาวไม่น้อยกว่า 2,000 
เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

2,000,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน ์
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบรโิภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านภายใน  
ชุมชนบ้านกล้วยแพะ 
หมู่ที่ 2 ต าบลกล้วยแพะ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
โดยท าการ ติดตั้งถังเก็บน้ า 
หอถังสูงแบบถังแชมเปญวางท่อเมน
ประปา ตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  

500,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบรโิภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ ต าบลกล้วยแพะ   
อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อลดอุบัติเหตุ
จากการใช้รถของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

-ติดตั้งสญัญาณไฟกระพริบแบบใช้ 
พลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้ง 
อุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลน 
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ภายในต าบลกล้วยแพะ จ านวนไม่
น้อยกว่า 25 จุด  บริเวณ  
ชุมชนบ้านกล้วยแพะ จ านวน 5 จดุ  
ชุมชนบ้านกล้วยหลวง จ านวน 5 จุด  
ชุมชนบ้านกล้วยม่วง จ านวน 5 จดุ  
ชุมชนบ้านกล้วยกลาง จ านวน 5 จุด 
ชุมชนบ้านกล้วยประสบสุขจ านวน5จุด  

500,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของจ านวน
ครัวเรือนผู้ที่ไดร้ับ
ประโยชน์มคีวามพึงพอใจ
จากการด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจากการ
ใช้รถ 

กองช่าง 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ ต าบลชมพู   
อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อลดอุบัติเหตุ
จากการใช้รถของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

-ติดตั้งสญัญาณไฟกระพริบแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้ง
อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ภายใน
ต าบลชุมพู จ านวนไม่น้อยกว่า  
25 จดุ  บริเวณ  
ชุมชนบ้านกาดเมฆ(ต.ต)จ านวน 5 จุด 
ชุมชนบ้านล าปางกลาง (ต.อ)  5 จุด 
ชุมชนบ้านร้อง  จ านวน 5 จุด  
ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก 5 จุด  
ชุมชนบ้านชมพู จ านวน 5 จุด  

- 500,000 - - - -ร้อยละ  70 ของจ านวน
ครัวเรือนผู้ที่ไดร้ับ
ประโยชน์มคีวามพึงพอใจ
จากการด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจากการ 
ใช้รถ 

กองช่าง 



  
 

87 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ ต าบลพระบาท   
อ าเภอเมือง  จังหวัด
ล าปาง 

-เพื่อลดอุบัติเหตุ
จากการใช้รถของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

ติดตั้งสญัญาณไฟกระพรบิแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้ง
อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นครภายใน
ต าบลพระบาท  จ านวนไม่น้อยกว่า 
25 จดุ  บริเวณ  
ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง จ านวน 5 จุด 
ชุมชนบ้านหนองปล้อง จ านวน 5 จุด 
ชุมชนบ้านกอกชุม  จ านวน 5 จุด  
ชุมชนบ้านล าปางคูน จ านวน 5 จดุ  
ชุมชนบ้านป่าขาม จ านวน 5 จุด 

- - 500,000 - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจากการ 
ใช้รถ 

กองช่าง 

11 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ ต าบล 
ปงแสนทอง  อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อลดอุบัติเหตุ
จากการใช้รถของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

-ติดตั้งสญัญาณไฟกระพริบแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้ง
อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นครภายใน
ต าบลปงแสนทอง จ านวนไม่น้อย
กว่า 25 จุด  บรเิวณ  
ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง 5 จุด 
ชุมชนบ้านแม่กืย จ านวน 5 จุด 
ชุมชนบ้านไร่นาน้อย จ านวน 5 จดุ  
ชุมชนบ้านหมอสม จ านวน 5 จุด  
ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา จ านวน 5 จดุ 

- - - 500,000 - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจากการ 
ใช้รถ 

กองช่าง 



  
 

88 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน
แบบหลอดแอลอีดีพร้อม
ตู้ควบคุม ในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

-เพื่อเปลี่ยนจาก            
หลอดเดิมที่เป็น            
ฟลูออเรสเซนต ์
ช่วยประหยัดพลังงาน
และลดสภาวะเรือน
กระจก 

ติดตั้งโคมถนนแบบหลอดแอลอีดี
พร้อมตู้ควบคุมและติดตั้งอุปกรณ์
อื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  ตู้ควบคุมไฟฟ้า 
ไม่น้อยกว่า 20 ตู ้
ชุมชนบ้านแม่กืย ต.ปงแสนทอง 
ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ต. พระบาท 
ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ต.ชมพู 
ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ต.กล้วยแพะ 

500,000 500,000 500,000 500,000 - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้
ที่ได้รับประโยชน์ 
มีความพึงพอใจ
จากการด าเนิน
โครงการ 

-ท าให้ลดการใช้
พลังงานลงร้อยละ 
70 ของค่าไฟฟ้าที่
เสียไปและช่วยลด
ปัญหาโลกร้อน 

กองช่าง 

13 โครงการวางท่อเมนประปา
หมู่บ้าน  ภายในชุมชนหมอ
สมหมู่ที่ 2 ต าบลปงแสน
ทอง อ าเภอเมือง  จังหวัด
ล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

- โดยท าการเปลี่ยนท่อเมนประปาชนิด
ท่อ PVC บริเวณหน้าโรงสูบ น้ าประปา
หมู่บ้านหมอสม  ความยาวไม่น้อยกว่า 
2,000 เมตร  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

2,000,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน ์
มีความพึงพอใจจาก 
การด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชน
ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนมีน้ าประปา
ที่สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคและมีน้ าใช้
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ ภายในชุมชน
บ้านห้วยหล่อ หมู่ 2 ต าบล
ชมพู  อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
อุปโภค  บริโภค
อย่างเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

--โดยท าการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ , 
ขุดเจาะบ่อบาดาล, วางท่อเมนประปา 
และตดิตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 3,000,000 - -  -ร้อยละ  70 ของ 
จ านวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงงาน 

-ท าให้ประชาชน
ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนมีน้ าประปา
ที่สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคและมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



  
 

89 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการวางท่อเมนประปา
หมู่บ้าน  ภายในชุมชน 
บ้านหลวง หมู่ที่ 5  
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าประปา
สะอาดอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

- โดยท าการเปลี่ยนท่อเมนประปาชนิด
ท่อ PVC แทนท่อเมนประปาเดมิ  
ความยาวไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครบริเวณจุดเริ่มต้นจากหน้า
วัดไร่นาน้อย จนถึงสุดเขตบ้านหลวง 

2,000,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน ์
มีความพึงพอใจจาก 
การด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบรโิภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบ 
ถังแชมเปญ ภายในชุมชน             
ชุมชนบ้านช้าง  หมู่ที่  7 
ต าบลปงแสนทอง   
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อประชาชนมี
น้ า 
ประปาสะอาด
อุปโภค  บริโภค
อย่างเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-โดยท าการก่อสร้างประปาหมูบ่้าน
แบบถังเชมเปญขนาด 30 ลบ.ม, 
ขุดเจาะบ่อบาดาล, ติดตั้งเครื่องสบูน้ า 
พร้อมวางท่อเมนประปา และติดตัง้
อุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

2,500,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ 
จ านวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงงาน 

-ท าให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบรโิภคและมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างระบบกรอง
น้ าแบบประปาผิวดิน 
ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง 
หมู่ที่  3 ต าบลกล้วยแพะ   
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
 
 

-เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าประปา
สะอาดอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-โดยท าการก่อสร้างถังกรองน้ าแบบ
ระบบประปาผิวดินและติดตั้งอุปกรณ์
อื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

1,500,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้
ที่ได้รับประโยชน์ 
มีความพึงพอใจ
จากการด าเนิน
โครงการ 

-ท าให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบรโิภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 
 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง  ชนิดโคม LED   
และตดิตั้งสญัญาณไฟ
กระพริบชนิดใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์  บริเวณรอบ
อ่างวังเฮือ  ชุมชนบ้าน 
ผาลาด  หมู่ท่ี 4  
ต าบลพระบาท   
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนท่ีเดิน
ทางเข้าไปยังอ่างวังเฮือ  
รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว 
บริเวณใกล้เคียงมไีฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียง 

 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  ชนิดโคม LED 
จ านวน 20 ต้น  และตดิตั้งสญัญาณ
ไฟกระพริบชนดิใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 5 ต้น บริเวณ
รอบอ่างวังเฮือ  ชุมชนบ้าน 
ผาลาด พร้อมตูค้วบคุม และติดตั้ง
อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 400,000 - - - มีระบบแสง
สว่างในสถานท่ี
ท่องเที่ยวท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนท่ีเดิน
ทางเข้าไปยังอ่าง
วังเฮือ  รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยว 
บริเวณใกล้เคียงมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 

 

กองช่าง 

 
19 

 
โครงการขยายเขตประปา   
ภายในชุมชนบ้าน 
ศรีหมวดเกล้า 2  หมู่ที่  4  
ต าบลชมพู  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

 
-เพื่อประชาชนมีน้ า 
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

ต าบลชมพู   
-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคโดย
ท าการขยายเขตประปาภายในชุมชน
บ้านศรีหมวดเกลา้ 2ซอย 10ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร และ
ซอย 2 ความยาวไม่น้อยกว่า 140 
เมตร 

 
1,610,000 

 
- 

 
- 

 
- 

-  
-ร้อยละ  70 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

 
-ท าให้ประชาชนมี 
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

 
กองช่าง 

 

20 โครงการขยายเขตประปา   
ภายในชุมชนบ้านแพะ
ดอนตัน หมู่ท่ี  9   
ต าบลชมพู  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีน้ า 
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคโดย
ท าการขยายเขตประปาภายในชุมชน
บ้านแพะดอนตัน  ความยาวไม่น้อย
กว่า  2,000 เมตร 
 

- 2,000,000 - - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชนมี 
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 



  
 

91 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 
 
 
 
 
 

โครงการขยายเขตประปา 
ภายในชุมชนบ้านร้อง 
หมู่ที่ 12ต าบลชมพู  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างพอเพียง 
 

-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดย
ท าการขยายเขตประปา บริเวณบา้น
ร้องริมธาร ถึงพื้นที่ภายในชุมชนบา้น
ร้อง ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร 

500,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
จ านวนครัวเรือน 
ผู้ไดร้ับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ท าให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 

22 
 
 
 
 
 

โครงการขยายเขตประปา 
ภายในชุมชนบ้านป่าแลว 1 
หมู่ที่ 13 ต าบลชมพู  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างพอเพียง 
 

-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดย
ท าการขยายเขตประปา บริเวณแยก
สะพานบ้านกาดเมฆ ถึงพื้นที่ภายใน
ชุมชนบ้านป่าแลว 1 ความยาวไมน่้อย
กว่า 700 เมตร 

700,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
จ านวนครัวเรือน 
ผู้ไดร้ับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 

23 
 
 
 
 
 

โครงการขยายเขตประปา 
ภายในชุมชนบ้าน 
หนองเจริญหมู่ที่ 14 
ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างพอเพียง 
 

-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดย
ท าการขยายเขตประปา บริเวณซอยท่ี 
15 ถึงซอยท่ี 9 ภายในชุมชนบ้าน
หนองเจริญ ความยาวไม่น้อยกว่า 
1,600 เมตร 

1,500,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
จ านวนครัวเรือน 
ผู้ไดร้ับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 



  
 

92 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
24 
 
 
 
 

 
โครงการขยายเขตประปา 
ภายในชุมชนบ้านวังแคว้ง 
หมู่ที่ 2 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

 
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างพอเพียง 
 

ต าบลปงแสนทอง 
-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดย
ท าการขยายเขตประปา บริเวณ
ทางเข้าซอยฌาปนสถาน ถึงพื้นที่
ภายในชุมชนบ้านวังแคว้ง ความยาว
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
 

 
500,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
จ านวนครัวเรือน 
ผู้ไดร้ับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

 
-ท าให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างพอเพียง 
 

 
กองช่าง 

25 
 
 
 

 

โครงการขยายเขตประปา 
ภายในชุมชนบ้าน 
มงคลกาญจน์ หมู่ที่ 8 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างพอเพียง 
 

-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดย
ท าการขยายเขตประปา บริเวณทา้ย
ซอยหมู่บ้าน ถึงพื้นที่ภายในชุมชนบ้าน
มงคลกาญจน์ ความยาวไม่น้อยกว่า 
600 เมตร 

600,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
จ านวนครัวเรือน 
ผู้ไดร้ับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 

 
26 
 
 
 
 

 
โครงการขยายเขตประปา 
ภายในชุมชนบ้าน 
หนองปล้อง หมู่ที่ 5 
ต าบลพระบาทอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

 
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างพอเพียง 
 

ต าบลพระบาท 
-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดย
ท าการขยายเขตประปา บริเวณ
ทางเข้าครัวนวลศรี จนถึงพื้นที่ภายใน
ชุมชนบ้านหนองปล้อง ความยาวไม่
น้อยกว่า 500 เมตร 

 
500,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
จ านวนครัวเรือน 
ผู้ไดร้ับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

 
-ท าให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างพอเพียง 
 

 
กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการขยายเขตประปา   
ภายในชุมชนบ้าน 
โทกหัวช้าง  หมู่ที่  3  
ต าบลพระบาท   
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีน้ า 
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดย
ท าการขยายเขตประปา ภายในชุมชน
บ้านโทกหัวช้าง บริเวณซอย 4 ซอย 5  
ซอยไปวัดกู่แก้ว, ซอยหนา้วัด 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร 

1,700,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ท าให้ประชาชนมี 
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
 

 
28 

 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า     
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในชุมชน
บ้านหมอสม หมู่ที่  2   
ต าบลปงแสนทอง   
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

 
-เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

ต าบลปงแสนทอง   
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโดยท า
การขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ  ภายในชุมชนบ้าน
หมอสม 
 

 
- 

 
400,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

 
-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

 
กองช่าง 

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า    
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในชุมชน 
บ้านไร่นาน้อย หมู่ที่  5   
ต าบลปงแสนทอง   
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโดยท า
การขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ  ภายในชุมชนบ้านไร่
นาน้อย บริเวณซอย 1, 5, 7 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 640 เมตร 

290,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
 



  
 

94 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง   
หมู่ที่  7  ต าบลปงแสนทอง   
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโดยท าการ
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะภายในชุมชนกาดโป่งซอยบ้าน 
นายโสด –  นายลพ 
 

900,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

31 
 
 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในชุมชนบ้าน 
หนองห้าตะวันตก หมู่ที่ 10 
ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยท าการขยาย
เขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะ บริเวณซอย 

2 ถึงปากทางเข้าป๊ัมน้ ามันพีที ในชุมชนบ้าน
หนองห้าตะวันตก ความยาวไม่น้อยกว่า 1,200 
เมตร และบริเวณสุสานหนองห้าตะวันจนถึง
บ้านป่าตันกุมเมือง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 
เมตร 

1,900,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
จ านวนครัวเรือน 
ผู้ไดร้ับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 
 

 
32 

 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า     
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที ่4 

ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

 
-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

ต าบลพระบาท 
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโดยท าการ
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะภายในชุมชนบ้านผาลาดบริเวณ
ทางเข้าสุสานบ้านผาลาด ความยาวไม่น้อย
กว่า 1,800  เมตร  และบรเิวณทางเข้า
ส านักสงฆ์ปฏิบัติธรรมวังผาเศรษฐี ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร 

 
1,700,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

 
-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

 
กองช่าง 

 



  
 

95 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชน 
อิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด หมู่ที่ 4  
ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโดยท าการ
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  ภายในชุมชนอิ่วเมี่ยน 
บ้านผาลาดบรเิวณหลังโบสถ์ ความยาว       
ไม่น้อยกว่า 500  เมตร 

250,000 - - - - -ร้อยละ  70 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ท าให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชน 
ศรีพูนทรัพย์ หมู่ที ่5 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโดยท าการ
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  ภายในชุมชน 
ศรีพูนทรัพย์บรเิวณท้ายซอยของชุมชน  
ความยาวไม่น้อยกว่า 500  เมตร 

250,000 - - - - -ร้อยละ  70 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ท าให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 
35 

    
โครงการขยายเขตไฟฟ้า     
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง  
หมู่ที่ 1 ซอย 7 ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

 
-เพื่อประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

ต าบลกล้วยแพะ 
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโดยท าการ
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง 
ซอย 7 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร 
 

 
900,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-ร้อยละ  70 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

 
-ท าให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

 
กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านภายใน  
ชุมชนบ้านหนองห้า
ตะวันตก บรเิวณหมู่บ้าน
คันทรีวิว หมู่ท่ี 10   
ต าบลปงแสนทอง     
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

-ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายใน  
ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก บริเวณ
หมู่บ้านคันทรีวิว โดยท าการติดตั้งถัง
เก็บน้ า หอถังสูงแบบถังแชมเปญขนาด 
30 ลบ.ม. ,ถังกรองน้ า, ติดตั้งเครือ่ง
สูบน้ าและตู้ควบคมุ พร้อมอุปกรณ ์
อื่น ๆ  ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืง 
เขลางค์นคร    
 

1,500,000 
 

- - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบรโิภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง 
หมู่ 4 ต าบลปงแสนทอง   
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

-ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง 
โดยท าการ วางท่อเมนประปาชนดิท่อ 
PVC ความยาวไม่น้อยกว่า 3,200 
เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 
   

1,280,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน ์
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบรโิภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้าพร้อมตู้ 
MBD และสายเมนแรง
ต่ าส าหรับใช้  
ณ อาคาร 
สถานธนานุบาล 
 

-เพื่ อ ให้สถานธนานุบาล
เทศบาลเมือง เขลางค์นครมี
ไฟฟ้าใช่อย่างเพียงพอ 
 

- โดยท าการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและ
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
ณ อาคารสถานธนานุบาล 
 

230,000. - - - - - ส ถ านธนานุ บ า ล
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นครมีไฟฟ้าใช้ 
 

- สถานธนานุบาล
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นครมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

39 โครงการติดตั้ง 
ท่อเมนน้ าประปาพร้อม
มาตรวดัน้ าประปา
ส าหรับใช้ ณ อาคาร
สถานธนานุบาล 
 

เพื่อให้สถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองเขลางค์นครมี
น้ าประปาใช้อย่างเพียงพอ 

- โดยท าการตดิตั้งท่อเมนสายน้ าประปา 
มาตรวดัน้ าประปา พร้อมอุปกรณอ์ื่นๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
ณ อาคารสถานธนานุบาล 

150,000 
 
 

 

- - - - -ส ถ า น ธ น า นุ บ า ล
เทศบาลเมือง 
เ ข ล า ง ค์ น ค ร มี
น้ าประปาใช้ 
 

- สถานธนานุบาล
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นครมี
น้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียง 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการขยายเขตประปา   
ภายในชุมชนบ้าน 
หนองหัวหงอก หมู่ที่ 9   
ต าบลชมพู  อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อประชาชนมีน้ าใช้
อย่างพอเพียง 
 

-อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคโดยท าการขยายเขต
ประปา  ภายในชุมชนบ้าน
หนองหัวหงอก บริเวณซอย 7 
และถนนคันคลองก่อนไปถึง
สะพานข้ามไปชุมชนสันป่าตึง, 
ซอย 7 ใกล้ส านักงาน
ชลประทาน, ซอย 9ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 1,900 เมตร 

1,520,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน ์
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบรโิภคและมีน้ า
ใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

41 
 
 
 
 
 
 

โครงการขยายเขตประปา   
ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ     
หมู่ที่ 2  ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีน้ าใช้
อย่างพอเพียง 
 

-อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคโดยท าการขยายเขต
ประปา  ภายในชุมชนบ้าน
ห้วยหล่อ บรเิวณจดุเช่ือมต่อ
ถนนเส้นห้วยหล่อไปศาลา
ดอนระยะทางไม่น้อยกว่า 
1,100 เมตร 

880,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน ์
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบรโิภคและมีน้ า
ใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



  
 

