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เจาหนาท่ีและงบประมาณของเทศบาลฯ โดยแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2563 ไดนําโครงการมาจากแผนชุมชน การประชาคมชุมชน การลงพ้ืนท่ีของ
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จึงหวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. 2561 – 2565)            
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2563  จะแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน เกิดความผาสุก               
แกประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สงผลตอการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอ จังหวัด 
และประเทศชาติโดยรวมอยางยั่งยืนตอไป 
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แบบ ผ.01      

1

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

1. ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผัง

เมือง

1.1  แผนงานเคหะชุมชน          -                      -          -                      -           -                       -        15   14,347,000          -                      -       15      14,347,000

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          -                      -          -                       -         1           300,000        32   31,495,000          -                      -       33      31,795,000

รวม          -                     -          -                     -         1          300,000        47   45,842,000         -                     -      48     46,142,000

2. ยุทธศาสตรพัฒนาคนสูสังคมแหงการ

เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน

2.1 แผนงานการศึกษา          -                      -          -                      -         1           199,200          4        633,126         2          180,000         7        1,012,326

รวม          -                     -          -                     -         1          199,200          4        633,126        2         180,000        7       1,012,326

3: ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการ

บริหารจัดการองคกรและชุมชน  เพื่อความ

มั่นคง และเปนธรรมในสังคม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน          -                      -          -                      -           -                       -           -                     -          -                      -          -                       - 

รวม          -                     -          -                     -          -                      -           -                    -         -                     -         -                      - 

 4 : ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริม

สรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการ

เพิ่มประสทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่ม        

ใหสินคาเกษตร

รวม          -                     -          -                     -          -                      -           -                    -         -                     -         -                      - 

2.บัญชีโครงการพัฒนา                                                                         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                     

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป 2565



แบบ ผ.01      

2

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป 2565

5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและจัดระเบียบ

สังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็ง

5.1 แผนงานสาธารณสุข          -                      -          -                      -           -                       -          4        368,100         4          368,100         8           736,200

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน          -                      -          -                      -           -                       -          5      2,447,300          -                      -         5        2,447,300

รวม          -                     -          -                     -          -                      -          9     2,815,400        4         368,100      13       3,183,500

6 : ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          -                      -          -                      -           -                       -          2      6,000,000          -                      -         2        6,000,000

รวม          -                     -          -                     -          -                      -          2     6,000,000         -                     -        2       6,000,000

รวมทั้งสิ้น          -                     -          -                     -         2          499,200        62   55,290,526        6         548,100      70     56,337,826

 



  
 

แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คณุภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.1  แผนงานเคหะชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ          
ภายในชุมชนบานกลวยมวง 
ซอย 2 หมูท่ี  3 
ตําบลกลวยแพะ  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือให
ประชาชนใน
ชุมชนม ี
ไฟฟาสองสวาง
อยางเพียงพอ 

-อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  
ระยะทางไมนอยกวา 2,000 เมตร 
 

- - - 
 

1,250,000 - -ชุมชนมีไฟฟาใช 
ตามมาตรฐาน
และเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ทําใหประชาชนมี 
ไฟฟาสองสวาง
ยามค่ําคืนเพ่ือ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 
 
 

2 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ          
ภายในชุมชนบานกาดโปง 
บริเวณซอย 4 หมูท่ี  7 
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือให
ประชาชนใน
ชุมชนม ี
ไฟฟาสองสวาง
อยางเพียงพอ 

-อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  
ระยะทางไมนอยกวา 160 เมตร 
 

- - - 
 

77,000 - -ชุมชนมีไฟฟาใช 
ตามมาตรฐาน
และเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ทําใหประชาชนมี 
ไฟฟาสองสวาง
ยามค่ําคืนเพ่ือ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คณุภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.1  แผนงานเคหะชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ี 
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขยายเขตประปา ภายใน
ชุมชนบานบุญเกิด บรเิวณราน 
นองแคทถึงบานเลขท่ี 132/2 , 
ซุมทางเขาบานบุญเกิดถึงหนาวัด, 
ซอย 23 
หมูท่ี  2 ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือใหประชาชน
ในชุมชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

-อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตประปา  
ความยาวไมนอยกวา 1,900เมตร 

- - - 
 

1,900,000 - -ชุมชนมีระบบ
ประปาเพ่ือ
รองรับการ
อุปโภคบรโิภค 
ตามมาตรฐาน
และเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ชุมชนมี
นํ้าประปาท่ี
สะอาดใช
อุปโภคบรโิภค
อยางเพียงพอ 
 

กองชาง 
 
 

