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แบบ ผ.0๒/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
           1.1 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 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ 
ต่อจากถนน คสล. เดิมเข้าไป
ในซอย 2  หมู่ที่ 2 
ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้าง
ถนนและ
ปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ภายใน
ชุมชนบ้านห้วยหล่อ ต่อจากถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเดมิ เข้าไปในซอย 2  หมู่ที่ 2 
โดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟลัทต์ิก 
คอนกรีต ขนาดความกวา้งประมาณ 4.00
เมตร ความยาวประมาณ 4,550.00เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 18,200.00ตาราง
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

8,200,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

2 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ตั้งแต่สามแยกบ้านสวน 
เซรามิก บ้านหมอสมถึงสิ้นสดุ
เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ชุมชนกาดโป่ง ภายในชุมชน
กาดโป่ง หมู่ที่ 7  
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

-เพื่อก่อสร้าง
ถนนและ
ปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 
ตั้งแต่สามแยกบ้านสวนเซรามิกบ้านหมอสม
ถึงสิ้นสุดเขตเทศบาลเมืองเขลางคน์คร
ชุมชนกาดโป่ง ภายในชุมชนกาดโป่ง โดยท า
การปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 4.00-
5.00เมตร ความยาวประมาณ 5,130.00
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,085.00
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

8,772,000 - - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
           1.1 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 โครงการปรับปรุงถนนเดมิ
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ตั้งแต่ชุมชนบ้านปงแสนทอง
ถึงจุดสิ้นสดุเขตเทศบาล (บ้าน
ศาลาเม็ง    อ.เกาะคา) และ
วัดแม่กืยไชยถึงจุดสิ้นสุดเขต
เทศบาล (บ้านม้า อ. เกาะคา)  
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้าง
ถนนและ
ปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟลัท์ตกิ 
คอนกรีต ตั้งแต่ชุมชนบ้านปงแสนทองถึง
จุดสิ้นสุดเขตเทศบาล (บ้านศาลาเม็ง) และ
วัดแม่กืยไชยถึงจุดสิ้นสุดเขตเทศบาล 
(บ้านม้า) โดยท าการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4.00-5.00เมตร ความยาว
ประมาณ 5,130.00เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 23,085.00ตารางเมตร และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

15,086,000 - - -  -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

4 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกาดใต้  หมู่ท่ี 7 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อก่อสร้าง
และปรับปรุง
ระบบระบายน้ า
ให้อยู่ในสภาพท่ี
ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ าที่
ท่วมขังออกจาก
ชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้   
โดยท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 
0.60เมตร ความยาวประมาณ 2,600
เมตร  และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 

8,300,000 - - -  -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนิน 
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
 

กองช่าง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
           1.1 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 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
ล าปางกลางตะวันตก 
หมู่ที่ 3ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อให้ประชาชน
มีสถานท่ีประชุม
และท ากิจกรรม
ภายในชุมชน 
 

-ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในชุมชนบ้านล าปางกลาง
ตะวันตก โดยท าการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์คอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด
ความกว้างประมาณ 30.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 40.00 เมตร หรือพื้นที่
ประมาณ 1,200.00 ตารางเมตร และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

- 9,600,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน  

กองช่าง 

 รวม 5 โครงการ   40,358,000 9,600,000 - - -    
 

 

 

 
 
 
 