99 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการขยายเขตประปา                 
ภายในชุมชนล าปางกลาง
ตะวันตก หมู่ที่  3   
ต าบลปงแสนทอง      
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีประปา
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการประปาภมูิภาค 
โดยท าการขยายเขตประปา        
ภายในชุมชนบ้านล าปางกลาง
ตะวันตก ซอยประปาโรงเรยีน
เก่าบ้านล าปางกลางตะวันตก, 
ซอยไปล าปางหลวง และซอย
ทางเข้าสุสานบ้านล าปางกลาง
ตะวันตก ระยะทาง   ไม่น้อย
กว่า  2,000 เมตร 

1,600,000 
 

 - - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมีน้ าใช้ 
อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  ภายในชุมชน
บ้านสบตุ๋ย   หมู่ที่ 8   
ต าบลปงแสนทอง   
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโดยท าการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมตดิตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะภายในชุมชนบ้าน
สบตุ๋ย บริเวณถนนข้างบริษัท
โคมัตสุ และซอย 4ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 1,600 เมตร 

778,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างยามค่ าคืนเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



  
 

100 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ   ภายในชุมชน
บ้านศรีหมวดเกลา้1     หมู่
ที่ 4  ต าบลชมพู   
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า
1 บริเวณซอย4 ระยะทางไม่
น้อยกว่า 70 เมตรและซอยตรง
ข้ามโรงงานเเต้ชาติ  ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร 

2,200,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างยามค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

45 
 
 
 
 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ   ภายในชุมชน
บ้านกาดใต้ หมู่ที่ 7   
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้า 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ 
บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านกาดใต้ –บ้าน
ช้าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 
1,000เมตร 

500,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างยามค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

46 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในชุมชน
บ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3   
ต าบลกล้วยแพะ   
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง 
บริเวณถนนเส้นกล้วยม่วง-ห้วย
หล่อ ระยะทางไม่น้อยกว่า 
1,000 เมตร 

500,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างยามค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ   ภายในชุมชน
บ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8   
ต าบลพระบาท   
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโดยท าการตดิตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ  ภายใน
ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี 
บริเวณจุดเช่ือมต่อระหว่าง
บ้านหัวทุ่งสามัคคีกับบ้านโทก
หัวช้างและทางไปวัดสามัคคี
บุญญาราม ระยะทางไม่น้อย
กว่า 800เมตร 

386,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างยามค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

48 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในชุมชน
บ้านหนองยาง  
ซอยสุสานเก่าหนองยาง หมู่
ที่ 8  ต าบลชมพู อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโดยท าการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมตดิตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  ภายในชุมชนบ้าน
หนองยาง ซอยสุสานเกา่ 
หนองยาง  ระยะทางไม ่
น้อยกว่า 520 เมตร 
 

250,000 - - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างยามค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการขยายเขตพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ                 
ภายในชุมชนล าปางกลาง
ตะวันตก หมู่ที่  3   
ต าบลปงแสนทอง      
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม 
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านล าปางกลาง
ตะวันตก ซอยโรงฆ่าสัตว์               
ระยะทางไม่น้อยกว่า  1,500 
เมตร 

1,100,000 
 

 - - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ าคืน
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

50 โครงการขยายเขตพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
ภายในชุมชนบ้าน 
หนองปล้อง หมู่ที่ 5   
ต าบลพระบาท   
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม 
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  ภายใน
ชุมชนบ้านหนองปล้อง ซอยข้าง
ครัวนวลศรี ระยะทางไม่น้อยกว่า  
500 เมตร 

220,000 
 

 - - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างยามค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

51 โครงการขยายเขตพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านบุญเกดิ      
หมู่ที่  2  ต าบลพระบาท    
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  ภายใน
ชุมชนบ้านบุญเกิด ซอยหอวัน
เพ็ญ,ซอยตรงข้ามซอย 16            
ระยะทางไม่น้อยกว่า 520 เมตร 

250,000 
 

 - - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างยามค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 

กองช่าง 

 

 



  
 

103 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการขยายเขตพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้าน 
ไรส่ันติสุข หมู่ที่ 11  ต าบล
ปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ   
ภายในชุมชนบ้านไรส่ันตสิุข  ซอย
บ้าน 
ไรส่ามหลังตรงข้ามกับอู่รถเมล์ 
ระยะทางไม่น้อยกว่า  120 เมตร 

60,000 
 

- - - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างยามค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

53 โครงการขยายเขตพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในชุมชนบ้านล าปางคูน  
หมู่ที่ 1  ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
ชุมชนบ้านล าปางคูณ  ซอย 2, 
ซอย 3 ระยะทางไม่น้อยกว่า 

120 เมตร 

60,000 
 

- - - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างยามค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

54 โครงการขยายเขตพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในชุมชนบ้านปงแสน
ทอง  หมู่ที่1 ต าบลปงแสน
ทอง อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม 
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านปงแสนทองทาง
ไปบ่อบ าบัดจดุเช่ือมต่อกับชุมชน
บ้านหนองบัว ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า  520 เมตร 

250,000 
 

- - - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างยามค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 



  
 

104 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี  
หมู่ที่ 8 ต าบลพระบาท     
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน
บ้านหัวทุ่งสามัคคี โดยท าการ ติดตั้งถังกรองน้ า
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  อื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
       

- 160,000 - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน ์
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบรโิภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

56 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านป่ากล้วย  
หมู่ที่ 4 ต าบลปงแสนทอง     
อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน
บ้านป่ากล้วย  โดยท าการประสานท่อประปา
หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. ประสานท่อประปา
ระหว่างหอถังสูง ถังเก็บน้ าและถังกรองน้ า 
ประสานท่อประปาในโรงสูบน้ า ตดิตั้งถังกรอง
น้ าแบบ  ถังเหล็ก ติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบหอย
โข่งและเครื่องสูบน้ าแบบซมัเมสิซเบิ้ลปั๊มพร้อม
ตู้ควบคุม ตดิตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ 
และตดิตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 830,000 - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ที่
ได้รับประโยชน ์
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 

-ท าให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบรโิภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

57 โครงการซ่อมแซม         
แพสูบน้ า สถานสีูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าบ้าน           
ล าปางกลางตะวันตก  
หมู่ที่ 3 ต าบลปงแสนทอง     
อ าเภอเมือง          
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้เกษตรกรมี
แพสูบน้ าท่ีสามารถ
ใช้ประโยชน์ไดด้ ี

-ซ่อมแซมแพสูบน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้าน
ล าปางกลางตะวันตก  โดยท าการเปลี่ยนแผ่น
เหล็กบริเวณฐานทุ่นแพด้านล่างใหม่ และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร    

- 79,600 - - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนผู้ใช้น้ าเพื่อ
การเกษตรมีความ
พึงพอใจจากการ
ด าเนินโครงการ 

-เกษตรมีแพสูบน้ าท่ี
สามารถสูบน้ าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
        1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 
 
 
 

โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาค  ภายในชุมชนบ้าน
แพะดอนตัน บริเวณซอย 3 
ซอย 4 และถนนสายหลักใน
หมู่บ้านแพะดอนตัน 
หมู่ที่ 9 
ต าบลชมพ ู อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีน้ าใช้
อย่างพอเพียง 
 

-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 
โดยท าการขยายเขตประปา ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 1,780 เมตร 
 

- - 1,780,000 - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 

59 
 
 
 

โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาค  ภายในชุมชนบ้าน
หนองเจริญ บรเิวณซอย 1 
ถึงซอย 8 
หมู่ที่ 14 
ต าบลชมพ ู อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีน้ าใช้
อย่างพอเพียง 
 

-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 
โดยท าการขยายเขตประปา ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 1,300 เมตร 
 

- - 1,300,000 - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 

60 
 
 
 

โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาค  ภายในชุมชนบ้าน
ป่าขาม ซอยบริเวณบ้าน 
ป่าขาม (อุ่นไอรัก) หมู่ที่ 1 
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีน้ าใช้
อย่างพอเพียง 
 

-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 
โดยท าการขยายเขตประปา ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 400 เมตร 
 

- - 400,000 - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
        1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 
 
 
 

โครงการขยายเขต 
ประปาภมูิภาค  ภายใน
ชุมชนบ้านหนองปล้อง  
หมู่ที่ 5 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมีน้ าใช้
อย่างพอเพียง 
 

-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 
โดยท าการขยายเขตประปา 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 750 เมตร 
 

- - 750,000 - - -ร้อยละ  70 ของ 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 

62 โครงการติดตั้งท่อเมนประปา
หมู่บ้าน ภายในชุมชน 
บ้านป่าตันกุมเมือง 
หมู่ท่ี 4 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปา สะอาดอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-โดยท าการติดต้ังท่อเมนประปา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- - - 800,000 - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ท่ี
ได้รับประโยชน์ 
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนทุก 
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
        1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 โครงการติดตั้งท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านส าเภา 
หมู่ท่ี 9 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปา สะอาดอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-โดยท าการติดต้ังท่อเมนประปา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- - - 700,000 - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ท่ี
ได้รับประโยชน์ 
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนทุก 
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 
 

กองช่าง 

64 โครงการติดตั้งท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านหนองห้า
ตะวันตก 
หมู่ท่ี 10 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปา สะอาดอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-โดยท าการติดต้ังท่อเมนประปา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 น้ิว และ 2 น้ิว  
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- - - - 1,280,000 -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ท่ี
ได้รับประโยชน์ 
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนทุก 
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
. 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
        1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า
ใสประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้าน 
ไร่นาน้อย 
หมู่ท่ี 5 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปา สะอาดอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-โดยท าการก่อสร้างถังเก็บน้ าใส ขนาด 20 
ลบ.ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าและ
ตู้ควบคุม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

- - - 450,000 - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ท่ี
ได้รับประโยชน์ 
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนทุก 
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อปุโภคบริโภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 
 

กองช่าง 

66 โครงการติดตั้งท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านกลางทุ่ง 
หมู่ท่ี 13 
ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปา สะอาดอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-โดยท าการติดต้ังท่อเมนประปา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

- - - 600,000 - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ท่ี
ได้รับประโยชน์ 
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนทุก 
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 
 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านกาดเมฆ
ตะวันตก 
หมู่ท่ี 5 
ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปา สะอาดอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-โดยท าการเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังเชม
เปญ พร้อมถังกรองน้ า พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ าไฟฟ้าและตู้ควบคุม  พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

- - 950,000 - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ท่ี
ได้รับประโยชน์ 
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนทุก 
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
        1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 โครงการเจาะบ่อบาดาล
ส าหรับใช้กับระบบประปา
หมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้าน
หนองหวัหงอก 
หมู่ท่ี 9 
ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปา สะอาดอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-โดยท าการเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ าไฟฟ้าและตู้ควบคุม  พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- - 490,000 - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ท่ี
ได้รับประโยชน์ 
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนทุก 
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 
 

กองช่าง 

69 โครงการติดตั้งท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านบุญเกิด 
หมู่ท่ี 2 
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปา สะอาดอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-โดยท าการติดต้ังท่อเมนประปา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 น้ิว พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- - - 1,460,000 - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ท่ี
ได้รับประโยชน์ 
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนทุก 
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 
 

กองช่าง 

70 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยหลวง 
หมู่ท่ี 1 
ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปา สะอาดอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

-โดยท าการเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังเชม
เปญ พร้อมถังกรองน้ า พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าและตู้ควบคุม  พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- - 980,000 - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ท่ี
ได้รับประโยชน์ 
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนทุก 
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 
 

กองช่าง 

 
. 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
        1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 
 

  
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้าน 
กล้วยหลวงพัฒนา 
หมู่ท่ี 1 
ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา 
สะอาดอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

-โดยท าการเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังเชม
เปญ พร้อมถังกรองน้ า พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าและตู้ควบคุม  พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- - 490,000 - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ท่ี
ได้รับประโยชน์ 
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนทุก 
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 
 

กองช่าง 

72 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
กรองน้ าแบบประปา 
ผิวดินภายในชุมชน 
บ้านประสบสุข 
หมู่ท่ี 2 
ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา 
สะอาดอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

-โดยท าการก่อสร้างถังกรองน้ าแบบ
ประปาผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม. ติดต้ัง
เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าและตู้ควบคุม พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

- - 1,400,000 - - -ร้อยละ  70 ของ
จ านวนครัวเรือนผู้ท่ี
ได้รับประโยชน์ 
มีความพึงพอใจจาก
การด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนทุก 
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 
 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



  
 

111 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
        1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านส าเภา  
บริเวณซอย 5          
หมู่ที่  9 
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 160 เมตร 
 

- - 77,000 
 

- - -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 

74 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง 
บริเวณซอย 5 
หมู่ที่  7 
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 1,500 เมตร 
 

- - 950,000 
 

- - -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 

75 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง 
บริเวณซอย 6 ถึงท้ายซอย
อนามัยบ้านกาด 
หมู่ที่  7 
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 1,500 เมตร 
 

- - - 
 

950,000 
 

- -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 



  
 

112 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
        1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านหมอสม  
บริเวณปากทางเข้าบ่อตกปลา
ถึงสุดเขตบ้านหมอสม          
หมู่ที่  2 ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 680 เมตร 
 

- - 327,000 - - -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 

77 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านแม่กืย 
บริเวณหน้าวัดบ้านแม่กืยถึง
จุดสิ้นสุดเขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร หมู่ที่  9  
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 1,500 เมตร 
 

- - 1,080,000 
 

- - -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 

78 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านฟ่อน บริเวณ
ซอยตรงข้ามฝายน้ าล้น 
หมู่ที่  2 ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 120 เมตร 
 

- - 57,000 
 

- 
 

- -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
        1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้าน 
ศรีหมวดเกล้า 1 บริเวณซอย
ตรงข้ามโรงงานแต้ชาต ิ
หมู่ที่  4 ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 1,900 เมตร 
 

- - 1,160,000 - - -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 

80 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ 
บริเวณซอย 3 ถึงศาลา
อเนกประสงค์ 
หมู่ที ่ 2 ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 360 เมตร 
 

- - 173,000 - - -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 

81 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า  
บริเวณซอยสสุาน ซอย 3 ซอย 
6 ซอย 9 
หมู่ที่  1 ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 840 เมตร 
 

- - 400,000 - - -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 

 
 



  
 

114 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
        1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง 
บริเวณซอยตรงข้ามวัดกู่แก้ว 
ซอยหลักทางไปบ้านคาวบอย 
ซอยสนามบิน 
หมู่ที่  3 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 1,600 เมตร 
 

- - 1,010,000 - - -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนนิโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 

83 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า
บริเวณซอยหน้าศาลา
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่  7 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 320 เมตร 
 

- - 154,000 - - -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 

84 
 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า
บริเวณซอยข้างคันคลอง
ชลประทานบ้านหนองวัวเฒ่า 
หมู่ที่  7 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 800 เมตร 
 

- - 385,000 - - -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 



  
 

115 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
        1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านผาลาด 
บริเวณซอยสสุานบ้านผาลาด 
ซอยโรงเรียนผาลาด  
หมู่ที่  4 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 1,000 เมตร 
 

- - - 500,000 - -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 

86 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย 
บริเวณประปาท้ายซอยหมู่บา้น 
ทางหลักซอยโรงเรียน 
หัวฝาย 
หมู่ที่  4 ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 360 เมตร 
 

- - 170,000 - - -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 

87 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง 
บริเวณทางเข้าบา้นกล้วยม่วง
เขตติดต่อกับบ้านห้วยหล่อ 
หมู่ที่  3 ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 1,480 เมตร 
 

- - 862,000 - - -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 



  
 

116 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
        1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านสบตุย๋  
(ศรีสง่า) บริเวณซอยข้างบริษัท
โคมัสสุถึงท้ายซอย 9  
หมู่ที่  8 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,300 
เมตร 
 

- - - 440,000 - -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 

89 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านล าปางกลาง
ตะวันตก บรเิวณท้าย 
ซอยใกล้ซอยสสุาน 
บ้านล าปางกลางตะวันตก 
หมู่ที่  3 ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทางไม่น้อยกว่า 320 
เมตร 
 

- - 154,000 
 

- - -ร้อยละ  70 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ยามค่ าคืนเพื่อ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
        1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90 โครงการก่อสร้างห้องน ้า          
ณ บริเวณอาคารงานรักษา
ความสะอาด (พระบาท) 
  

เพื่อรองรับการใช้
งานของประชาชน
ในการมารับ
บริการสาธารณะ 
 

- เพื่อก่อสร้างห้องน้ าชาย
จ านวน 3  ห้อง  ห้องน้ า
หญิง จ านวน  2  ห้อง 
และห้องอาบน้ าแต่งกาย 
จ านวน  2  ห้อง   ขนาด
ประมาณ  3 x 9  เมตร          
ณ อาคารงานรักษาความ
สะอาด (พระบาท)  ตาม
แบบแปลนของเทศบาล ฯ 
 

- - 350,000 - - - ประชาชน
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจใน
การด าเนิน
โครงการ ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 
 

- ห้องน้ าได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนได้รบั
ความสะดวกในการ
ใช้บริการ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

91 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ          
ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง 
บริเวณสามแยกทางเข้าสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้าน 
กล้วยหลวงถึงทางหลวงชนบท
สะพานชลประทานบ้าน 
กล้วยหลวง หมู่ที่  1 
ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
ทุกครัวเรือน 

-อุดหนุนการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาคโดยท าการ
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทางไม่น้อยกว่า 
1,500 เมตร 
 

- - 952,000 
 

- - -ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 

-ท าให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าส่องสว่างยาม
ค่ าคืนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 

 รวม 91 โครงการ   44,114,000 8,369,600 17,801,000 6,900,000 1,280,000    
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ต้านยาเสพติดเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

เพื่อให้มีสนามกีฬาฟุตซอล 
ส าหรับใหเ้ด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ออกก าลังกาย
และสร้างความรัก ความ
สามัคครีวมทั้งสรา้งพื้นที่
สร้างสรรค์ เพื่อท ากิจกรรม 
เชิงบวกห่างไกลยาเสพตดิ 

ก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชน
บ้านล าปางกลางตะวันตก หมู่ท่ี 3  
ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

- - 3,000,000 
 

- - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

1.มสีถานท่ีออกก าลัง
กายท าให้เยาวชน 
ประชาชนมีความ
สนใจในการออก
ก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง     
2.เกิดความสามัคคี
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์รวมทั้ง
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

 รวม 1 โครงการ    - 3,000,000 - -    
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านย่าเป้า บริเวณ
ซอยบ้านเลขท่ี 241-57, 
บ้านเลขท่ี 167-133/1, 
บ้านเลขท่ี 400-367, 
บ้านเลขท่ี 414-5   
หมู่ที่ 1ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ต าบลชมพ ู
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า บริเวณซอย
บ้านเลขท่ี 241-57, บ้านเลขท่ี 167-
133/1, บ้านเลขท่ี 400-367, 
บ้านเลขท่ี 414-5  โดยท าการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 2.00-3.00เมตร ความ
ยาวประมาณ 281.00เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 773.00ตารางเมตร และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 

 
463,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

 
กองช่าง 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ 
ซอย 1 หมู่ที่ 2 
ต าบลชมพูอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ตกิ 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ
ซอย 1 โดยท าการปรบัปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4.00เมตร ความยาว
ประมาณ 388.00เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,552.00ตารางเมตร และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

590,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ภายในชุมชนบ้าน 
ศรีหมวดเกล้า 1 ตั้งแต่
บริเวณบา้นเลขท่ี 392 ถึง
บริเวณบา้นเลขท่ี 434 หมู่
ที่ 4 ต าบลชมพู  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุง
ผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการสญัจร 

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 
ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขท่ี 392 ถึง
บริเวณบา้นเลขท่ี 434 โดยท าการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรตี 
ขนาดความกว้างประมาณ 3.00-
5.00เมตร ความยาวประมาณ 
1,115.00เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,078.00ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

1,835,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

4 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆ
ตะวันออก (หมู่บ้าน     
เวียงบัว) หมู่ที่ 5 
ต าบลชมพูอ าเภอเมือง
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุง
ผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการสญัจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ภายในชุมชน
บ้านกาดเมฆตะวันออก (หมู่บ้าน    
เวียงบัว) โดยท าการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ขนาดความ
กว้างประมาณ 5.00-6.00เมตร  
ความยาวประมาณ 815.00เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,482.50
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