4 โครงการขยายเขตประปา ภายใน
ชุมชนบานศรีหมวดเกลา 2  
ซอย 4, ซอย 4/1, ซอย 13, 
ซอยหนาวัด หมูท่ี  4 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง   
จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือใหประชาชน
ในชุมชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

-อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตประปา  
ความยาวไมนอยกวา 530 เมตร 

- - - 
 

530,000 - -ชุมชนมีระบบ
ประปาเพ่ือ
รองรับการ
อุปโภคบรโิภค 
ตามมาตรฐาน
และเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ชุมชนมี
นํ้าประปาท่ี
สะอาดใช
อุปโภคบรโิภค
อยางเพียงพอ 
 

กองชาง 
 
 

5 โครงการขยายเขตประปา ภายใน
ชุมชนบานกาดเมฆตะวันตก  
ซอย 3/1, ซอย 3/3, ซอย 3/4, 
ซอย 4 หมูท่ี  5 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลาํปาง 

-เพ่ือใหประชาชน
ในชุมชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

-อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตประปา  
ความยาวไมนอยกวา 570 เมตร 

- - - 
 

570,000 - -ชุมชนมีระบบ
ประปาเพ่ือ
รองรับการ
อุปโภคบรโิภค 
ตามมาตรฐาน
และเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ชุมชนมี
นํ้าประปาท่ี
สะอาดใช
อุปโภคบรโิภค
อยางเพียงพอ 
 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คณุภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.1  แผนงานเคหะชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการขยายเขตประปา ภายใน
ชุมชนบานไรนานอย หนา 
โรงสีขาวถึงซอย 2 
หมูท่ี  5 ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือใหประชาชน
ในชุมชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

-อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตประปา  
ความยาวไมนอยกวา 1,900 เมตร 

- - - 
 

1,900,000 - -ชุมชนมีระบบ
ประปาเพ่ือ
รองรับการ
อุปโภคบรโิภค 
ตามมาตรฐาน
และเปาหมาย
ท่ีกําหนด 

-ชุมชนมีนํ้าประปา
ท่ีสะอาดใชอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 
 

กองชาง 
 
 

7 โครงการขยายเขตประปา ภายใน 
ชุมชนบานหัวทุงสามัคค ี
ซุมประปาชุมชนถึง 
บานเลขท่ี 173 
หมูท่ี  8 ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือใหประชาชน
ในชุมชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

-อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตประปา  
ความยาวไมนอยกวา 1,800 เมตร 

- - - 
 

1,800,000 - -ชุมชนมีระบบ
ประปาเพ่ือ
รองรับการ
อุปโภคบรโิภค 
ตามมาตรฐาน
และเปาหมาย
ท่ีกําหนด 

-ชุมชนมีนํ้าประปา
ท่ีสะอาดใชอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 
 

กองชาง 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

5 
 



  
 

แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คณุภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.1  แผนงานเคหะชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
พรอมติดตั้งเครื่องสูบนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ภายในชุมชนบาน
ผาลาด หมูท่ี  4 
ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือใหประชาชน
ในชุมชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

-โดยทําการขุดเจาะบอบาดาลพรอม
ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตย และติดตั้งอุปกรณอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 
 

- - - 
 

900,000 - -ชุมชนมีนํ้าเพ่ือ
รองรับการอุปโภค
บริโภค ตาม
มาตรฐานและ
เปาหมายท่ีกําหนด 

-ชุมชนมีนํ้าประปา
ท่ีสะอาดใชอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 
 

กองชาง 
 
 

9 โครงการวางทอเมนจาย
นํ้าประปา ภายในชุมชน 
บานหนองปลอง 
หมูท่ี  5 ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือใหประชาชน
ในชุมชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

-โดยทําการเปลี่ยนทอเมนประปา
ชนิดทอ PVC 4 น้ิว ความยาวไม
นอยกวา 1,000 เมตร พรอมตดิตั้ง
อุปกรณอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- - - 
 

800,000 - -ชุมชนมีระบบ
ประปาเพ่ือรองรบั
การอุปโภคบริโภค 
ตามมาตรฐานและ
เปาหมายท่ีกําหนด 

-ชุมชนมีนํ้าประปา
ท่ีสะอาดใชอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 
 

กองชาง 
 
 

10 โครงการวางทอจายนํ้าประปา 
ภายในชุมชนบานประสบสุข 
หมูท่ี  2 ตําบลกลวยแพะ  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือใหประชาชน
ในชุมชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

-โดยทําการเปลี่ยนทอเมนประปา
ชนิดทอ PVC 3 น้ิว ความยาวไม
นอยกวา 2,500 เมตร พรอมตดิตั้ง
อุปกรณอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- - - 
 