1,723,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านศาลาดอน  
ซอย 1  หมู่ที่ 3 
ต าบลชมพูอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุง
ผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการสญัจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน ซอย 1  
โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 2.50เมตร ความยาว
ประมาณ 38.00เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 95.00ตารางเมตร และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

60,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

6 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกาดเมฆ
ตะวันตก ซอย 1/2   
หมู่ที่ 5ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุง
ผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการสญัจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก 
ซอย 1/2  โดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 4.00เมตร ความยาว
ประมาณ 108.00เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 432.00ตารางเมตร 
และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- 223,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 



  
 

122 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหนองยาง ซอย 
1, ซอย 3, ซอย 8 และ
ซอยหน้าบ้านเลขท่ี 405 
หมู่ที่ 8ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย 1, 
ซอย 3, ซอย 8 และซอยหนา้
บ้านเลขท่ี 405 โดยท าการก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 2.50-4.00เมตร 
ความยาวประมาณ 324.00เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,080.00
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

648,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านแพะดอนตัน 
บริเวณซอยบ้านเลขท่ี 103  
หมู่ที่ 9ต าบลชมพู  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน 
บริเวณซอยบ้านเลขท่ี 103  โดยท า
การก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 2.00
เมตร ความยาวประมาณ 46.00
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92.00
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

55,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 



  
 

123 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านแพะดอนตัน 
ซอยตรงกันข้ามโรงเรยีน
แพะดอนตัน (เดิม) 
หมู่ที่ 9ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน ซอย
ตรงกันข้ามโรงเรียนบ้านแพะดอนตัน 
(เดิม) โดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 3.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 33 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ย
กว่า 115.50 ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง         
เขลางค์นคร 

- 56,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ
ใช้ถนน 

กองช่าง 
 

10 
 
 
 
 
 
 

โครงการเสรมิผิวจราจรเดมิ
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้าน            
หนองหัวหงอก หมู่ที่ 9  
ซอย 8, 9, 10, 11, 15  
ต าบลชมพ ูอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลดอุบัติเหต ุ

-เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก 
หมู่ที่ 9 ซอย 8, 9, 10, 11, 15  
โดยท าการเสริมผิวจราจรด้วย แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 
3.00-5.00 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีรวม  
ไม่น้อยกว่า 7,300.00 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  
 

- 2,640,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 
 



  
 

124 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเดิมด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
ภายในชุมชนบ้านต้า ซอย 
7, ซอย 8, ซอย 9,ซอย 
10,ซอย 11หมู่ที่ 10
ต าบลชมพูอ าเภอเมือง
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีภายในชุมชน
บ้านต้า ซอย 7,ซอย 8, ซอย 9, 
ซอย 10,ซอย 11 โดยท าการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดความ
กว้างประมาณ 2.60-4.00เมตร 
ความยาวประมาณ 1,160เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,812ตาราง
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

1,524,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

12 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านร้อง  บริเวณ
หมู่บ้านริมธารหมู่ที่ 12 
ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและ    ลด
อุบัติเหต ุ

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านร้อง (หมู่บ้านริมธาร) 
โดยท าการสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 
4.00 เมตร ความยาวประมาณ 285 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 563,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนน 

กองช่าง 
 

 
 



  
 

125 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
13 

 
โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ภายในชุมชนบ้านศรีก้ า
บริเวณข้างวัดศรีก้ า หมู่ที่ 1 
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 
 
 

 
-เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุง
ผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการสญัจร 

ต าบลปงแสนทอง  
-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ภายในชุมชนบ้านศรีก้ า บรเิวณข้าง
วัดศรีก้ า โดยท าการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดความ
กว้างประมาณ 4.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 460.00 เมตร หรอื
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840.00    
ตารางเมตร  และงานอ่ืน ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

 
920,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

 
กองช่าง 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านศรีก้ า ตั้งแต ่
ปากทางซอย 2 ถึงริมน้ าวัง 
หมู่ที่ 1ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุง
ผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการสญัจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านศรีก้ า ตั้งแต่ปาก
ทางซอย 2 ถึงริมน้ าวัง โดยท าการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 3.50
เมตร ความยาวประมาณ 420.00
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,470.00ตารางเมตร และงาน 
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

882,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 



  
 

126 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้าน 
ปงแสนทอง ตั้งแต่บริเวณ
ป้ายทางเข้าชุมชนถึง
บริเวณซอย 1  หมู่ที่ 1 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ตกิ 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน 
ปงแสนทอง ตั้งแต่บริเวณปา้ยทางเข้า
ชุมชนถึงบริเวณซอย 1 โดยท าการ
ปรับปรุงถนนเดมิด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดความกวา้งประมาณ 
5.00-6.00เมตร ความยาวประมาณ 
890.00เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,600.00ตารางเมตร และงานอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

2,384,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านล าปางกลาง
ตะวันตก หมู่ที่ 3 
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านล าปางกลาง
ตะวันตก โดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 3.00-4.00เมตร 
ความยาวประมาณ 1,156.00เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,424.00
ตารางเมตร และงาน 
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

578,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



  
 

127 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 5 ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ตกิ 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองบัว 
ตั้งแต่ป้ายชุมชนถึงถนนแอสฟัลทต์ิก
เดิม  โดยท าการปรับปรุงถนนเดมิด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดความ
กว้างประมาณ 4.00-5.00เมตร 
ความยาวประมาณ 1,000.00เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,500.00
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

2,250,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเดิมด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย 
ตั้งแต่ป้ายชุมชนเข้าไป
ภายในชุมชน  
หมู่ที่ 6 ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน
บ้านทุ่งกู่ด้ายตั้งแต่ป้ายชุมชนเข้าไป
ภายในชุมชน โดยท าการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 
5.00 เมตร ความยาวประมาณ 
1,300.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6,500.00 ตารางเมตรและ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

2,600,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



  
 

128 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านไร่สันติสุข 
บริเวณตั้งแต่บ้านเลขท่ี 35 
ถึงบ้านเลขท่ี 46/1  
หมู่ที่ 11ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านไรส่ันตสิุข บริเวณ
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 35 ถึงบ้านเลขท่ี 
46/1 โดยท าการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 4.00เมตร ความยาว
ประมาณ 325.00เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,300.00ตารางเมตร 
และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

780,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

20 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านไร่สันติสุข ตั้งแต่
ถนนคอนกรีตเดมิถึงทาง
รถไฟหมู่ท่ี 11 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านไรส่ันตสิุข ตั้งแต่
ถนนคอนกรีตเดมิถึงทางรถไฟ  โดย
ท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 
6.00 เมตร ความยาวประมาณ 
428.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,568.00 ตารางเมตร และงาน 
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

1,540,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 



  
 

129 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
21 

 
โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
และก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านป่าขาม บริเวณหลัง 
วัดม่อนจ าศีล หมู่ ท่ี 1 
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหต ุ
 

ต าบลพระบาท 
- ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณหลังวัดม่อนจ าศีล 
โ ด ย ท า ก า ร ป รั บ ป รุ ง ถ น น เ ดิ ม ด้ ว ย                
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนาดความกว้าง
ประมาณ 3.00-4.00 เมตร ขนาดความ
ยาวประมาณ 259.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 862.00 ตารางเมตร และรื้อถอน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมพร้อมก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาดความ
กว้างประมาณ 2.00 เมตร ขนาดความยาว
ประมาณ 164.00 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 328.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

 
757,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนน 

 
กองช่าง 

 

22 โครงการปรับปรุงถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ภายในชุมชนบ้าน
ธนวรรณ หมู่ที่ 2 
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ภายในชุมชนบ้านธนวรรณ โดยท าการ
ปรับปรุงถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ขนาดความกวา้งประมาณ 
4.00-6.00เมตร ความยาวประมาณ 
1,181.00เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,328.ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

2,847,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



  
 

130 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหนองปล้อง 
หมู่ที่ 5ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านหนองปล้องโดยท าการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้างประมาณ 3.00-4.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 715.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,830.00ตารางเมตร 
และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

1,698,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
พร้อมระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านจิตต์อารีวลิเลจ 
1 ซอย 2,4 หมู่ที่ 6 
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ตกิ 
คอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านจิตตอ์ารี 
วิลเลจ 1 ซอย 2, 4 โดยท าการกอ่สร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดความ
กว้างประมาณ 4.00เมตร ความยาว
ประมาณ 77.00เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 308.00ตารางเมตร และก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 133 เมตร และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

550,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

 



  
 

131 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ภายในชุมชนหนองห้า
ตะวันออก ตั้งแต่สะพาน
ข้ามคลองชลประทานถึง
เขตทางรถไฟ 
หมู่ที่ 7ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ตกิ 
คอนกรีต ภายในชุมชนหนองห้าตะวันออก 
ตั้งแต่สะพานข้ามคลองชลประทานถึงเขต
ทางรถไฟโดยท าการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4.00-5.00เมตร ความยาว
ประมาณ 300.00เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,350.00ตารางเมตร และงานอ่ืน 
ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

513,000 - - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

26 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  
พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้าน 
หัวทุ่งสามัคค ี
หมู่ที่ 8ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

-ก่อสร้างถนนพาราแอสฟลัท์ติกคอนกรีต
ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี โดยท า
การก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลทต์กิ   
คอนกรีต ขนาดความกวา้งประมาณ 
4.00เมตร ความยาวประมาณ 530.00
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,120.00
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมือง   เขลางค์นคร 
 
 
 

1,323,000 - - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 



  
 

132 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านกล้วย
แพะ ซอย 16 
หมู่ที่ 2ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วย           
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ภายในชุมชน
บ้านกล้วยแพะ ซอย 16 โดยท าการ
ปรับปรุงถนนเดมิด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดความกวา้งประมาณ 
4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
260.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,040.00 ตารางเมตร และงาน 
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

395,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอย
พัฒนา 1 หมู่ที่ 1 
ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอย
พัฒนา 1 โดยท าการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 3.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 45.00เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 135.00ตารางเมตร และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 
 
 

81,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



  
 

133 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย 
ซอย 6หมู่ที่ 4 
ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน 
หัวฝาย ซอย 6 โดยท าการปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ขนาดความกว้างประมาณ 3.50-
4.00เมตร ความยาวประมาณ 
100.00เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
390.00ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

148,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหัวฝาย ซอย
บ้านเลขท่ี 420 
หมู่ที่ 4ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย           
ซอยบ้านเลขท่ี 420 โดยท าการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร      
ความยาวประมาณ 40.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 100.00 ตาราง
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร        
 

60,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 



  
 

134 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยแพะ 
บริเวณบา้นเลขท่ี 423 
หมู่ที่ 2ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณ
บ้านเลขท่ี 423 โดยท าการก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 3.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 200.00เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 800.00ตารางเมตร และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

480,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 



  
 

135 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
32 

 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านย่า
เป้า ตั้งแต่บรเิวณซุม้ประตู
ทางเข้าชุมชนบ้านย่าเป้า
เชื่อมต่อบ่อพักเดิมบริเวณ
โรงเรียนบ้านย่าเปา้ หมู่ที่ 1 
ต าบลชมพูอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

 
-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

ต าบลชมพ ู
-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านย่าเปา้ 
ตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูทางเข้าชุมชน
บ้านย่าเป้าเช่ือมต่อบ่อพักเดิมบริเวณ
โรงเรียนบ้านย่าเปา้ โดยท าการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60เมตร ความยาว
ประมาณ 180.00เมตร  และงาน 
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

 
512,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

 
-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 

 
กองช่าง 

 

33 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
ฟ่อน ซอยหลังวัดบ้านฟ่อน 
หมู่ที่ 2 ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน 
ซอยหลังวัดบ้านฟ่อน โดยท าการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60เมตร ความยาว
ประมาณ 90.00เมตร และงาน 
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

288,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

 



  
 

136 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
ศาลาดอน บรเิวณฌาปน
สถานบ้านศาลาดอน  
หมู่ที่ 3ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
ศาลาดอน บรเิวณฌาปนสถานบ้าน
ศาลาดอน โดยท าการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด
ความกว้างประมาณ 0.60 เมตร 
ความยาวประมาณ 120.00เมตร  
และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

360,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 

กองช่าง 

35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
ศรีหมวดเกล้า 1 ภายใน
ซอย 14 หมู่ที่ 4 
ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรี
หมวดเกล้า 1 ภายในซอย 14 โดย
ท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.60เมตร ความยาว
ประมาณ 60.00เมตร และงาน              
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง             
เขลางค์นคร 

192,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

 
 



  
 

137 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรี
หมวดเกล้า 2 ซอย 4, 5 
หมู่ที่ 4ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 
ซอย 4, 5 โดยท าการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.60เมตร ความยาว
ประมาณ 310.00เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

992,000 - - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
ศรีหมวดเกล้า 1  ซอย 
5,10,11 หมู่ที่ 4  
ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน  
ศรีหมวดเกล้า 1 ซอย 5,10,11  
โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
490.00เมตร และงานอ่ืนๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

1,200,000 - - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กาดเมฆตะวันออกซอย  
1/2  หมู่ที่ 5 ต าบลชมพู  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก 
ซอย 1/2 โดยท าการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.40-0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 215.00 เมตร และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

688,000 - - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



  
 

138 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กาดเมฆตะวันออก 
บริเวณซอย 2/5 ออกซอย 
2/7 หมู่ที่ 5 ต าบลชมพู  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ า
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆ
ตะวันออก บริเวณซอย 2/5 ออกซอย 
2/7 โดยท าการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดประมาณ 
0.60 เมตร ความยาวประมาณ 
435.00 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- 1,392,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กาดเมฆตะวันออก 
บริเวณซอยข้างตลาดและ
ซอยข้างสหกรณ์  หมู่ที่ 5  
ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ า
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาด
เมฆตะวันออก บริเวณซอยข้างตลาด
และซอยข้างสหกรณ์  โดยท าการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 740.00 เมตร และงาน 
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 

- - 2,368,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
 



  
 

139 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กาดเมฆตะวันออก ซอย 1 
หมู่ที่ 5ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาด
เมฆตะวันออก ซอย 1 โดยท าการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 200.00เมตร  และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 

560,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 

กองช่าง 
 

42 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน   
ศรีปงชัย  ซอย 5,6       
หมู่ที่ 6ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน        
ศรีปงชัย  ซอย 5,6 โดยท าการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 315.00เมตร  และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 

1,008,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
จอมเมือง บริเวณตั้งแต่แยก
ประสบสุข ถึงหน้าวัด 
จอมเมือง หมู่ที่ 7  
ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ าให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านจอม
เมือง บริเวณตั้งแต่แยกประสบสุข 
ถึงหน้าวัดจอมเมือง  โดยท าการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 398.00 เมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง      
เขลางค์นคร 
 

1,273,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

44 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
ชมพูหลวง ซอย 5, 7, 14 
หมู่ที่ 7 
ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบายน้ า
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านชมพูหลวง ซอย 5, 7, 14 โดย
ท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.40เมตร ความยาว
ประมาณ 672.00เมตร  และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

1,881,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 

กองช่าง 

 
 



  
 

141 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
แพะดอนตัน ตั้งแต่หน้า
บ้านเลขท่ี 40ถึงบริเวณ
ซอยสลา่แก้ว หมู่ที่ 9 
ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ าให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแพะ
ดอนตัน ตั้งแต่หน้าบ้านเลขท่ี 40ถึง
บริเวณซอยสล่าแก้ว โดยท าการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรตี 
เสรมิเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ 198 
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

633,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กและถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านหนองหัวหงอก ซอย 5 
หมู่ที่ 9 ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 
 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ าให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กและถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนอง 
หัวหงอก ซอย 5โดยท าการก่อสรา้ง
ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ความ
ยาวประมาณ 406 เมตร และ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความ
ยาวประมาณ 403 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,359.50ตารางเมตร 
และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 2,114,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
แพะดอนตัน จากบ้านเลขท่ี 
77/1 ถึงบ่อพักเดิม 
 หมู่ที่ 9ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน 
จากบ้านเลขท่ี 77/1 ถึงบ่อพักเดมิ โดย
ท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 
0.60เมตร ความยาวประมาณ 
355.00เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

1,136,000 - - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กและถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านล าปางกลางตะวันออก 
ตั้งแต่ซอยข้างร้านขาย 
ของช าเลขท่ี 225 ถึงซอย
หน้าบ้านเลขท่ี 207/1 
หมู่ที่ 11ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กและถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านล าปางกลางตะวนัออก 
ตั้งแต่ซอยข้างร้านขายของช าเลขที่ 
225 ถึงซอยหน้าบ้านเลขท่ี 207/1 
โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60เมตร ความยาว
ประมาณ 505เมตร และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
3.50 เมตร ความยาวประมาณ 35 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย 117 ตาราง
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

1,686,000 - - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
49 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
ศรีก้ า หมู่ที่ 1 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

 
-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

ต าบลปงแสนทอง 
-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีก้ า  โดยท าการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60
เมตร ความยาวประมาณ 150.00เมตร  
และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

 
- 

 
480,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนิน 
โครงการ 

 
-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและ
น้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 
 

 
กองช่าง 

50 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
หมอสมซอย 10, 11, 13 
หมู่ที่ 2ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านหมอสมซอย 10, 
11, 13 โดยท าการก่อสรา้งระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 
844.00เมตร  และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 
 

2,700,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและ
น้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
หมอสมเริ่มต้นจากสหกรณ์
เครดติยูเนี่ยนถึงหน้าท่ี
เลขท่ี 409 หมู่ที่ 2 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหมอสม
เริ่มต้นจากสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนถงึ
หน้าท่ีเลขท่ี 409 โดยท าการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ 1,280.00
เมตร  และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 4,096,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
ป่ากล้วย (สายหลัก) 
หมู่ที่ 4 
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ า
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
ป่ากล้วย (สายหลัก) โดยท าการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร 
ความยาวประมาณ 600.00 เมตร 
และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

1,740,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ซอย 5, ซอย 7
ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย 
หมู่ที่ 5ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ซอย 5, ซอย 7 โดยท าการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
ขนาดความกว้างประมาณ 0.40เมตร 
และขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ความ
ยาวประมาณ 235.00เมตร  และงานอ่ืน 
ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

658,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพงึพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและ
น้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 
 

กองช่าง 

54 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กาดโป่ง ซอยอนามัย 
หมู่ที่ 7ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง ซอย
อนามัย โดยท าการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60เมตร ความยาวประมาณ 
176.00เมตร  และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 
 

563,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและ
น้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 
 

กองช่าง 



  
 

146 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
สบตุ๋ย บริเวณซอย 12 ถึง
ริมน้ าวัง  หมู่ที่ 8 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสบตุย๋ 
บริเวณซอย 12 ถึงริมน้ าวัง  โดยท า
การก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 
0.60เมตร ความยาวประมาณ 
388.00เมตร  และงานอ่ืน ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

1,241,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 

กองช่าง 

56 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชน 
บ้านไร่ข่วงเปา   หมู่ที่ 11 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
ไร่ข่วงเปา โดยท าการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด
ความกว้างประมาณ 0.40เมตร ความ
ยาวประมาณ 150.00เมตร  และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

435,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 

กองช่าง 

 
 
 
 



  
 

147 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
57 

 
โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
บุญเกิด หมู่ที่ 2 
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

 
-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ าให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

ต าบลพระบาท  
-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด 
ซอย 25,26  โดยท าการก่อสรา้ง
ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ความ
ยาวประมาณ 710.00 เมตร และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

 
2,272,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชน
ทั่วไปไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

 
กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนอิ่วเมี่ยน
บ้านผาลาด หมู่ท่ี 4 
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ าให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนอิ่วเมี่ยนบ้าน
ผาลาด โดยท าการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 350.00 เมตร และขนาด
ความกว้างประมาณ 0.60 เมตร 
ความยาวประมาณ 175 เมตร  และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

1,575,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชน
ทั่วไปไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรี
พูนทรัพย์ ซอยข้าง
ส านักงานทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม (เดิม) 
หมู่ที่ 5ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบายน้ า
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
ศรีพูนทรัพย์ ซอยข้างส านักงาน
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (เดมิ) 
โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.60 เมตร ความ
ยาวประมาณ 280.00 เมตร  และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

896,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
หนองห้าตะวันออก บริเวณ
ถนนเลียบคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 7ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ าให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนอง
ห้าตะวันออก บริเวณถนนเลียบ
คลองชลประทาน  โดยท าการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 95เมตร 
และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

247,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
ป่าแลว 2 ซอยรวมโชค, 2, 
3 หมู่ที่ 7 
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบายน้ า
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
ป่าแลว 2 ซอยรวมโชค, 2, 3 โดย
ท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.40เมตร ความยาว
ประมาณ 820เมตร  และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

2,050,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
หนองวัวเฒ่า ตั้งแต่บริเวณ
บ้านเลขท่ี 291 ถึง 
บ่อพักเดิม หมู่ที่ 7 
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบายน้ า
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
หนองวัวเฒ่า ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขท่ี 
291 ถึงบ่อพักเดิม โดยท าการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60เมตร ความยาว
ประมาณ 259.00 เมตร  และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 

828,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 

กองช่าง 

 



  
 

150 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
กล้วยหลวง บรเิวณ
ชุมสายโทรศัพท์ถึง 
ล าเหมืองสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 1ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบายน้ า
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง 
บริเวณชุมสายโทรศัพท์ถึงล าเหมือง
สาธารณประโยชน์โดยท าการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
ขนาดความกว้างประมาณ 0.60เมตร 
ความยาวประมาณ 290.00เมตร  และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล 
เมืองเขลางค์นคร 

928,000 - - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กล้วยกลาง บรเิวณ  ซอย6
ถึงคลองชลประทาน ต าบล
กล้วยแพะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบายน้ า
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 325.00 เมตร 
 

1,050,000 - - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 

กองช่าง 

65 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างลาน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บริเวณฌาปนสถาน ชุมชน
บ้านป่ากล้วย หมู่ท่ี 4ต าบล
ปงแสนทอง 
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 

-ก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บริเวณฌาปนสถาน ชุมชนบ้านป่ากล้วย 
โดยท าการก่อสร้างลานด้วยแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,391.00 
ตารางเมตร  และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 3,067,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ท าให้มีผิวลาน
อเนกประสงค์ได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ของชุมชน 

กองช่าง 



  
 

151 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
66 

 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ ภายใน
ชุมชนบ้านห้วยหล่อ 
หมู่ที่ 2ต าบลชมพู  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

 
-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและ
ท ากิจกรรมภายใน
ชุมชน 
 

ต าบลชมพ ู
-ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายใน
ชุมชนบ้านห้วยหล่อ  โดยท าการ
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 12.00 เมตร ยาว
ประมาณ 12.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

 
- 

 
1,200,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

 
-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน  

 
กองช่าง 

67 โครงการปรับปรุงสนาม   
ฟุตซอล  ภายในชุมชน 
ศรีปงชัย  หมู่ที่ 6   
ต าบลชมพู  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อปรับปรุงสนาม
กีฬาให้   มีความ
พร้อมส าหรับเด็ก
และเยาวชน  
ประชาชนในชุมชน
ได้ออกก าลังกาย 

ท าการปรับปรุงสนามฟุตซอล  
ชุมชนบ้านศรีปงชัย  ทาสีสนาม  
พร้อมตีเส้น  ติดตั้งสนามเสาประตู-
ตาข่าย  ระบไฟส่องสว่าง  และงาน
อื่นๆ  ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 
 
 
 

200,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มสีถานท่ีออก
ก าลังกายและ
ส่งเสริมพลานามัย
ที่ดีและห่างไกลยา
เสพติด 

กองช่าง 

 



  
 

152 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 
ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมภายในชุมชน 
 

-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านหนองยาง โดยท าการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก 1 ช้ัน ขนาดความกว้าง
ประมาณ 12.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 12.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

1,200,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน  

กองช่าง 

69 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายใน
บริเวณฌาปนสถานบ้าน
แพะดอนตัน หมู่ที่ 9 
ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมภายในชุมชน 
 

-ก่อสร้างก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในบริเวณฌาปนสถานบ้านแพะ
ดอนตัน โดยท าการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 12.00 
เมตร ความยาวประมาณ 12.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 

- 1,200,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน  

กองช่าง 



  
 

153 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
70 

 
 
 
 
 
 

 
โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านหมอสม หมู่ที่ 2 
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

 
-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและ
ท ากิจกรรมภายใน
ชุมชน 
 

ต าบลปงแสนทอง  
-ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหมอสม 
โดยท าการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 10.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 17.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ประมาณ  170ตารางเมตร พร้อม
ห้องน้ าขนาดความกว้างประมาณ 2.70 
เมตร ความยาวประมาณ 4.50 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีประมาณ 12.15 ตารางเมตร
และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

 
1,457,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

 
-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน  

 
กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านป่าตันกุมเมือง หมู่ที่ 4 
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและ
ท ากิจกรรมภายใน
ชุมชน 
 

-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าตนักุม
เมือง โดยท าการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสรมิเหล็ก 1 ช้ัน 
ขนาดความกว้างประมาณ 12.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 12.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร 
และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

1,200,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน  

กองช่าง 



  
 

154 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 
 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ 6 
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมภายในชุมชน 
 

-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย 
โดยท าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน ขนาดความ
กว้างประมาณ 12.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 12.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 

1,200,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน  

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ชุมชนบ้านไร่
ข่วงเปา หมู่ที่ 11 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมภายในชุมชน 
 

-ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ชุมชนบ้านไร่ข่วง โดยท าการ
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 
12.00 เมตร ยาวประมาณ 12.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 

1,200,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน  

กองช่าง 



  
 

155 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
74 

 
 

 
โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านล าปางคูน หมู่ที่ 1 
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

 
-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมภายในชุมชน 
 

ต าบลพระบาท  
-ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านล าปางคูน โดยท าการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 
6.00 เมตร ความยาวประมาณ 
10.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีประมาณ 
60.00 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

 
600,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

 
-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน  

 
กองช่าง 

 
75 

 
 

 
โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารคอนกรตี
เสรมิเหล็ก 1 ช้ัน ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยแพะ 
หมู่ที่ 2ต าบลกล้วยแพะ  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 
 

ต าบลกล้วยแพะ  
-ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยแพะ โดยท าการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน ขนาด
ความกว้างประมาณ 4.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 6.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.00 ตาราง
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

 
- 

 
- 

 
300,000 

 
- 

 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

 
-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดเป็นศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของชุมชน  

 
กองช่าง 



  
 

156 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในบ้าน
กล้วยหัวฝาย  
บริเวณฌาปนสถาน 
บ้านกล้วยหัวฝาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลกล้วยแพะ  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ประชุมและท ากิจกรรม
ภายในชุมชน 
 

-ก่อสร้างก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในบริเวณฌาปนสถานบ้านกลว้ย
หัวฝาย โดยท าการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 12.00 
เมตร ความยาวประมาณ 12.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

1,200,000 - - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มี 
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน  

กองช่าง 

77 
 
 
 
 
 
 

โครงการให้ความรู ้
การจัดท าผังเมือง  
ผังเมืองชุมชนและ 
ควบคุมอาคาร ในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจการจดัท า
ผังเมือง ผังเมืองชุมชนและ
ควบคุมอาคาร 
-เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมในการจดัท าผังเมืองของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

-อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นครและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ประชาชนท่ีเข้า
รับการอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผัง
เมือง 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร หมู่ที่ 12   
ต าบลชมพู   
อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้มีอาคารสถานท่ี
ในการปฏิบัตริาชการ 
-เพื่อให้มีอาคารสถานท่ี
บริการประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

- ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร เป็นอาคารคอนกรีต                
เสรมิเหล็ก 4 ช้ัน ขนาดไม่น้อยกวา่               
30 x 60 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,200 ตารางเมตร จ านวน 1 หลัง              
ถมดินและอาคารประกอบอ่ืน รวมถึง
ครุภณัฑ์ระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบ
ดบัเพลิง และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

170,000,000 - - - - -มีอาคารสถานท่ี
ส าหรับใช้ปฏิบตัิ
ราชการ 
-มีอาคารสถานท่ี
บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 
 

- มีอาคารสถานท่ี
ส าหรับใช้ปฏิบตัิ
ราชการ 
-ประชาชนได้รบั
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ 
 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนน 
พาราแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ภายในชุมชน 
บ้านศรีสง่า (สบตุ๋ย)  
ซอย 4 หมู่ที่ 8  
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

-ก่อสร้างถนนพาราแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านศรสีง่า (สบตุ๋ย) ซอย 4  
โดยท าการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดความกวา้งประมาณ 
4.00 เมตร ความยาวประมาณ 395.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,580.00 
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

986,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 
 
 



  
 

158 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บริเวณฌาปนสถานชุมชน
บ้านปงแสนทอง 
หมู่ที่ 1 ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บริเวณฌาปนสถานชุมชนบ้าน 
ปงแสนทอง  โดยท าการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
115.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
460.00 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

220,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชน 
บ้านสบตุ๋ย ซอย 3 หมู่ที่ 8  
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสบตุย๋  
ซอย 3 โดยท าการก่อสร้างระบบ 
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 เมตร  
ความยาวประมาณ 225.00 เมตร  และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

720,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายในชุมชน 
 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กล้วยหลวง หมู่ที่ 1  
ต าบลกล้วยแพะ  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมภายในชุมชน 
-เพื่อสร้างสามัคคีและ
เสรมิสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 

-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง  
โดยท าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน ขนาดความ
กว้างประมาณ 6.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 6.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 36.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

350,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กล้วยม่วง หมู่ที่ 3  
ต าบลกล้วยแพะ  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมภายในชุมชน 
-เพื่อสร้างสามัคคีและ
เสรมิสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 

-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง  
โดยท าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน ขนาดความ
กว้างประมาณ 6.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 6.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 36.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

350,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 
ต าบลกล้วยแพะ  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและ
ท ากิจกรรมภายใน
ชุมชน 
-เพื่อสร้างสามัคคี
และเสรมิสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง 

-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย  โดยท าการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก 1 ช้ัน ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 
เมตร ความยาวประมาณ 6.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

350,000 - - - - -ร้อยละ 70  
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองช่าง 

85 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5  
ต าบลกล้วยแพะ  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและ
ท ากิจกรรมภายใน
ชุมชน 
-เพื่อสร้างสามัคคี
และเสรมิสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง 

-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง  โดยท าการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก 1 ช้ัน ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 
เมตร ความยาวประมาณ 6.00 เมตร หรือพื้นที ่
ไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

350,000 - - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนล าปางคูน 
ซอย 18  หมู่ที่ 1  
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ภายในชุมชน
ล าปางคูน ซอย 18 โดยท าการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดความกว้างประมาณ 
3.00 เมตร ความยาวประมาณ 50.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร 
และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง    
เขลางค์นคร 

90,000 - - - - -ร้อยละ 70  
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความ 
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 



  
 

161 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 โ ค ร งกา รก่ อส ร้ า ง ร ะบบ
ร ะ บ า ย น้ า ค อ น ก รี ต       
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
ผาลาด บริเวณบ้านเลขท่ี 74 
หมู่ ที่  4  ต า บลพระบา ท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณบ้านเลขท่ี 74 ภายในชุมชน
บ้านผาลาด โดยท าการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร 
ความยาวประมาณ 140.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ   ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 

364,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายในชุมชน 
 
 

กองช่าง 

88 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณ
บ้านเลขที่ 32/4 หมู่ที่ 2 
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านบุญเกิด บริ เวณบ้านเลขที่ 
32/4 โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร  
ความยาวประมาณ 33.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 115.50 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

65,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้าน 
หนองห้าตะวันออก ตั้งแต่
ส ะ พ าน ข้ า ม ค ลอ งส่ ง น้ า
ชลประทาน    หมู่ที่ 7  
ต าบลพระบาท     
ถึงบริเวณหน้าวัดพระบาท 
ชุ ม ช น บ้ า น ห น อ ง ป ล้ อ ง     
หมู่ ที่  5  ต า บลพระบา ท   
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อปรับปรุงถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุ งถนนเดิ มด้ วยแอสฟัลท์ติ ก   
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน 
หนองห้าตะวันออก ตั้งแต่สะพานข้าม
คลองส่งน้ าชลประทาน ถึงบริเวณหน้าวัด
พระบาท ชุมชนบ้านหนองปล้อง โดยท า
การปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (ชนิดปรับปรุง ช้ันทางเดิมในที่ 
(Pavement in-place recycling) 
ขนาดความกว้างประมาณ 4.50 – 5.00 
เมตร ความยาวประมาณ 4,900.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,450 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

9,380,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง 
(Cape Seal) ภายในชุมชน
บ้านโทกหัวช้าง  
หมู่ ที่  3  ต า บลพระบา ท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
 

-เพื่ อก่ อสร้ างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนผิวทาง (Cape Seal) 
ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง โดยท าการ
ก่อสร้างถนนผิวทาง ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
2,300.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 
9,200 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ  ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง    เขลางค์นคร 

3,956,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 
 
 

โ ค ร งกา รก่ อส ร้ า ง ร ะบบ
ระบายน้ าคอนกรี ต เสริ ม
เหล็ก  และถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็กภายในชุมชนบ้าน
หนองบัว  ซอย 5หมู่ที่  5 
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
-เพื่ อก่ อสร้ างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 
 

- ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต    เสริม
เหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
ภายในชุมชนบ้านหนองบัว  โดยท าการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
40.00 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความ
ยาวประมาณ 35.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 122 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

180,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายในชุมชน 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 
 

กองช่าง 

92 โ ค ร งกา รก่ อส ร้ า ง ร ะบบ
ระบายน้ าคอนกรี ต เสริ ม
เหล็กและถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 
119/2 ถึงบ้านเลขที่ 122      
ภายในชุมชนบ้านหนองบัว 
หมู่ที่  5 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
-เพื่ อก่ อสร้ างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 
 

- ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณ
บ้านเลขที่  119/2 ถึงบ้านเลขที่  122 
ภายในชุมชนบ้านหนองบัว  โดยท าการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
155.00 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร  
ความยาวประมาณ 150.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

650,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายในชุมชน 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก    
บริเวณซอยบ้านเลขที่ 448, 
ซอย 2/2 ,ซอยตรงข้ามซอย 
13 , ซอยข้างวัด    พระธาตุ
ปู่ป้อโพธิญาณรังสี, ทางแยก
ภายในซอย9 ภายในชุมชน
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ต าบล
ปงแสนทอง      อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  

-เพื่ อก่ อสร้ างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ซอยบ้านเลขที่ 448 , ซอย 2/2 ,ซอย
ตรงข้ามซอย 13 , ซอยข้างวัดพระธาตุปู่
ป้อโพธิญาณรังสี,ทางแยกภายในซอย 9 
ภายในชุมชนบ้านหนองบัว โดยท าการ
ก่ อ ส ร้ า ง ถน น ค อนก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก          
ขนาดความกว้าง 3.50 – 4.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 474.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,694 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมือง  เขลางค์นคร 

1,015,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

94 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่
บ้านเลขท่ี 141/2 -139/1 
ภายในชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา 
หมู่ที่ 11 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่ อก่ อสร้ างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่
บ้านเลขที่  141/2 -139/1 ภายใน
ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา โดยท าการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
3.50 เมตร ความยาวประมาณ 56.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 196ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

117,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 โ ค ร งกา รก่ อส ร้ า ง ร ะบบ
ระบายน้ าคอนกรีต 
เสริมเหล็กและถนนคอนกรีต
เสริม เหล็กซอย 1 ,7 ,14 
ภายในชุมชนบ้านชมพู 
หมู่ที่ 7 ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
-เพื่ อก่ อสร้ างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 
 

- ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1,7,14 
ภายในชุมชนบ้านชมพู โดยท าการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 0.40– 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 530.00 เมตร และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 – 
4.00 เมตร ความยาวประมาณ 400.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร      

2,278,000 - - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายในชุมชน 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองช่าง 

96 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านล าปาง
กลางตะวันออก หมู่ที่  11 
ต าบลชมพู  อ า เภอ เมื อ ง 
จังหวัดล าปาง ตั้งแต่ป้ายเขต
เทศบาลถึ งหน้า โร งเรี ยน
ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา  
ต าบลชมพู  อ า เภอ เมื อ ง 
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อปรับปรุงถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

- ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านล าปางกลางตะวันออก ตั้งแต่
ป้ายเขตเทศบาลถึง หน้าโรงเรียนชุมชนบ้าน
ฟ่อนวิทยา โดยท าการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิม
ในที่ (Pavement in-place recycling) ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร) ขนาด
กว้างประมาณ 4.00 – 5.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 2,623.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า14,180ตารางเมตรและงานอื่นๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

5,910,000 - - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

97 โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านต้า  หมู่ที่ 
10 ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ตั้งแต่สะพาน
ห น้ า ศู น ย์ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล
ชลประทาน ถึงบริเวณปาก
ซอยเ ช่ือมถนนชุมชนบ้าน
ล า ป า ง ก ล า ง ต ะ วั น อ อ ก   
ต าบลชมพู  อ า เภอ เมื อ ง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ ใ นสภาพที่ ดี และได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 
 
 

- ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านต้า ตั้งแต่
สะพานหน้าศูนย์เครื่องจักรกลชลประทาน 
ถึงบริเวณปากซอยเช่ือมถนนชุมชนบ้าน
ล าปางกลางตะวันออก โดยท าการ
ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (ชนิดปรับปรุงช้ันทางเดิมในที่ 
(Pavement in-place recycling) ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร) 
ขนาดกว้างประมาณ 4.00 – 5.50 เมตร 
ความยาวประมาณ 4,367.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,508 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 

10,348,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง 
หมู่ที่ 7  ต าบลปงแสนทอง       
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ตั้งแต่ป้ายเขตเทศบาล ถึง
ถนนทางแยกวัดแม่กืย ชุมชน
บ้านแม่กืย ต าบลปงแสนทอง       
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ ใ นสภาพที่ ดี และได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 
 

- ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง ตั้งแต่
ป้ายเขตเทศบาล  ถึงถนนทางแยกวัด
แม่กืย ชุมชนบ้านแม่กืย โดยท าการ
ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (ชนิดปรับปรุงช้ันทางเดิมในที่ 
(Pavement in-place recycling) ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร)  
ขนาดกว้างประมาณ 4.00 – 5.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 4,911.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,528 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร        
 
 
 
 
 
 

9,686,000 
 
 
 
 
 
 

- - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านล าปาง
ก ล า ง ต ะ วั น ต ก  ห มู่ ที่  3  
ต า บ ล ป ง แ ส น ท อ ง       
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ตั้ งแต่ป้ายเขตเทศบาลถึง
บริเวณซอย 6 ชุมชนบ้าน   
ป ง แ ส น ท อ ง  ห มู่ ที่  1        
ต า บ ล ป ง แ ส น ท อ ง       
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการสญัจร 
 

- ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านล าปางกลาง
ตะวันตก ตั้ งแต่ป้ายเขตเทศบาลถึง
บริเวณซอย 6 ชุมชนบ้านปงแสนทอง 
โดยท าการปรั บปรุ งถนนเดิ มด้ วย      
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงช้ัน
ทางเดิมในที่  (Pavement in-place 
recycling) ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร) ขนาดกว้างประมาณ 
5 .00  – 6 .5 0  เ มต ร  ค ว ามย า ว
ประมาณ 7,938.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 39,970 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  
 
 
 
 
 
 

17,727,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
 



  
 

169 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100 โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านหมอสม 
ซอย 5 หมู่ที่ 2 
ต าบลปงแสนทอง      
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
 
 
 

-เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการสัญจร 

- ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหมอสม 
ซอย 5 โดยท าการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ
กว้าง 3.50 เมตร ความยาวประมาณ 
160.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
560 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

214,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร  
 

กองช่าง 

101 
 
 

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านต้า บริ เวณข้าง
ศ า ล า อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์         
ห มู่ ที่  1 0  ต า บ ล ช ม พู    
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการสญัจร 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านต้า บริเวณข้างศาลา
อเนกประสงค์ โดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 
3.00-4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
70.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
240.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