1,200,000 - -ชุมชนมีระบบ
ประปาเพ่ือรองรบั
การอุปโภคบริโภค 
ตามมาตรฐานและ
เปาหมายท่ีกําหนด 

-ชุมชนมีนํ้าประปา
ท่ีสะอาดใชอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 
 

กองชาง 
 
 

11 โครงการวางทอเมนประปา
หมูบาน ภายในชุมชน 
บานสําเภา หมูท่ี 9  
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือใหประชาชน
ในชุมชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

-โดยทําการเปลี่ยนทอเมนประปา
ชนิดทอ PVC 4 น้ิว ความยาวไม
นอยกวา 2,200 เมตร พรอมตดิตั้ง
อุปกรณอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

- - - 
 

1,300,000 - -ชุมชนมีระบบ
ประปาเพ่ือรองรบั
การอุปโภคบริโภค 
ตามมาตรฐานและ
เปาหมายท่ีกําหนด 

-ชุมชนมีนํ้าประปา
ท่ีสะอาดใชอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 
 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คณุภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.1  แผนงานเคหะชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขยายเขตประปา 
ภายในชุมชนบานตา ซอย 5 
ซอย 13 และ 
ซอย 14 หมูท่ี  10  
ตําบลชมพู อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือใหประชาชน
ในชุมชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

-อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตประปา  
ความยาวไมนอยกวา 1,200 เมตร 

- - - 
 

1,200,000 - -ชุมชนมีระบบ
ประปาเพ่ือรองรบั
การอุปโภคบริโภค 
ตามมาตรฐานและ
เปาหมายท่ีกําหนด 

-ชุมชนมีนํ้าประปา
ท่ีสะอาดใชอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 
 

กองชาง 
 
 

13 โครงการขยายเขตประปา 
ภายในชุมชนบานรอง  
แยกหมูยอปาปถึงซอย 21 
หมูท่ี  12 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือใหประชาชน
ในชุมชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

-อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตประปา  
ความยาวไมนอยกวา 320 เมตร 

- - - 
 

320,000 - -ชุมชนมีระบบ
ประปาเพ่ือรองรบั
การอุปโภคบริโภค 
ตามมาตรฐานและ
เปาหมายท่ีกําหนด 

-ชุมชนมีนํ้าประปา
ท่ีสะอาดใชอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 
 

กองชาง 
 
 

14 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะ 
ภายในชุมชนบานบุญเกิด 
จุดเริ่มตนบานชวนชมถึง 
บานสามหลัง 
หมูท่ี 2 ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือใหประชาชนใน
ชุมชนมีไฟฟาสอง
สวางอยางเพียงพอ 

-อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดต้ัง
โคมไฟฟาสาธารณะ   
ระยะทางไมนอยกวา 700 เมตร 

 

- - - 

 
500,000 - -ชุมชนมีไฟฟาใช ตาม

มาตรฐานและ
เปาหมายท่ีกําหนด 

-ทําใหประชาชนมี 
ไฟฟาสองสวางยาม
คํ่าคืนเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คณุภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.1  แผนงานเคหะชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ ภายในชุมชน 
บานกาดใต ตั้งแตบานเลขท่ี 
245 ถึงบานเลขท่ี 125/5 
หมูท่ี  7 ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือใหประชาชน 
ในชุมชนมีไฟฟา
สองสวางอยาง
เพียงพอ 

-อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  
ระยะทางไมนอยกวา 125 เมตร 
 

- - - 
 

100,000 - -ชุมชนมีไฟฟาใช 
ตามมาตรฐานและ
เปาหมายท่ีกําหนด 

-ทําใหประชาชนมี 
ไฟฟาสองสวาง
ยามค่ําคืนเพ่ือ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 
 
 

 รวม 15 โครงการ   - - - 14,347,000 -    
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางระบบระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบานปาขาม  
(บานธารสายทิพย)  
หมูท่ี 1  
ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือกอสรางและปรับปรุง
ทอระบายนํ้าใหอยูใน
สภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขัง
ออกจากชุมชน 
 

-โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกวางประมาณ 0.40 
เมตร  ความยาวประมาณ 250.00 เมตร  
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

- - - 1,250,000 - -มีระบบระบายนํ้าท่ีดี
และไดมาตรฐานตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