144,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร  
 

กองช่าง 

 
 



  
 

170 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรี ต เสริ ม เหล็กและ
ระบบระบายน้ าคอนกรีต      
เ ส ริ ม เ ห ล็ ก  ซ อ ย  3     
ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย หมู่
ที่  8  ต า บ ล ป งแ ส น ทอ ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการสญัจร 
-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังออกจาก
ชุมชน 
 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย  3  ภ าย ใน ชุ มชนบ้ า นส บตุ๋ ย      
โดยท าการก่อสร้ า งถนนคอนกรี ต     
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 
เมตร ความยาวประมาณ 20.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร
และก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เ ส ริ ม เ ห ล็ ก  ข น า ด  0 . 4 0  เ ม ต ร       
ความยาวประมาณ 210.00 เมตร และ    
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

586,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายในชุมชน 
 
 

กองช่าง 

103 
 
 

โ ค ร งกา รก่ อส ร้ า ง ร ะบบ
ร ะ บ า ย น้ า ค อ น ก รี ต                 
เสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 
385  ภาย ใน ชุมชนบ้ าน
หนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7       
ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังออกจาก
ชุมชน 

- ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต       
เสริมเหล็ก บริ เวณบ้านเลขที่  385 
ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก
โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร 
ความยาวประมาณ 44.00 เมตร และ
งานอ่ืน ๆ  ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  
 

115,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายในชุมชน 
 
 

กองช่าง 

 



  
 

171 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

104 โ ค ร งกา รก่ อส ร้ า ง ร ะบบ
ร ะ บ า ย น้ า ค อ น ก รี ต                 
เสริมเหล็ก  ภายในชุมชน    
บ้านฟ่อน ซอย 6  หมู่ที่ 2 
ต าบลชมพู  อ า เภอ เมื อ ง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังออกจาก
ชุมชน 

- ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน 
ซ อ ย  6   โ ด ย ท า ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง      
ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
270.00 เมตร และงาน   อื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

702,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายในชุมชน 
 
 

กองช่าง 

105 
 
 

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก      
ตั้ ง แ ต่ ซ อ ย  7  ถึ ง ถ น น      
สายหลักหน้ ากาดค า เดิ ม 
ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่
ที่  7  ต า บ ล ป งแ ส น ทอ ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการสญัจร 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
ตั้ ง แ ต่ ซ อ ย  7  ถึ ง ถน น ส า ย ห ลั ก     
ห น้ า ก า ด ค า เ ดิ ม  ภ า ย ใน ชุ ม ช น         
บ้านกาดใต้ โดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
3 .00 – 4 .00 เมตร  ความยาว
ประมาณ 800.00 เมตร หรือพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร  

1,540,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน 
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร  
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
         1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านเลขท่ี 112 , 66/1 
ภายในชุมชนบ้านล าปาง
กลางตะวันออก  หมู่ที่ 11 
ต าบลชมพู  อ า เภอ เมื อ ง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลดอุบัติเหต ุ

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านล าปางกลางตะวันออก 
ซอยข้างบ้านเลขที่ 195/1 ซอยบ้านเลขที่ 
112 บ้านเลขที่  66/1 ซอยบ้านเลขที่ 
144/1 (บ้านนายทองดี เปาปวง) โดยท า
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้างประมาณ 1.30-3.50 เมตร 
ความยาวประมาณ 233 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 517 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- 263,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนน 

กองช่าง 
 

107 
 
 

โ ค ร งกา รก่ อส ร้ า ง ร ะบบ
ระบายน้ าคอนกรีต      เสริม
เหล็ก  และถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็ก ภายในบริเวณ
แยกจากซอย 2 ชุมชนบ้าน
ไร่ข่วงเปา      หมู่ที่  11 
ต า บ ล ป ง แ ส น ท อ ง        
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังออก
จากชุมชน 
-เ พื่ อ ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น แ ล ะ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 
 

- ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต     เสริม
เหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บริเวณแยกจากซอย 2 ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา 
โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 120.00 เมตร และถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 170.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

750,000 - - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายในชุมชน 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 
 

กองช่าง 



  
 

173 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 โครงการปรับปรุง         
ผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ภายในชุมชน
บ้านไร่นาน้อย บริเวณ
ตั้งแต่หน้าวัดไร่นาน้อย ถึง
หน้าบ้านเลขท่ี 394  
หมู่ที่ 5 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 
 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย บริเวณตั้งแต่หน้า
วัดไร่นาน้อย ถึงหน้าบ้านเลขท่ี 394 โดยท า
การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
ขนาดความกว้างประมาณ 1.00-1.20  เมตร 
ความยาวประมาณ 650.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

352,200 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
       1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

109 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก 
ซอยทุ่งหลวงรีสอร์ท  
หมู่ที่ 5 ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ    
ลดอุบัตเิหต ุ

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านกาดเมฆตะวันตก ซอยทุ่งหลวงรีสอร์ท  
โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  
ขนาดความกว้างประมาณ 3.50 เมตร      
ความยาวประมาณ 416.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 1,456.00 ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 730,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น ภายในชุมชนบ้าน
โทกหัวช้าง ตั้งแต่แยกทาง
หลวงแผ่นดินสายอินทร์บรุ-ี
เชียงใหม่ (11) ตอนเลี่ยง
เมือง บริเวณกโิลเมตรที่ 7 
เข้าไปเชื่อมกับถนนคอนกรตี         
เสรมิเหล็กเดมิ หมู่ที่ 3  
ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ    
ลดอุบัตเิหต ุ

-ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในชุมชน
บ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่แยกทางหลวงแผ่นดิน
สายอินทร์บรุ-ีเชียงใหม่(11) ตอนเลี่ยงเมือง 
บริเวณกโิลเมตร ที่ 7 เข้าไปเชื่อมกับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยท าการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอดัแน่น  ขนาดความกว้างประมาณ 
4.00 เมตร ความยาวประมาณ 650.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร 
และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- 500,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

111 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ 
ซอยร่มโพธิ์ 2,4,5,6 
ซอยร่มเย็น 2 
ซอยกลางทุ่ง  
หมู่ที่ 8 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ    
ลดอุบัตเิหต ุ

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ ซอยร่มโพธ์ิ 2,4,5,6 
ซอยร่มเย็น 2 ซอยกลางทุ่ง โดยท าการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 3.00-4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 405.00 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 1,591.00 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 840,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ  
ใช้ถนน 

กองช่าง 

112 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
ภายในชุมชนบ้าน          
หัวทุ่งสามัคคี  
ซอยสวนเทพศิร ิ
หมู่ที่ 8 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ    
ลดอุบัตเิหต ุ

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตีภายใน
ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ซอยสวนเทพศิริ โดย
ท าการก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 183.00 เมตร หรอืพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 420,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ  
ใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



  
 

176 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
หมอสม ตั้งแต่ระบบ
ระบายน้ าเดิมถึงบ่อพัก
เดิม บรเิวณหนา้โรงเรียน
บ้านหมอสม  
หมู่ที่ 2 ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ า
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหมอสม 
ตั้งแต่ระบบระบายน้ าเดมิถึงบ่อพักเดิม 
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหมอสม  โดย
ท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 80.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

- 248,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

114 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีต    
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านกาดเมฆตะวันตก 
ซอย 4  หมู่ที่ 5 
 ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ า
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆ
ตะวันตก ซอย 4 โดยท าการก่อสรา้ง
ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 238.00 
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 665,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 



  
 

177 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
     1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

115 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกอกชุม        
ซอยข้างบ้านเลขท่ี 144 
หมู่ที่ 6 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ    
ลดอุบัตเิหต ุ

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านกอกชุม ซอยข้างบ้านเลขท่ี 144 
โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 190.00 เมตร หรอืพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 760.00 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 420,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ  
ใช้ถนน 

กองช่าง 

116 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยพาราแอสฟลัท์ติก 
ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ 
ซอย 1 หมู่ที่ 2 ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ    
ลดอุบัตเิหต ุ

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยพาราแอสฟลัท์ติก 
ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ ซอย 1 โดยท าการ
ปรับปรุงถนนเดมิด้วยพาราแอสฟลัท์ติก  
ขนาดความกว้างประมาณ 4 เมตร ความยาว
ประมาณ 388 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมน่้อยกว่า 
1,552 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 631,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ  
ใช้ถนน 

กองช่าง 

117 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้ างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
ล าปางกลางตะวันตก ตั้งแต่
แ ย ก บ ริ เ ว ณ ศ า ล า
อเนกประสงค์ถึงบ่อพักเดิม 
หมู่ที่ 3 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านล าปางกลางตะวันตก ตั้งแต่
แยกบริเวณศาลาอเนกประสงค์ถึงบ่อพักเดิม 
โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ 214 เมตร และงาน 
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- 684,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 
 

กองช่าง 



  
 

178 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
     1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

118 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้ ว ย พ า ร า แ อ ส ฟั ล ท์ ติ ก  
ภายในชุมชนบ้านล าปางกลาง
ตะวันตก ตั้งแต่บริเวณแยก
ศาลาไปทางฌาปนสถาน 
หมู่ที ่3 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ    
ลดอุบัตเิหต ุ

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยพาราแอสฟัลท์ติก 
ภายในชุมชนบ้านล าปางกลางตะวันตก 
ตั้ ง แ ต่ บ ริ เ ว ณ แ ย ก ศ า ล า ไ ป ท า ง       
ฌาปนสถาน โดยท าการปรับปรุงถนน
เดิมด้วยพาราแอสฟัลท์ติก ขนาดความ
กว้างประมาณ 3.30 – 5.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 675 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,670 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- 1,140,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ  
ใช้ถนน 

กองช่าง 

119 
 
 
 
 
 
 

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ล า น       
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้ านป่ าตันกุม เมื อง 
บริ เวณฌาปนสถานชุมชน
บ้านป่าตันกุมเมือง  
หมู่ที่ 4 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์ให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 

-ก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง 
บริเวณฌาปนสถานชุมชนบ้าน            
ป่าตันกุมเมือง โดยท าการก่อสร้างลาน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,500  ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 1,890,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนิน
โครงการ 

-ท าให้มีลาน
อเนกประสงค์ 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
สถานท่ีประกอบ
กิจกรรมของ
ชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 
 



  
 

179 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
     1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

120 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหมอสม  บริเวณ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ    
ลดอุบัตเิหต ุ

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหมอสม บริเวณประปาหมู่บ้าน 
โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดความกว้างประมาณ 4 เมตร 
ความยาวประมาณ 55 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 220 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 110,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน 

กองช่าง 

121 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง
ระบบระบายน้ าคอนกรี ต   
เสริมเหล็กและก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกาดโป่ ง  ตั้ งแต่
บริเวณซอยข้างวัดกาดโป่งถึง
แยกไปชุมชนบ้านกาดใต้ไปยัง
ชุมชนบ้าน 
หนองห้าตะวันตก หมู่ที่ 7 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ    
ลดอุบัตเิหต ุ

-ก่ อส ร้ า งป รั บปรุ ง ร ะบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน  
กาดโป่ง ตั้งแต่บริเวณซอยข้างวัดกาดโป่ง
ถึงแยกไปชุมชนบ้านกาดใต้ไปยังชุมชน
บ้านหนองห้าตะวันตก โดยท าการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ความกว้างประมาณ 0.80 เมตร ความ
ยาวประมาณ 440 เมตร และท าการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ความกว้างประมาณ 3.50-4.00 เมตร      
ความยาวประมาณ 440 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร และงาน
อื่น  ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง       
เขลางค์นคร 

- 2,180,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและ
น้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน 

กองช่าง 



  
 

180 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
     1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 โครงการก่อสร้างงานวางท่อ
ลอดเหลี่ยมส าเร็จรูป ภายใน
ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี      
(สันป่าตึง) บริเวณล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ บรเิวณ
บ้านเลขท่ี 110/1 
หมู่ที่ 8 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

-ก่อสร้างงานวางท่อลอดเหลี่ยมส าเร็จรูป 
ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) 
บริ เ วณล า เหมืองสาธารณประโยชน์ 
บริเวณบ้านเลขที่ 110/1 โดยท าการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมส าเร็จรูป ขนาด 
1.5x1.5x1.00 ม. จ านวน 8 ท่อน 2 
แถว และงานอื่น  ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 600,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ประชาชน
ทั่วไปไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

123 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านบุญเกิด   
หมู่ที่ 2 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกัน
อันตรายจากการ   
ใช้ถนนและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านบุญเกิด โดยท าการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 2 - 4 เมตร ความยาวประมาณ 
1,460 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,149 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ     
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 2,680,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



  
 

181 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
     1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

124 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก 
บริเวณวดัหนองห้าตะวันออก 
หมู่ที่ 7 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่
ท่วมขังออกจาก
ชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน          
หนองห้าตะวันออก บริเวณ                  
วัดหนองห้าตะวันออก โดยท าการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหลก็  
ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร 
ความยาวประมาณ 130 เมตร และ        
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง     
เขลางค์นคร 
 

- 490,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองช่าง 

125 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดมิด้วย
พาราแอสฟัลทต์ิก ภายในชุมชน
บ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่บริเวณ
หน้าวัดบ้านโทกหัวช้าง       
ข้างหอพักบ้านพลร่มถึง      
ถนนคอนกรีตเดมิ หมู่ที่ 3  
ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกัน
อันตรายจาก      
การใช้ถนนและ    
ลดอุบัตเิหต ุ

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยพาราแอสฟลัท์ติก 
ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่  
บริเวณหน้าวัดบ้านโทกหัวช้างข้างหอพัก
บ้านพลร่มถึงถนนคอนกรตีเดมิโดยท าการ
ปรับปรุงถนนเดมิด้วยพาราแอสฟลัท์ติก 
ขนาดความกว้างประมาณ  4  เมตร 
ความยาวประมาณ 140 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร และ     
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง   
เขลางค์นคร 

- 288,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ  
ใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 



  
 

182 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
     1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

126 โครงการก่อสร้างถนน        
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ภายใน
ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี     
สายทางไปวัดสามคัคีบุญญาราม 
หมู่ที่ 8 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกัน
อันตรายจาก      
การใช้ถนนและ    
ลดอุบัตเิหต ุ

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี สายทาง
ไปวัดสามัคคีบญุญารามผ่านบ้านเลขท่ี 
185 บ้านนายคนึง  ใจแก้วแดง โดยท า
การก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
ขนาดความกว้างประมาณ  4  เมตร 
ความยาวประมาณ 310 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร และ     
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง          
เขลางค์นคร 

- 710,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ  
ใช้ถนน 

กองช่าง 

127 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยกลาง       
ซอยข้างวัดบ้านกล้วยกลาง  
หมู่ที่ 5 ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกัน
อันตรายจาก      
การใช้ถนนและ    
ลดอุบัตเิหต ุ

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยกลาง ซอยข้างวัดบ้าน
กล้วยกลาง โดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4 เมตร ความยาวประมาณ 83 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332 ตาราง
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 173,900 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ  
ใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 
 



  
 

183 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
     1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

128 โครงการก่อสร้างลาน     
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ 
บริเวณหน้าวัดกล้วยแพะ 
หมู่ที่ 2 ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์ให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 

-ก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณหน้าวัด 
กล้วยแพะ โดยท าการก่อสร้างลาน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,450  ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 759,100 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ท าให้มีลาน
อเนกประสงค์ 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมของ
ชุมชน 

กองช่าง 

129 โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้าน     หนอง
ห้าตะวันตก 
หมู่ที่ 10 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกัน
อันตรายจาก      
การใช้ถนนและ           
ลดอุบัตเิหต ุ

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก 
หมู่ที่ 10 ถึงข้างวัดไร่ข่วงเปา 
หมู่ที่ 11 โดยท าการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงช้ันทาง
เดิมในที่ (Pavement in-place recycling))  
ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 1,298.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,192 ตารางเมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 2,882,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ  
ใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

184 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
     1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

130 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน และลาน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ภายในบริเวณฌาปนสถาน  
ชุมชนบ้านปงแสนทอง  
หมู่ที่ 1 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก      
การใช้ถนนและ           
ลดอุบัตเิหต ุ
-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ลานอเนกประสงค์ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 

-ก่อสร้างและปรับปรุงถนนและลาน       
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ภายในบริเวณ   
ฌาปนสถาน ชุมชนบ้านปงแสนทอง      
โดยท าการก่อสร้างและปรบัปรุงถนนและ
ลานแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต พ้ืนท่ีไมน่้อยกว่า 
3,450 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตาม  
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- 1,450,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ  
ใช้ถนน 
-ท าให้มีลาน
อเนกประสงค์ 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ของชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

185 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

131 โครงการปรับปรุงถนนเดมิด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ภายใน
ชุมชนบ้านป่าแลว 1 ตั้งแต่
ทางแยกถนนล าปาง-แม่ทะ 
ชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 
13 ถึงหน้าหมูบ่้านอริน 2 
ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 
ต าบลชมพ ูอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกัน
อันตรายจาก      
การใช้ถนนและ           
ลดอุบัตเิหต ุ

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านป่าแลว 1 ตั้งแต่ทางแยกถนนล าปาง-แม่ทะ 
ชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ถึงหน้าหมู่บ้านอริน 2 
ชุมชนบ้านร้องหมู่ที่ 12  โดยท าการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงช้ันทางเดิมใน
ที ่(Pavement in-place recycling) ) ขนาดกว้าง
ประมาณ 4.00-9.00 เมตร ความยาวประมาณ 
2,429.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 14,567 
ตารางเมตร และงานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  

- 5,629,700 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
จากการใช้
ถนน 

กองช่าง 

132 โครงการปรับปรุงถนนเดมิด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ภายใน
ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ที่ 
4 – ชุมชนบ้านแพะดอนตัน 
หมู่ที่ 9 – ชุมชนบ้านหนองหัว
หงอก หมู่ที่ 9 ตั้งแต่ทางแยก
ถนนเลี่ยงเมืองล าปางถึงคัน
คลองส่งน้ าชลประทานชุมชน
บ้านหนองหัวหงอก 
ต าบลชมพ ูอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกัน
อันตรายจาก      
การใช้ถนนและ           
ลดอุบัตเิหต ุ

- ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ที่ 4 – ชุมชนบ้านแพะ
ดอนตัน หมู่ท่ี 9 – ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 
ตั้งแต่ทางแยกถนนเลี่ยงเมืองล าปางถึงคันคลองส่งน้ า
ชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก โดยท าการ
ปรับปรุงถนนเดมิด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ชนิด
ปรับปรุงช้ันทางเดิมในท่ี (Pavement in-place 
recycling) ) ขนาดกว้างประมาณ 4.50-8.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 2,685.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 14,200 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- 6,891,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
จากการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 



  
 

186 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

133 โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง
หมู่ที่ 3 ตั้งแต่ทางแยก
สะพานข้ามคลอง
ชลประทาน ถึงเขตเทศบาล   
ชุมชนบ้านกล้วยม่วง 
หมู่ที่ 3 
ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ           
ลดอุบัตเิหต ุ

- ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตั้งแต่ทาง
แยกสะพานข้ามคลองชลประทาน ถึงเขต
เทศบาล โดยท าการปรับปรุงถนนเดิมด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (ชนิดปรับปรุงช้ันทาง
เดิมในท่ี (Pavement in-place recycling) ) 
ขนาดกว้างประมาณ 5.00-10.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 2,500.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,625 ตารางเมตร และ
งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  

- 10,224,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ
ใช้ถนน 

กองช่าง 

134 โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง
ตั้งแต่แยกถนนล าปาง-แม่ทะ 
-บ้านกล้วยม่วง  
หมู่ที่ 3 ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ           
ลดอุบัตเิหต ุ

- ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ตกิ 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตั้งแต่
แยกถนนล าปาง-แม่ทะ –บ้านกล้วยม่วง 
โดยท าการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (ชนิดปรับปรุงช้ันทางเดมิในท่ี 
(Pavement in-place recycling) ) ขนาด
กว้างประมาณ 6.00-9.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 3,630.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 31,170 ตารางเมตร และงานอ่ืนๆ
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- 14,286,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ
ใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 



  
 

187 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

135 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านบุญเกดิ 
บริเวณตั้งแต่ทางแยก
วิทยาลัยเทคโนโลยีล าปาง 
(แลมป์เทค) ถึงทางแยก
กลางหมู่บ้าน ภายในชุมชน
บ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ           
ลดอุบัตเิหต ุ

- ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านบุญเกดิ บริเวณตั้งแต่ทาง
แยกวิทยาลัยเทคโยโลยลี าปาง (แลมป์เทค) 
ถึงทางแยกกลางหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้าน
บุญเกิด โดยท าการปรับปรุงถนนเดิมด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (ชนิดปรับปรุงช้ันทาง
เดิมในท่ี (Pavement in-place recycling) ) 
ขนาดกว้างประมาณ 4.00-6.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 1,723.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 10,236 ตารางเมตร และงานอ่ืนๆ
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- 4,696,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ
ใช้ถนน 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีต       
เสรมิเหล็ก บริเวณโรงแรม 
พี เจ อินท์ ถึงล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ ภายใน
ชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณโรงแรม พี เจ อินท์ ถึงล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด 
โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 483 เมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

- 1,480,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองช่าง 

 



  
 

188 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

137 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ระบบระบายน้ า ภายใน
ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี 
หมู่ที่ 8 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ในสภาพที่ดแีละได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ถนน
และลดอุบัติเหตุ 
-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบ
ระบายน้ า ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี โดยท า
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 4 เมตร ความยาวประมาณ 40 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร 
และก่อสร้างระบบระบายน้ า และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 170,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน 
-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองชา่ง 

138 โครงการกอ่สร้างลาน     
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณฌาปนสถาน  
ชุมชนล าปางกลางตะวันตก 
หมู่ที่ 3 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
 

-ก่อสร้างลานแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตบริเวณ 
ฌาปนสถาน ชุมชนล าปางกลางตะวันตก  
โดยท าการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,800  ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

- 906,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ท าให้มีลาน
อเนกประสงค์ 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
สถานที่ประกอบ
กิจกรรมของ
ชุมชน 

กองชา่ง 

139 โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านล าปาง
กลางตะวันออก ตั้งแต่
บริเวณซุ้มประตูทางเข้า
ชุมชนล าปางกลาง
ตะวันออก ถึงวัดล าปาง
กลางตะวันออก หมู่ที่ 11 
ต าบลชมพ ูอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ในสภาพที่ดแีละได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ถนน
และลดอุบัติเหตุ 
 

- ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านล าปางกลางตะวนัออก ตั้งแต่
บริเวณซุ้มประตูทางเข้าชุมชนล าปางกลาง
ตะวันออก ถึงวัดล าปางกลางตะวันออก โดยท า
การปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
(ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement in-
place recycling) ตาม  แบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร) ขนาดกวา้งประมาณ 3.50-12.00 
เมตร  ความยาวประมาณ 1,083.00 เมตร หรือ
มีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 5,761 ตารางเมตร และงาน
อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- 1,686,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน 
 

กองชา่ง 



  
 

189 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

140 โครงการปรับปรุงถนนเดมิด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณ
ตั้งแต่ทางแยกไปเรือนจ า 
กล้วยแพะเข้าไปในชุมชน 
หมู่ที่ 1 ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ
ลดอุบัตเิหต ุ
 

- ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ตกิ 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณ
ตั้งแต่ทางแยกไปเรือนจ ากล้วยแพะเข้าไปใน
ชุมชน โดยท าการปรับปรุงถนนเดมิด้วย       
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (ชนิดปรับปรุงช้ันทางเดิม
ในที่ (Pavement in-place recycling) ) 
ขนาดกว้างประมาณ 4.00-6.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 790.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 4,315 ตารางเมตร และงานอ่ืนๆ    
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- 1,961,700 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน 
 

กองช่าง 

141 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดมิด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ภายใน
ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 
บริเวณตั้งแต่บ้านเลขท่ี 305 ถึง
ทางแยกคันคลองส่งน้ า
ชลประทาน หมู่ที่ 4 
ต าบลชมพ ูอ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการ   ใช้ถนนและ        
ลดอุบัตเิหต ุ
 

- ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า บริเวณตั้งแต่
บ้านเลขท่ี 305 ถึงทางแยกคันคลองส่งน้ า
ชลประทาน โดยท าการปรับปรุงถนนเดิมด้วย  
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (ชนิดปรับปรุงช้ันทาง
เดิมในท่ี (Pavement in-place recycling) ) 
ขนาดกว้างประมาณ 4.50-6.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 1,140.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 6,110 ตารางเมตร และงานอ่ืนๆ
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- 2,117,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

142 โครงการปรับปรุงถนนเดมิด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ภายใน
ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก 
หมู่ที่ 5 ต าบลชมพู ตั้งแต่ป้าย
ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก 
ถึงบริเวณสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน ชุมชนบ้าน 
หนองวัวเฒ่า หมู่ที่ 7  
ต าบลพระบาท ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกัน
อันตรายจากการ   
ใช้ถนนและ       
ลดอุบัตเิหต ุ
 

ปรับปรุงถนนเดมิด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ 5 
ต าบลชมพู ตั้งแต่ป้ายชุมชนบ้านกาดเมฆ
ตะวันออก ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน 
ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ 7 ต าบลพระบาท  
โดยท าการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (ชนิดปรับปรุงช้ันทางเดมิในท่ี 
(Pavement in-place recycling)) ขนาดกว้าง
ประมาณ 4.00-4.50 เมตร ขนาดความยาว
ประมาณ 1,389.00 เมตร หรือมีพื้นท่ี                
ไม่น้อยกว่า 6,087.50 ตารางเมตร และงานอ่ืนๆ       
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 2,232,600 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจร
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
จากการใช้
ถนน 
 

กองช่าง 
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โครงการปรับปรุงถนนเดมิด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ภายใน
ชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 
ต าบลชมพู ตั้งแต่ป้ายชุมชน
บ้านหนองยาง ถึงป้ายชุมชน
บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 14 
ต าบลชมพ ูอ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกัน
อันตรายจากการใช้
ถนนและ           
ลดอุบัตเิหต ุ
 

- ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านหนองยาง  หมู่ที่ 8 ต าบลชมพู 
ตั้งแต่ป้ายชุมชนบ้านหนองยาง ถึงป้ายชุมชนบ้าน
หนองเจริญ หมู่ที่ 14 ต าบลชมพู โดยท าการ
ปรับปรุงถนนเดมิด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(ชนิดปรับปรุงช้ันทางเดิมในท่ี (Pavement in-
place recycling) ) ขนาดกว้างประมาณ 3.50-
5.50 เมตร ความยาวประมาณ 2,150.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 9,939 ตารางเมตร และ
งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- 3,664,900 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจร
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
จากการใช้
ถนน 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุ ม ชน บ้ า น ห น อ งป ล้ อ ง      
ซอยข้างบ้านเลขท่ี 755 
หมู่ที่ 5 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ       
ลดอุบัตเิหต ุ

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้าน
หนองปล้อง ซอยข้างบ้านเลขที่ 755โดยท าการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 3.00-4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
185.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 688.00 
ตาราง และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

- 422,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน 
 

กองช่าง 
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โครงการก่อสร้ า ง ระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
กอกชุม ตั้งแต่บ่อพักเดิมถึง
ล าเหมืองน้ าจ า 
หมู่ที่ 6 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านกอกชุม ตั้ งแต่บ่อพักเดิมถึง       
ล าเหมืองน้ าจ า โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างประมาณ 
0.60 เมตร ความยาวประมาณ 237 เมตร และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 760,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและ
น้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  

กองช่าง 
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โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆ
ตะวันตก ซอยบริเวณหลังวัด
บ้านกาดเมฆ หมู่ที่ 5 
 ต าบลชมพ ูอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ 
ลดอุบัตเิหต ุ
 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอยบริเวณหลังวัด
บ้านกาดเมฆ โดยท าการปรบัปรุงถนนเดิมด้วย    
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดความกว้างประมาณ  
4.00-4.50  เมตร ความยาวประมาณ 820.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,345 ตารางเมตร 
และงานอ่ืน ๆ  ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง         
เขลางค์นคร 

- 1,185,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

147 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กและก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 2 (แยกจากซอย 2) 
ตั้งแต่ทางแยกบ้านเลขที่ 
375 และซอยบ้านนาย
ประหยัด ทาตัน ภายใน
ชุมชนบ้าน 
ไร่ข่วงเปา หมู่ที่ 11 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหต ุ
 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 (แยกจากซอย 2) ตั้งแต่ทางแยก
บ้านเลขท่ี 375 และซอยบ้านนายประหยัด 
ทาตัน ภายในชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา โดยท า
การก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 372 เมตร และ
ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้างประมาณ 3.50 เมตร  
ความยาวประมาณ 129 เมตร หรือพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 451.50 ตารางเมตร และ  
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง     
เขลางค์นคร 

- 1,200,000 - - -  
-ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

 
-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและ
น้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 
 

 
กองช่าง 
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โครงการก่อสร้าง     
ระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชน
ล าปางคูน ซอย 8 
หมู่ที่ 1 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบายน้ า
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านล าปางคูน 
ซอย 8 โดยท าการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
170 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 580,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและ
น้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

 



  
 

193 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

149 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายชุมชนบ้าน
หนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 
ต าบลชมพู ถึงชุมชน            
บ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8 
ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกัน
อันตรายจากการใช้
ถนนและลด
อุบัติเหต ุ

- โดยท าการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
(ชนิดปรับปรุงช้ันทางเดิมในท่ี Pavement in-place recycling) 
ตั้งแต่คันคลองชลประทานบ้านหนองหัวหงอกถึง                 
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตีเดมิบริเวณประปาชุมชน                
บ้านหัวทุ่งสามัคคี ขนาดความกว้างประมาณ 4.00-5.00 เมตร              
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- 2,418,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจร
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
จากการใช้
ถนน 

กองช่าง 

150 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายชุมชนบ้าน
หนองบัว หมู่ที่ 5             
ต าบลปงแสนทอง ตั้งแต่           
ป้ายชุมชนบ้านหนองบัว             
(บ่อบ าบัดน้ าเสยี) ถึงโรงเรียน
ปงแสนทองวิทยาคม 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกัน
อันตรายจากการใช้
ถนนและลด
อุบัติเหต ุ

- โดยท าการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
(ชนิดปรับปรุงช้ันทางเดิมในท่ี Pavement in-place recycling) 
ขนาดความกว้างประมาณ 3.50-6.50 เมตร ความยาวประมาณ 
2,162.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 9,225.00                  
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  

- 3,874,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจร
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
จากการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 
 
 



  
 

194 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

151 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายชุมชนบ้าน 
กาดใต ้หมู่ที่ 7 ตั้งแต่          
สามแยกชุมชนบ้านกาดใต้  
ถึงถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตเดมิบรเิวณ       
ป้ายชุมชนบ้านหนองห้า
ตะวันตก หมู่ที่ 10 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ
ลดอุบัตเิหต ุ

- โดยท าการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเดิมด้วย               
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (ชนิดปรับปรุงช้ันทางเดิมในท่ี 
Pavement in-place recycling) ขนาดความกว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 1,320.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 7,920.00 ตารางเมตร 
และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- 2,511,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ
ใช้ถนน 

กองช่าง 

152 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายชุมชนบ้าน
หนองยาง หมู่ที่ 8 ถึงชุมชน
บ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ 9 
บริเวณคันคลองส่งน้ า       
สายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย 
ต าบลชมพ ูอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพือ่ป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ
ลดอุบัตเิหต ุ

- โดยท าการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเดิมด้วย              
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (ชนิดปรับปรุงช้ันทางเดิม ในท่ี 
(Pavement in-place recycling) ขนาดความกว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร ความยาวประมาณ 2,720.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 21,760.00                 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  

- 9,810,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ
ใช้ถนน 

กองช่าง 

 



  
 

195 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

153 โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยพาราแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต สายชุมชนบ้าน
ศาลาดอน หมู่ที่ 3  
ต าบลชมพ ูอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหต ุ

- โดยท าการปรับปรุงถนนเดมิด้วยยางพารา             
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดความกว้างประมาณ 
4.00-4.50 เมตร ความยาวประมาณ 780.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,395.00              
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  

- 1,650,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน 

กองช่าง 

154 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายชุมชน       
บ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5         
สายทางตั้งแต่บริเวณหน้า
โรงเรียนปงแสนทองถึงบ้าน
ไร่นาน้อย ซอย 2 ซอย 8 
และบ้านไร่ข่วงเปา  
หมู่ที่ 11 ซอย 2  
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหต ุ

- โดยท าการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเดิมด้วย            
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (ชนิดปรับปรุงช้ันทางเดิมใน
ที่ (Pavement in-place recycling)         
ขนาดความกว้างประมาณ 5.00-8.50 เมตร 
ความยาวประมาณ 2,081.00 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 10,990.00 ตารางเมตร และ      
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- 3,931,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

155 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายชุมชน            
บ้านทุ่งกู่ด้าย สายทางบรเิวณ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
หมู่ที่ 6 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ
ลดอุบัตเิหต ุ

- โดยท าการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเดิมด้วย            
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (ชนิดปรับปรุงช้ันทางเดิมในท่ี 
Pavement in-place recycling) ขนาดความกว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 2,080.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 12,480.00 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- 4,989,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

156 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตและก่อสรา้งระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายชุมชนบ้านแพะดอนตัน 
หมู่ที่ 9 ต าบลชมพู ถึงบ้าน
ศรีหมวดเกล้า 2 หมู่ที่ 4 
ต าบลชมพู ตั้งแต่บริเวณ
ศาลากองทุนหมู่บ้าน          
บ้านแพะดอนตันถึงบริเวณ
บ้านเลขท่ี 513                   
(ชุมชนศรีหมวดเกล้า 2) 
ต าบลชมพ ูอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและ
ลดอุบัตเิหต ุ
-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ า
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที ่
ท่วมขังออกจากชุมชน 

- โดยท าการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเดิมด้วย              
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (ชนิดปรับปรุงช้ันทางเดิมในท่ี 
(Pavement in-place recycling) ) ตั้งแต่บรเิวณ 
ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านแพะดอนตันถึงบริเวณ
บ้านเลขท่ี 513 (ชุมชนศรีหมวดเกล้า 2)ขนาดกว้าง
ประมาณ 4.00-5.00 เมตร ความยาวประมาณ 
710.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,115.00 
ตารางเมตร และก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต               
เสรมิเหล็กตั้งแต่บริเวณศาลากองทุนหมู่บ้าน                 
บ้านแพะดอนตันถึงบ่อพักเดิม ขนาดความกว้าง 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ 365.00 เมตร และงานอื่น ๆ              
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- 2,864,000 - - - -ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 
-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและ
น้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

157 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
เดิมด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  
สายชุมชนบ้านกล้วยกลาง   
หมู่ที่ 5 สายทางบริเวณภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยกลาง  
ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหต ุ

- โดยท าการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุง
ช้ันทางเดิมในท่ี Pavement in-place 
recycling) ขนาดกว้างประมาณ 4.00-
6.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
10,715.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- 4,177,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนน 

กองช่าง 

158 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
เดิมด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  
สายชุมชนบ้านประสบสุข 
หมู่ที่ 2 ตั้งแต่บริเวณปา้ยชุมชน
เข้าไปภายในชุมชนบ้าน 
ประสบสุข ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหต ุ

- โดยท าการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุง
ช้ันทางเดิมในท่ี Pavement in-place 
recycling) ขนาดกว้างประมาณ 4.50 
เมตร ความยาวประมาณ 820.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,622.50 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- 1,622,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

159 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายชุมชนบ้าน
หนองห้าตะวันตก หมู่ที่ 10 
บริเวณ ซอย 2 ซอย 2/1   
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและลด
อุบัติเหต ุ

- โดยท าการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (ชนิดปรับปรุงช้ันทาง
เดิมในท่ี Pavement in-place recycling) 
ขนาดกว้างประมาณ 4.00-5.50 เมตร 
ความยาวประมาณ 1,022.00 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 4,906.00 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  

- 2,199,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนน 

กองช่าง 

160 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายชุมชนบ้าน
กอกชุม หมู่ที่ 6 ตั้งแต่
บริเวณปา้ยเขตเทศบาลฯ 
ถึงทางหลวงแผ่นดินสาย 
อินทร์บุร-ีเชียงใหม่ (11) 
ตอนเลี่ยงเมือง  
(ร้านอึ่งมินิมาร์ท)  
ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและลด
อุบัติเหต ุ

- โดยท าการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเดิมด้วย       
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (ชนิดปรับปรุงช้ันทาง
เดิมในท่ี Pavement in-place recycling) 
ขนาดกว้างประมาณ 4.00-4.50 เมตร 
ความยาวประมาณ2,600.00 เมตร           
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,400.00  
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- 4,351,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

161 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
เดิมด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  
สายชุมชนบ้านโทกหัวช้าง 
หมู่ที่ 3  ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและลด
อุบัติเหต ุ

-โดยท าการปรับปรุงซ่อมสรา้งถนนเดิมด้วย      
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (ชนิดปรับปรุงช้ันทาง
เดิมในท่ี Pavement in-place recycling) 
ขนาดกว้างประมาณ 3.00-5.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 2,364.00 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 9,760.00 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  
 
 
 
 

- 3,700,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

162 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชน 
บ้านกาดเมฆตะวันออก 
หมู่ท่ี 5  
ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 

-โดยท าการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 410.00 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,050.00 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 738,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

163 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
บ้านกาดเมฆตะวันออก 
หมู่ท่ี 5  
ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  
 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

-โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จุดที่ 1. ซอย 2/5 
ถึงซอย 2/7 ขนาดความกว้างประมาณ 
0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
424.00 เมตร จุดที่ 2. ซอย 2/8 
ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร 
ความยาวประมาณ 125.00 เมตร      
จุดที่ 3. ซอย 2/9 แยกหอพักป้าไพ 
ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร 
ความยาวประมาณ 130.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  

- - - 2,050,900 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

--ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ าท่วม
ขังภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

 
     
 
 



  
 

201 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

164 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านกาด
เมฆตะวันออก 
หมู่ท่ี 5  
ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดความกว้าง 5.00 – 6.00 
เมตร ความยาวประมาณ 330.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,902.00 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 1,027,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

165 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ ภายใน
ชุมชนบ้านล าปางกลาง
ตะวันออก 
หมู่ท่ี 11  
ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  
 
 
 

--เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ประชุมและท ากิจกรรมภายใน
ชุมชน 
 
 

-โดยท าการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
ขนาดความกว้าง 12.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 12.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 144.00 ตารางเมตร  และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 300,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กองช่าง 

  
 
 
 
 



  
 

202 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

166 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศาลาฌาปนสถาน ชุมชน
บ้านล าปางกลางตะวันออก 
หมู่ท่ี 11   
ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีท าพิธีและ
กิจกรรม 

-โดยท าการก่อสร้างอาคารศาลา 
ฌาปนสถาน ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 19.00 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร  
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- - 912,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีท าพิธีและ
กิจกรรม 

กองช่าง 

167 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านล าปางกลาง
ตะวันออก บริเวณหน้า
บ้านเลขท่ี 137 
หมู่ท่ี 11 ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตราย
จากการใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความ
ยาวประมาณ 150.00 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

- - - 230,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

168 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านล าปางกลาง
ตะวันออก บริเวณซอย 4 
หมู่ท่ี 11  
ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ าให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
225.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - - - 681,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

--ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ าท่วม
ขังภายในชุมชน 
 

กองช่าง 



  
 

203 
 

แบบ ผ.0๒ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

169 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านไร่ข่วงเปา บริเวณหน้า
วัดข่วงเปา 
หมู่ท่ี 11  
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  
 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ประชุมและท ากิจกรรมภายใน
ชุมชน 
 
 

-โดยท าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
12.00 เมตร ความยาวประมาณ 12.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 144.00 
ตารางเมตร  และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - 1,200,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กองช่าง 

170 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
ไร่ข่วงเปา  
หมู่ท่ี 11  
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้าง จุดท่ี 1. ตั้งแต่
บ้านเลขท่ี 65 ถึงล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ ขนาดความกว้างประมาณ 
0.40 เมตร ความยาวประมาณ 82.00 
เมตร จุดท่ี 2. บริเวณซอย 4 เชื่อมท่อ
ระบายน้ าเดิมขนาดความกว้างประมาณ 
0.40 เมตร ความยาวประมาณ 115.00 
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- - 595,900 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

--ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ าท่วม
ขังภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

 
 



  
 

204 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

171 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านป่าตันกุมเมือง 
หมู่ท่ี 4  
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ประชุมและท ากิจกรรมภายใน
ชุมชน 
 
 

-โดยท าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
12.00 เมตร ความยาวประมาณ 12.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 144.00 
ตารางเมตร  และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 1,200,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กองช่าง 

172 โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ประตู บริเวณท่ีตั้งประปา
หมู่บ้าน ภายในชุมชน 
บ้านไร่นาน้อย  

หมู่ท่ี 5  
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อป้องกันทรัพย์สินของ
ชุมชนให้ปลอดภัย 
 

โดยท าการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมประตู ขนาดความยาวประมาณ 
49.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 171,500 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ทรัพย์สินของชุมชน
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

173 
 
 

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านไร่นาน้อย  
หมู่ท่ี 5 ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ประชุมและท ากิจกรรมภายใน
ชุมชน 
 
 

- โดยท าการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 3.00 เมตร ความยาวประมาณ 
6.00 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 18.00 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 75,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กองช่าง 



  
 

205 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

174 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหนองบัว ซอย 4 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 119/2 ถึง
บ้านเลขท่ี 122  
หมู่ท่ี 5 ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 150.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- - 453,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

175 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกาดโป่ง บริเวณ
ตั้งแต่เขตติดต่อต าบล 
ปงยางคกถึงท่อระบายน้ าเดิม 
หมู่ท่ี 7 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 155.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

- - 775,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

176 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกาดโป่ง บริเวณ
ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลกาดโป่งถึง 
ล าเหมืองาธารณประโยชน์ 
หมู่ท่ี 7 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 165.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

- - - 825,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

 
 



  
 

206 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

177 โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อ
ซอย ภายในชุมชนบ้านชมพู  
หมู่ท่ี 7  
ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อแสดงท่ีตั้งของชุมชน 
-เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน 
 

- โดยท าการก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอย จ านวน 
19 ป้าย  และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- - 60,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 

178 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านชมพู ซอย 2 ซอย 3 
ซอย 5 ซอย 8 ซอย 9  
ซอย 10 ซอย 11 ซอย 12 
ซอย 13 
หมู่ท่ี 7  
ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณท้ังหมด 1,244.00 
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

- - - 3,483,200 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจตอ่การ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

179 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบมีเวที) ภายในชุมชน
บ้านล าปางกลางตะวันตก 
หมู่ท่ี 3  
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมภายในชุมชน 
 
 

-โดยท าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีเวที) ขนาดความ
กว้าง 12.00 เมตร ความยาวประมาณ 
12.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - - 1,300,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กองช่าง 



  
 

207 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

180 โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อ
ซอย ภายในชุมชนบ้านล าปาง
กลางตะวันตก  
หมู่ท่ี 3  
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อแสดงท่ีตั้งของชุมชน 
-เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน 
 

- โดยท าการก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอย จ านวน 
50 ป้าย  และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- - - 125,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 

181 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
ล าปางกลางตะวันตก 
หมู่ท่ี 3  
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

- โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
250.00 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- - 600,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

182 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
ปงแสนทอง ซอย 5 และซอย 7 
บ้านเลขท่ี 113/1 
หมู่ท่ี 1  
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังออก
จากชุมชน 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 
 

- โดยท าการก่อสร้าง จุดที่ 1. บริเวณซอย 5 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร  ความยาว
ประมาณ 170.00 เมตร จุดที่ 2 บริเวณ
ซอย 7 บ้านเลขท่ี 113/1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 2.50 เมตร ความยาวประมาณ 
46.00 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
115.00 ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - 663,500 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 -ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 
  

กองช่าง 



  
 

208 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

183 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปง
แสนทอง ซอย 7 บ้านเลขท่ี 
113/1 
หมู่ท่ี 1  
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

- โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 
250.00 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
46.00 ตารางเมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
115.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- - 27,600 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

184 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนบ้านต้า บริเวณฌา
ปนสถานชุมชนบ้านต้า 
หมู่ท่ี 10   
ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีท าพิธีและ
กิจกรรมในการฌาปนกิจ 

-โดยท าการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
12.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร 

- - 1,300,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีท าพิธีและ
กิจกรรมในการ
ฌาปนกิจ 

กองช่าง 

185 
 

โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ ภายในชุมชน
บ้านย่าเป้า บริเวณโรงเรียนบ้าน
ย่าเป้า (เดิม)  
หมู่ท่ี 1  
ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมภายในชุมชน 
 
 

-โดยท าการติดต้ังลวดตาข่ายและประตู เปิด-
ปิด โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 96,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

186 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านย่าเป้า ซอย 14 
หมู่ท่ี 1  
ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 148.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

- - 414,500 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

187 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก 
ซอย 3/1 
หมู่ท่ี 5 ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 140.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

- - 392,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

188 
 

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
และถนนซอยหลังวัดด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก  
หมู่ท่ี 5  
ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้ชุมชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

โดยท าการปรับปรุงสนามกีฬาและถนนซอย
หลังวัดด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

- - 200,000 - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ชุมชนมีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

189 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านช้าง 
หมู่ท่ี 7  
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 
 

-โดยท าการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 1,550.00 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 6,200.00 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

- - 2,450,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

190 
 

โครงการก่อสร้างลาน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านต้า บริ เวณฌาปน
สถานชุมชนบ้านต้า  
หมู่ท่ี 10 
ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ลานอเนกประสงค์ให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
 

- โดยท าการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800.00  
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - 320,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ท าให้มีลาน
อเนกประสงค์ 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมของ
ชุมชน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

191 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก 
ซอย 12 หมู่ท่ี 10  
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
84.00 เมตร และงานอื่น ๆ  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- - - 235,200 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใน
พื้นท่ีมีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบายน้ า
และน้ าท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองช่าง 

192 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านป่าขาม (บ้านทาวน์
เฮ้าส์  
บ้านอุ่นไอรัก)  
หมู่ท่ี 1  
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้าง จุดที่ 1. บ้านทาวน์
เฮ้าส์ ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
33.00 เมตร จุดท่ี 2. บ้านอุ่นไอรัก วาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 147.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 609,675 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใน
พื้นท่ีมีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบายน้ า
และน้ าท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

212 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

193 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านป่าขาม (ซอย
บ้านทาวน์เฮ้าส์)  
หมู่ท่ี 1  
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 4.50 
เมตร ความยาวประมาณ 80.00 เมตร 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 360.00 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 187,200 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

194 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชน 
ล าปางคูน ซอย 10 
หมู่ท่ี 1 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 
 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
350.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - 1,750,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



  
 

213 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

195 
 
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เชื่อมระหว่าง
ชุมชนล าปางคูน – ชุมชน
บ้านป่าขาม  
หมู่ท่ี 1  
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

--เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 
 

- โดยท าการปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดความกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 615.00 
เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,460.00 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 885,600 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

196 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีต      
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน 
ล าปางคูน ซอย 1 
หมู่ท่ี 1  
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
135.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - 675,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

197 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชน 
ล าปางคูน ซอย 7 
หมู่ท่ี 1 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
177.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - - 885,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 



  
 

214 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

198 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชน 
ล าปางคูน ซอย 8 
หมู่ท่ี 1  
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
340.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - - 1,700,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

199 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชน 
ล าปางคูน ซอย 12 
หมู่ท่ี 1  
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
347.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - - - 1,735,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

200 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชน 
ล าปางคูน ซอย 17 
หมู่ท่ี 1  
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
227.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - - - 1,135,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 



  
 

215 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

201 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
บุญเกิด ข้างวัดบุญเกิดถึง
บ้านเลขท่ี 302/1 
หมู่ท่ี 2 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
650.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - - 1,966,250 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

202 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
บุญเกิด ปากซอยบ้าน 
เลขท่ี 300 ถึงป้ายคุ้มท่ี 9 
หมู่ท่ี 2 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
700.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - - - 2,117,500 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

  
 
 
 
 
 
 



  
 

216 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

203 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนธนวรรณ 
ซอย 2 ซอย 5  
หมู่ท่ี 2 
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 
 

-  โดยท าการก่อสร้าง จุดที่ 1 ซอย 2 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
ความกว้างประมาณ 6.00 เมตร ความยาว 
42.00 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
252.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ซอย 5 
ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดความกว้าง 6.70 เมตร 
ความยาว 237.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 1,588.00 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 621,200 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

204 โครงการต่อเติมหลังคาอาคาร
ร้านค้าชุมชนธนวรรณ  
หมู่ท่ี 2 ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อต่อเติมและปรับปรุง
หลังคาร้านค้าให้ปลอดภัย
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
 

-โดยท าการต่อเติมหลังคาอาคารร้านค้า
ชุมชนธนวรรณ ขนาดกว้างประมาณ 8.80 
เมตร ยาวประมาณ 13.00 เมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- - 300,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ร้านค้ามีสภาพท่ีดี
และมีมาตรฐาน
ปลอดภัยต่อ
ประชาชน 
 

กองช่าง 

205 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนธนวรรณ 
ซอย 6 หมู่ท่ี 2 
ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

--เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 
 

-  โดยท าการปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างเฉลี่ย 
4.60-6.70 เมตร ความยาว 293.00 
เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - 562,448 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 



  
 

217 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

206 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
สันติภาพ ซอย 2/1 หมู่ท่ี 2  
ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 

- โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 190.00 เมตร หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 760.00 ตาราง 
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 405,200 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

207 โครงการาก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านสันติภาพ ซอย 4/4 
ตั้งแต่หน้าบ้านเลขท่ี 307/92 
- 307/101 หมู่ท่ี 2  
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 
-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ในสภาพ
ท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.50 เมตร ความ
ยาวประมาณ 200.00 เมตร หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร และวาง
ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 20.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 528,500 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและ 
น้ าท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองช่าง 

208 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง เริ่มตั้งแต่
ทางสายหลักในชุมชนถึงทาง
แยกป้ายชุมชนหนองวัวเฒ่า 
เชื่อมต่อของเดิม และในซอย14 
หมู่ท่ี 3 ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
0.40 - 0.60 เมตร ความยาวรวมกันไม่
น้อยกว่า 496.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 1,829,760 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและ 
น้ าท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองช่าง 

  



  
 

218 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

209 
 
 

โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรด้วยแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
ผาลาด ซอยข้างปั๊มน้ ามัน
ถึงทางรถไฟ   
หมู่ท่ี 4   
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 

โดยท าการซ่อมสร้างผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง 
5.00 เมตร ความยาวประมาณ 420.00 
เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,100.00 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 950,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

210 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านผาลาด แยก
โรงเรียนบ้านผาลาดเชื่อม
ถนนไปทางรถ 
หมู่ท่ี 4  ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 685.00 เมตร หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,740.00 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- - - 1,644,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

211 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
หนองปล้อง บ้านเลขท่ี 
125/1 ถึงสุสาน  
หมู่ท่ี 5 ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 
500.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - - 1,972,500 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

212 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
หนองปล้อง บ้านเลขท่ี 
119/3 ถึงบ้านเลขท่ี 108 
(ชุมชนหนองปล้องใต้เหมือง)  
หมู่ท่ี 5  
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
234.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - - 707,850 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

213 
 
 

โครงการาปรับปรุงผิวถนน
ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
หนองปล้อง 
หมู่ท่ี 5  
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 

-โดยท าการปรับปรุงผิวถนนด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ช่วงที่ 1  
(หนองปล้องใต้เหมือง) ขนาดความกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
310.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,240.00 ตารางเมตร  ช่วงที่ 2  
(หนองปล้องบนเหมือง) ขนาดความกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
178.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
712.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - 577,792 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

214 
 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้าน             
หนองปล้อง เชื่อมจากถนน 
อบจ.เดิม 
หมู่ท่ี 5  
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 

- โดยท าการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
3.00 เมตร ความยาวประมาณ 230.00 
เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 636.64 
ตารางเมตร มีงานยกฝาบ่อพัก จ านวน 23 
บ่อ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- - 414,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

215 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีต             
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านศรีพูนทรัพย์  
ถนนสาย 1  หมู่ท่ี 5   
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

-โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
ประมาณ 0.50 เมตร ความยาวประมาณ 
350.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - 1,750,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

216 
 
 
 
 

โครงการต่อเติมหลังคาคลุม
เครื่องออกก าลังกาย ติดกับ
อาคารสาธิตการท าขนม 
(เบเกอรี่) ของ อสม. ชุมชน
ศรีพูนทรัพย์ 
หมู่ท่ี 5  ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อให้เครื่องออกก าลังกาย 
มีสภาพการใช้งานท่ีดีและมี
อายุการใช้งานยาวนาน 

-โดยท าการต่อเติมหลังคาคลุมเครื่องออก
ก าลังกาย ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 
เมตร ความยาวประมาณ 10.00 เมตร 
ความสูง 3.20 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 200,000 - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-เครื่องออกก าลังกาย
มีสภาพท่ีดีและมีอายุ
การใช้งานยาวนาน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

217 
 
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ 
ถนนสาย 2  
หมู่ท่ี 5  
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 

- โดยท าการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดความกว้างเฉลี่ย 4.50 
เมตร ความยาวประมาณ 194.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
873.00 ตารางเมตร และก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
เฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาวประมาณ 
47.00 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
211.50 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- - 428,490 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

218 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กอกชุม บริเวณถนนหลัง 
วัดกอกชุมเชื่อมต่อกับ
ทางออกบ้านจัดสรรใหม่
กลางทุ่งนา  
หมู่ท่ี 6   
ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

-โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
433.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 1,309,825 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

 
 



  
 

222 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

219 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กอกชุม บริเวณบ้านเลขท่ี 
85/1 85/3 (ข้างหลัง
ร้านค้าสวัสดิการ)  
หมู่ท่ี 6  ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

-โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
ประมาณ 0.80 เมตร ความยาวประมาณ 
58.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - 247,660 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 
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โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กอกชุม บริเวณบ้านเลขท่ี 
4/3 21/3 (ออกถนน
เทศบาลนครล าปาง)  
หมู่ท่ี 6  ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

-โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
248.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - 750,200 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 
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โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กอกชุม บริเวณบ้านเลขท่ี 
60/2 65/2 (กอกชุม 
ห้วยหาญ) หมู่ท่ี 6   
ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

-โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
180.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - 544,500 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
จิตต์อารีย์วิลเลจ 1 บริเวณ
สองข้างทางสายเมนหลัก
จนถึงบ้านเลขท่ี 
125/130 (สุดซอย)  
หมู่ท่ี 6  ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออก
จากชุมชน 

-โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
ประมาณ 0.80 เมตร ความยาวประมาณ 
480.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - 2,049,600 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

223 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก ชุมชนบ้าน 
หนองห้าตะวันออก  
หมู่ท่ี 7  ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
  

-เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีท า
กิจกรรมภายในชุมชน 
-เพื่อสร้างสามัคคีและ
เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

-โดยท าการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
6.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร 

- - 700,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

224 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
หนองห้าตะวันออก ตั้งแต่
บ้านเลขท่ี 333  
(บ้านนายศักดิ์) ถึงบริเวณ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7   
ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 110.00 เมตร หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร 

- - - 228,800 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

225 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
หนองห้าตะวันออก  บริเวณหน้า
คอกวัวนายชวาล สมวงค์ 
หมู่ที่ 7 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 
 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 
135 .00  เ มตรหรื อพื้ น ท่ี ไ ม่ น้ อ ยก ว่ า 
405.00 ตาราง และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - - 210,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรี ต เ ส ริ ม เหล็ ก แล ะ
ก่ อ สร้ า ง ระบบระบายน้ า 
ภายในชุมชนบ้าน 
หนองห้าตะวันออก 
หมู่ที่ 7 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุง
ผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการสัญจร 
-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพที่ดแีละ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังออกจาก
ชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และก่ อสร้ า งระบบระบา ยน้ า คอนกรี ต        
เสริมเหล็ก  
จุดที่ 1. บริเวณบ้านเลขที่ 320/3 - 324/2 
(ข้างบ้านนายประสิทธิ์) ก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
50.00 เมตร  
จุดที่ 2. บริเวณบ้านเลขที่ 340 (ข้างบ้าน 
นายบุญเสริม) ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 36.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
108.00 ตารางเมตร และก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้ า งประมาณ 0 .60 เมตร  ความยาว
ประมาณ  60.00 เมตร  
จุดที่ 3. บริเวณบ้านเลขที่ 566 – 655 (ข้าง
บ้านนางมี) ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 46.00 เมตร  
จุดที่ 4. บริเวณบ้านเลขที่ 527-317 (ข้าง
บ้านนายวุฒิศักดิ์) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 
42.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 
ตารางเมตร และก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ
0.40 เมตร ความยาวประมาณ  64.00 
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- - 842,380 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทัว่ไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 
-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าทว่มขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 



  
 

226 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

227 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
หนองห้าตะวันออก  บริเวณหน้า
บ้านนางทองสุข วังกาวี 
หมู่ที่ 7 
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 
80.00 เมตรหรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 240.00 
ตารางเมตร   เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - - 124,800 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

228 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริม เหล็กและก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า ภายในชุมชนบ้าน 
หนองห้าตะวันออก ซอย 3/2 
หน้าบ้านนายสุทัศน์ ปัญญามา 
หมู่ที่ 7 
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 
-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังออก
จากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 58.00 
เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร 
และก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร ความ
ยาวประมาณ  58.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- - - 296,090 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนทัว่ไปได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 
-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าทว่มขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

229 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านป่าแลว 2 ซอย 2 
หมู่ท่ี 7 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 488.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  
 

- - - 1,952,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

 



  
 

227 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

230 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านป่าแลว 2 ซอย 3 
หมู่ท่ี 7  
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 332.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  
 

- - - 1,328,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

231 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านป่าแลว 2  
ซอยร่วมใจพัฒนา 2 
หมู่ท่ี 7 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 242.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  
 

- - - - 968,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

232 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
ป่าแลว 2 หมู่ท่ี 7 
ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
105.00 เมตร และขนาดความกว้าง 3.00 
เมตร ความยาว 275.00 เมตร หรือมีพื้นท่ี
รวมกันไม่น้อยกว่า 1,245.00 ตารางเมตร   
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- - 647,400 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 
 



  
 

228 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

233 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณ
หลังศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 7  
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 47.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร  
 

- - - - 235,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

234 
 
 

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
หนองวัวเฒ่า รอบบริเวณศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 7  
ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 
 

-เพื่อป้องกันทรัพย์สินของ
ชุมชนให้ปลอดภัย 
 

โดยท าการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความยาวประมาณ 100.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- - 400,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ทรัพย์สินของชุมชน
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



  
 

229 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า 
บ้านเลขท่ี 494 ถึงศาลา
อเนกประสงค์ (SML) 
หมู่ท่ี 7 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 200.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร  
 

- - - 605,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและ 
น้ าท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองช่าง 
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โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ (ศาลาโดม) 
ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี  
หมู่ท่ี 8  ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีท ากิจกรรมภายใน
ชุมชน 
-เพื่อสร้างสามัคคีและ
เสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 

-โดยท าการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
(ศาลาโดม) ขนาดความกว้าง 20.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 30.00 เมตร ความสูง
ประมาณ 6.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 2,000,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน  
เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

กองช่าง 
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โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน
ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่
ทางแยกวัดสามัคคีบุญญาราม
เข้ามาในชุมชน 
หมู่ท่ี 8 ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

- โดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 
เมตร ความยาวประมาณ 700.00 เมตร 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- - - 1,890,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
หัวทุ่งสามัคคี 
หมู่ที่ 7 
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จุดที่ 1. บริเวณคอกวัว ขนาดความกว้าง 
3.00 เมตร ความยาว 170.00 เมตร  
จุดที่ 2. บริเวณบ้านเลขท่ี 46/1 (คุณไก) 
ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 
45.00 เมตร จุดที่ 3. บริเวณบ้านเลขท่ี 
147 (ลุงนัน) ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 72.00 เมตร และขนาดความ
กว้าง 1.50 เมตร ความยาว 50.00 เมตร 
(เทเสริมของเดิมด้านข้าง) หรือมีพื้นท่ีรวมกัน
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 1,030.50 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

- - - - 535,860 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

239 โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ ภายในชุมชน
บ้านศรีก้ า  
หมู่ท่ี 1  
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมภายในชุมชน 
 
 

-โดยท าการต่อเติมปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ ขนาด 8.00 x 12.00 เมตร 
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

- - 550,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีก้ า 
ตั้งแต่ศาลาอเนกประสงค์ถึง
แม่น้ าวัง 
หมู่ท่ี 1  
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังออก
จากชุมชน 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 
 

- โดยท าการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 
430.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 430.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 1,528.00 
ตารางเมตร  และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - - 2,350,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 -ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 
  

กองช่าง 
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โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านศรีก้ า ตั้งแต่
บ้านเลขท่ี 144/1 ถึงศาลา
อเนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 1 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังออก
จากชุมชน 
 

- โดยท าการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 
185.00  และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - - - 750,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

242 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านส าเภา ตั้งแต่
บ้านเลขท่ี 307  
ถึงบ้านเลขท่ี 317 
หมู่ท่ี 9 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังออก
จากชุมชน 
 

- โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 115.50 เมตร  
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  
 

- - - 500,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
ส าเภา ตั้งแต่หน้าวัดส าเภา
ถึงปากทางซอย 6หมู่ท่ี 9  
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 

- โดยท าการปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
260.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 1,130.00 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 410,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

244 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ ชุมชนบ้าน
ส าเภา บริเวณฌาปนสถาน
บ้านส าเภา-แม่กืย 
หมู่ท่ี 9   
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีท า
พิธีและกิจกรรม 

-โดยท าการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 16.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร  และงานอื่น 
ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

- - - - 700,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีท าพิธีและ
กิจกรรม 

กองช่าง 

245 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
ฟ่อน ซอย 3 และซอย 4 
หมู่ท่ี 2 ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 

- โดยท าการปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 3.50 - 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 390.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 
1,498.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 540,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

 



  
 

233 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

246 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านฟ่อน ซอย 2 และ
ซอย 2/1 
หมู่ท่ี 2  
ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังออก
จากชุมชน 
 

- โดยท าการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว
รวม 220.00  และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - - 900,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

247 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
ฟ่อน (ซอยตัน) จ านวน 2 จุด 
หมู่ท่ี 2 
ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 3.00 – 3.50 เมตร ความ
ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 337.50 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- - 200,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

248 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านศรีปงชัย 
บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชน 
ศรีปงชัย 
หมู่ท่ี 6 ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังออก
จากชุมชน 
 

- โดยท าการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว
รวม 254.00  และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - 1,150,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

 



  
 

234 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

249 โครงการต่อเติมและปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ ภายใน
ชุมชนบ้านศรีปงชัย 
หมู่ท่ี 6  
ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมภายในชุมชน 
 
 

-โดยท าการต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 10.00 เมตร หรือพื้นท่ีรวม 
50.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - - 350,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กองช่าง 

250 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรี
ปงชัย ซอย 6 ถึงลุ่มแม่น้ าวัง  
หมู่ท่ี 6 
ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 
108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 378.00 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- - - - 200,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

251 
 
 

ก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน 
จอมเมือง บริเวณลานหน้า 
วัดจอมเมือง หมู่ท่ี 7 
ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ลานอเนกประสงค์ให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
 

- โดยท าการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นท่ีรวมกันไม่
น้อยกว่า 1,830  ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 1,000,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ท าให้มีลาน
อเนกประสงค์ 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมของ
ชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



  
 

235 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

252 
 
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
จอมเมือง แยกซอย 2 ถึง
หน้าวัดจอมเมือง 
หมู่ท่ี 7  
ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 

- โดยท าการปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4.50 – 9.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 131.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 
697.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 250,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

253 โ ค ร งก า รก่ อ ส ร้ า ง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านจอมเมือง ซอย 
5/2 
หมู่ท่ี 7 
ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 240.00 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - 150,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก 
การใช้ถนน 

กองช่าง 

254 โ ค ร งก า รก่ อ ส ร้ า ง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านจอมเมือง  
ข้างวัดจอมเมือง 
หมู่ท่ี 7 ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 225.00 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - - 135,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 



  
 

236 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

255 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านแพะ
ดอนตัน บริเวณหน้าอาคาร
อเนกประสงค์หลังใหม่ 
หมู่ท่ี 9 ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังออก
จากชุมชน 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 
 

- โดยท าการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 
95.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 95.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - - 1,500,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 -ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 
  

กองช่าง 

256 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตั้งแต่
บ้านเลขท่ี 339 ถึงบ้านเลขท่ี 
84 ลงล าเหมืองสาธารณะ 
หมู่ท่ี 9 ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังออก
จากชุมชน 
 

- โดยท าการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว
รวม 340.00  และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - - - 1,400,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

257 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านร้อง ซอย 14 
หมู่ท่ี 12  
ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังออก
จากชุมชน 
 

- โดยท าการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว
รวม 31.00  และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - 110,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

258 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านร้อง 
ซอย 13 ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 
24/1 ถึงบ้านเลขท่ี 194 
หมู่ท่ี 12  
ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังออก
จากชุมชน 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 
 

- โดยท าการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว
รวม 968.00 เมตร และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
68.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - - 660,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 -ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 
  

กองช่าง 

259 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านร้อง ซอย 8 
หมู่ท่ี 12 ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังออก
จากชุมชน 
 

- โดยท าการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว
รวม 53.00  และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - 170,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

260 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านร้อง ซอย 9 
หมู่ท่ี 12 ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

- โดยท าการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว
รวม 19.00  และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - 80,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

261 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน 
บ้านร้อง ซอยเลียบคลองหลัง 
วัดบ้านร้อง หมู่ท่ี 12 
ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความ
ยาว 234.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 936.00 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- - - - 600,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

262 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน 
บ้านร้อง ตั้งแต่ปากซอยใหม่ถึง
บ้านเลขท่ี 353 
หมู่ท่ี 12 ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 3.50 เมตร ความ
ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 434.00 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- - - 300,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



  
 

239 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

263 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
หนองเจริญ ซอยตัน ซอย 2 
ซอย 3 ซอย 4 ซอย 8 ซอย 9 
หมู่ท่ี 14 ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังออก
จากชุมชน 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

- โดยท าการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว
รวม 520.00 เมตร และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4.50 เมตร ความยาวประมาณ 
66.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - - 1,850,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 -ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 
  

กองช่าง 

264 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านไร่สันติสุข ตั้งแต่
บ้านเลขท่ี 361 – 481 
หมู่ท่ี 11 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ 520.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  

- - - 2,051,400 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

265 
 
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านไร่สันติสุข ปากทาง
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ – 
บ้านเลขท่ี 266 
หมู่ท่ี 11 ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

- โดยท าการปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4.00 – 4.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 700.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 2,975.00 ตารางเมตร และ 
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- - 1,449,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 



  
 

240 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

266 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านวังแคว้ง สายหลัก
จากสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าถึง
บ้านเลขท่ี 2 หมู่ท่ี 2 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ 200.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - - 699,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

267 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหลวง ซอย 2 
หมู่ท่ี 5 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 50.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - - 151,250 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

268 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหลวง ซอย 3 
หมู่ท่ี 5 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ225.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - 680,625 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

269 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหลวง ซอย 5 
หมู่ท่ี 5 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ105.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - - 317,625 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

270 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหลวง ซอย 6 
หมู่ท่ี 5 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ130.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - 393,250 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

271 
 
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านป่ากล้วย ซอย 5 
หมู่ท่ี 4  
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

- โดยท าการปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 3.00 – 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 300.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 1,050.00 ตารางเมตร ยกฝาบ่อพัก 
11 บ่อ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 366,200 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านป่ากล้วย ซอย 6 
หมู่ท่ี 4  
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

- โดยท าการปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 3.50 – 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 313.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 1,177.00 ตารางเมตร ยกฝาบ่อพัก 6 
บ่อ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- - 376,592 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านป่ากล้วย  
ซอยข้างวัดป่ากล้วย 
หมู่ท่ี 4 ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

- โดยท าการปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4.50 เมตร ความยาวประมาณ 
625.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,812.50 ตารางเมตร ยกฝาบ่อพัก 32 
บ่อ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- - - 864,500 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 
 



  
 

243 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

274 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 
ซอย 7 หมู่ท่ี 4 
ต าบลชมพู อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ115.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - 347,875 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 
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โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 
ซอย 9 หมู่ท่ี 4 
ต าบลชมพู อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ70.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - 211,750 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 
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โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 
ซอย 15 หมู่ท่ี 4 
ต าบลชมพู อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ28.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - - 847,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



  
 

244 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรี
หมวดเกล้า 2 ซอย 4 
หมู่ท่ี 4 ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 3.00 เมตร ความ
ยาว 175.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
525.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - 273,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

278 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กาดใต้ ตั้งแต่ ซอย 7 จนถึง
ถนนซอยกาดค า 
หมู่ท่ี 7 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความ
ยาว 260.00 เมตร ขนาดความกว้าง
ประมาณ 3.00 เมตร ความยาว 540.00 
เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,660.00 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 1,664,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

279 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณ 
วัดทุ่งกู่ด้าย หมู่ท่ี 6 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ565.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - 2,228,925 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

280 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณ 
ซอยสวรรค์บ้านเก่า 
หมู่ท่ี 6 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ235.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - - 927,075 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

281 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณ 
ซอยพ่อปู่ขาว 
หมู่ท่ี 6 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ140.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - - 552,300 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

282 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณ 
ซอยโรงสีเก่าเชื่อมบ่อพักเดิม 
หมู่ท่ี 6 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ285.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - - 1,124,325 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

 
 
 

 



  
 

246 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

283 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านป่าแลว 1 สายลม
จอย 1 และ 2 
หมู่ท่ี 13 ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

- โดยท าการปรับปรุงถนนเดิมด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 3.00 – 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 500.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 1,750.00 ตารางเมตร และ 
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- - 720,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

284 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านป่าแลว 1 บริเวณ
บ้านเลขท่ี 99 และบริเวณ
ร้านญาดาพาณิชย์ 
หมู่ท่ี 13 ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ70.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - - 300,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

285 
 
 

โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ชมชุน ภายใน
ชุมชนบ้านป่าแลว 1 
หมู่ท่ี 13 ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมภายในชุมชน 
 
 

-โดยท าการปรับปรุงรั้วศาลาอเนกประสงค์ 
และติดตั้งบานประตูม้วน ขนาดความกว้าง 
6.00 เมตร ความสูง 3.15 เมตร และ 
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร 

- - - - 100,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กองช่าง 

 
 
 



  
 

247 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

286 
 
 
 
 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านศาลาดอน 
บริเวณฌาปนสถาน 
หมู่ท่ี 3 ต าบลชมพู  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ประชุมและท ากิจกรรมภายใน
ชุมชน 
 
 

โดยท าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาด            
ความกว้างประมาณ 12.00 เมตร             
ความยาวประมาณ 12.00 เมตร หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

  1,200,000   -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กองช่าง 

287 โ ค ร งก า รก่ อ ส ร้ า ง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุ ม ช น บ้ า น ห น อ ง ย า ง     
ซ อ ย  1  ซ อ ย  8  ซ อ ย
บ้ า น เ ล ข ท่ี  76 ,  244 , 
399, 358 หมู่ท่ี 8 
ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 
 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 2.50-
3.50 เมตร ความยาว 414.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 770,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



  
 

248 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

288 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหนองยาง ซอย 1 
ซอย 4 
หมู่ท่ี 8 
ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ475.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - - 1,335,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

289 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหนองยาง ตั้งแต่หน้า
โรงเรียนถึงล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ท่ี 8 ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ435.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - - - 1,450,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

290 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
สบตุ๋ย ซอย 11/1 
หมู่ท่ี 8 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังออก
จากชุมชน 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

- โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร  ความยาวประมาณ 363.00 เมตร 
และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้างประมาณ 3.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 56.00 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
168.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - - 1,550,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 -ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร  

กองช่าง 



  
 

249 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

291 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านสบตุ๋ย ซอย 5 
หมู่ท่ี 8 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ175.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - - - 525,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

292 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านสบตุ๋ย ซอย 7 
หมู่ท่ี 8 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ105.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - - - 315,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

293 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านสบตุ๋ย (ศรีสง่า)  
ซอย 2 หมู่ท่ี 8 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

- โดยท าการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิมในท่ี 
Pavement in-place recycling)  ขนาด
กว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 520.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 2,600.00 ตารางเมตร และ 
งานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- - 1,400,000 -  -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

294 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านมงคลกาญจน์  
ซอยร่มโพธ์ิ ซอยร่มเย็น  
หมู่ท่ี 8 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

- โ ด ย ท า ก า ร ป รั บ ป รุ ง ถ น น เ ดิ ม ด้ ว ย            
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 
4.00 – 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 
860.00 เมตร หรือมีพื้น ท่ีไม่ น้อยกว่า 
4,300.00 ตารางเมตร  และงานอื่นๆ           
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 1,470,000 -  -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 



  
 

250 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

295 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนมงคลกาญจน์              
ซอยกลางทุ่งเชื่อมต่อถนนเดิม 
หมู่ท่ี 8 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 
-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบายน้ า
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขัง
ออกจากชุมชน 

- โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร   
ความยาวประมาณ 284.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
942.40 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร  พร้อมบ่อพักน้ าคอนกรีต    
เสริมเหล็ก ความยาวประมาณ 180.00 
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  

- - 1,100,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 
-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  

กองช่าง 

296 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านแม่กืย  
ซอย 1  ซอย 2  
หมู่ท่ี 9 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

- โ ด ย ท า ก า ร ป รั บ ป รุ ง ถ น น เ ดิ ม ด้ ว ย             
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 
4.00เมตร ความยาวประมาณ 1,558.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 6,232.00 
ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 2,400,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

297 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนาม
กีฬาและห้องน้ า บริเวณสนาม
กีฬาต้านยาเสพติด ภายใน
ชุมชนบ้านแม่กืย หมู่ท่ี 9  
ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ของชุมชนให้ปลอดภัย 
 

โดยท าการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา ขนาด
ความยาวประมาณ 120.00 เมตร และ
ก่อสร้างห้องน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 1 
หลัง งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- - - 1,000,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ทรัพย์สินของชุมชน
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 



  
 

251 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

298 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ ภายในชุมชน
บ้านแม่กืย หมู่ท่ี 9  
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมภายในชุมชน 
 
 

-โดยท าการปรับปรุงและต่อเติมพื้นท่ีห้องเก็บ
ของ เทลานคอนกรีต รั้วราวระเบียงรอบ
อาคารของอาคารเดิม และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - - 500,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กองช่าง 

299 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่
ซอย 5 พัฒนาถึงบ่อพักเดิม 
หมู่ท่ี 1 ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ173.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - 865,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

300 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่
ซอย 2 ถนนราชอุทิศถึง 
บ่อพักเดิม หมู่ท่ี 1 
ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ470.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

- - - 1,421,750 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการระบาย
น้ าและน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 
  
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



  
 

252 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

301 
 
 

ก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
กล้วยม่วง บริเวณหน้าวัด ตลาด
และบริเวณด้านหลัง 
วัดพระเจ้าน่ังแท่น 
หมู่ท่ี 3 ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ลานอเนกประสงค์ให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
 

- โดยท าการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,100.00 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - 1,480,680 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ท าให้มีลาน
อเนกประสงค์ 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมของ
ชุมชน 

กองช่าง 

302 โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ ภายในชุมชน
บ้านกล้วยม่วง หมู่ท่ี 3  
ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมภายในชุมชน 
 
 

-โดยท าการเทพื้น ปูกระเบื้องศาลา
อเนกประสงค์ หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
693.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 570,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กองช่าง 

303 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กล้วยม่วง หมู่ท่ี 3 
ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความ
ยาว 1,120.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 4,480.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - 2,420,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 
 

 



  
 

253 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

304 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน 
บ้านหัวฝาย หมู่ท่ี 4 
ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 3.50 - 4.00 
เมตร ความยาวประมาณ 880.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,520.00 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- - 2,000,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

305 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านหัวฝาย  
หมู่ท่ี 4 ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 3.00 – 
4 .00  เ ม ต ร  ห รื อ มี พื้ น ท่ี ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
3,500.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - 1,900,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

306 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยกลาง 
หมู่ท่ี 5 ต าบลกล้วยแพะ  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท า
กิจกรรมภายในชุมชน 
 
 

โดยท าการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 9.00 เมตร ความยาวประมาณ 
20.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

  1,750,000   -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



  
 

254 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

307 
 
 

โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดิน
ระหว่างศาลาอเนกประสงค์กับ
เมรุเผาศพ บริเวณฌาปนสถาน
บ้านวังแคว้ง ภายในชุมชนบ้าน 
วังแคว้ง หมู่ท่ี 2 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างหลังคา
ทางเดินระหว่างศาลา
อเนกประสงค์กับเมรุเผา
ศพ ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 

-โดยท าการติดตั้งหลังคาทางเดินด้วยเมทัล
ชีท ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 9.00 เมตร และงานอื่น 
ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- - - - 200,000 -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ทางเดินระหว่าง
ศาลาอเนกประสงค์
กับเมรุเผาศพมี
หลังคากันแดดกันฝน  
 

กองช่าง 

308 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
หลวง ซอยบ้านเลขท่ี 168/2 
ซอยบ้านเลขท่ี 220 และซอย
บ้านเลขท่ี 169/3 
หมู่ท่ี 5 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การใช้ถนนและลด
อุบัติเหตุ 

-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 2.50 – 3.00 
เมตร ความยาวประมาณ 72.00 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 191.00 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

- - - 105,820 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

- ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

255 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

309 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต        
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
กาดใต้ ซอย 14 
หมู่ท่ี 7 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

- โดยท าการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 0.40 เมตร พร้อมก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้างประมาณ 3.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 83.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

- - - 379,075 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 -ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

310 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต                 
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
หมอสม ซอย 11 
หมู่ท่ี 2 ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

- โดยท าการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 373.00 เมตร และ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 
เมตร ความยาวประมาณ 
370.00 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 1,480.00 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  
 

- - 2,000,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 -ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 
  

กองช่าง 

 



  
 

256 
 

แบบ ผ.0๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

311 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน 
บ้านกล้วยแพะ  
บริเวณหน้าวัดม่อนธาตุ 
หมู่ท่ี 2 ต าบลกล้วยแพะ  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท้า
กิจกรรมภายในชุมชน 
 
 

-โดยท าการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 24.00 
เมตร ความยาวประมาณ 30.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
720.00 ตารางเมตร  และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- - 3,600,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ี
มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-มีสถานท่ี
ส้าหรับจัดท้า
กิจกรรม
สาธารณประโย
ชน์ของชุมชน 
เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กองช่าง 

312 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างที่ท าการ
ชมรมผู้สูงอายุชุมชน 
บ้านกล้วยแพะ  
ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ 
หมู่ท่ี 2 ต าบลกล้วยแพะ  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและท้า
กิจกรรมภายในชุมชน 
 
 

-โดยท าการก่อสร้างอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 6.00 
เมตร ความยาวประมาณ 6.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 36.00  
ตารางเมตร  และงานอื่น ๆ  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- - 360,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ี
มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-มีสถานท่ี
ส้าหรับจัดท้า
กิจกรรม
สาธารณประโย
ชน์ของชุมชน 
เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองช่าง 

313 โครงการก่อสร้างลาน            
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต                
(ต่อเติมลานแอสฟัลท์ติก             
ท่ีมีอยู่เดิม) ภายในบริเวณ 
ฌาปนสถานบ้านป่าตันกุมเมือง 
หมู่ท่ี 4  ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์ให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 

-โดยท าการก่อสร้างลาน            
แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 594.00 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร                  

- 199,000 - -  -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นท่ี
มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

-ลานอเนกประสงค์
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
สถานท่ีประกอบ
กิจกรรมของชุมชน 

กองช่าง 

 รวม 313 โครงการ   305,178,200 146,321,900 65,756,447 53,086,440 19,097,510    
  