-ลดปญหาการ
ระบายนํ้าและนํ้า
ทวมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ 
ระบบระบายนํ้า ภายในชุมชน
บานหนองหาตะวันออก 
(จํานวน 2 จุด)  
หมูท่ี 7 ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือกอสรางถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรใหอยูใน
สภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือปองกันอันตรายจาก
การใชถนนและลดอุบัติเหตุ 
เพ่ือกอสรางและปรับปรุง
ทอระบายนํ้าใหอยูใน
สภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขัง
ออกจากชุมชน 
 

จุดที่ 1. บานเลขท่ี 333 ทําการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวางประมาณ 
4.00 เมตร ความยาวประมาณ 110.00 เมตร 
หรือ มี พ้ืน ท่ี ผิ วจราจร ท้ังหมดไม น อยกว า 
440.00 ตารางเมตร 
จุดที่ 2. บานเลขท่ี 651 ทําการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวางประมาณ 
4.00 เมตร ความยาวประมาณ 58.00 เมตร 
หรือ มี พ้ืน ท่ี ผิ วจราจร ท้ังหมดไม น อยกว า 
232.00 ตารางเมตร และระบบระบายนํ้า 
ขนาดความกวางประมาณ 0.40 เมตร ความ
ยาวประมาณ 58.00 เมตร  และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- - - 640,000 - -มีสภาพถนนท่ีดีและ
ไดมาตรฐานตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 
-มีระบบระบายนํ้าท่ีดี
และไดมาตรฐานตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

-ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัย
จากการใชถนน 
-ลดปญหาการ
ระบายนํ้าและนํ้า
ทวมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางระบบระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนสันติภาพ จาก
บริเวณศาลาอเนกประสงค 
รวมใจภักด์ิ - ถนนชุมชน
ธนวรรณ หมูท่ี 2  
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 
 

-เพ่ือกอสรางและปรับปรุง
ทอระบายนํ้าใหอยูใน
สภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขัง
ออกจากชุมชน 
-เพ่ือกอสรางถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรใหอยูใน
สภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือปองกันอันตรายจาก
การใชถนนและลด
อุบัติเหตุ 
 

-โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกวางประมาณ 0.60 
เมตร  ความยาวประมาณ 130.00 เมตร 
และกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกวางประมาณ 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 30.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ท้ังหมดไมนอยกวา 120.00 ตารางเมตร  
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางคนคร 

- - - 1,100,000 - -มีระบบระบายนํ้าท่ีดี
และไดมาตรฐานตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 
-มีสภาพถนนท่ีดีและ
ไดมาตรฐานตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

-ลดปญหาการ
ระบายนํ้าและนํ้า
ทวมขังภายใน
ชุมชน 
-ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัย
จากการใชถนน 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบาน
กลวยหลวง ต้ังแตประปา CEO 
ถึงลําเหมืองชลประทาน 
หมูท่ี 1 
ตําบลกลวยแพะ 
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือกอสรางถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรใหอยูใน
สภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือปองกันอันตรายจาก
การใชถนนและลด
อุบัติเหตุ 

- โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกวางประมาณ 3.50 เมตร ความ
ยาวประมาณ 1,185.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,147.50 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

- - - 2,550,000 - -มีสภาพถนนท่ีดีและ
ไดมาตรฐานตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

-ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัย
จากการใชถนน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางระบบระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบานกลวยหลวงพัฒนา  
บริเวณต้ังแตศาลาอเนกประสงค 
ถึงลําหวย 
หมูท่ี 1  
ตําบลกลวยแพะ  
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือกอสรางและปรับปรุง
ทอระบายนํ้าใหอยูใน
สภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขัง
ออกจากชุมชน 
 

-โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกวางประมาณ 0.60 
เมตร พรอมบอพักนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ความยาวรวม 215.00 เมตร  และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- - - 1,000,000 - -มีระบบระบายนํ้าท่ีดี
และไดมาตรฐานตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

-ลดปญหาการ
ระบายนํ้าและนํ้า
ทวมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางระบบระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบานกลวยมวง บริเวณ
สามแยกโรงงานขนมจีน 
หมูท่ี 3  
ตําบลกลวยแพะ  
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือกอสรางและปรับปรุง
ทอระบายนํ้าใหอยูใน
สภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขัง
ออกจากชุมชน 
 

-โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกวางประมาณ 0.60 
เมตร พรอมบอพักนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ความยาวรวม 225.00 เมตร  และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- - - 1,000,000 - -มีระบบระบายนํ้าท่ีดี
และไดมาตรฐานตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

-ลดปญหาการ
ระบายนํ้าและนํ้า
ทวมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองชาง 

 
     
 
 
 
 
 
 

11 
 



  
 

แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

7 โครงการขยายผิวจราจรและ
ไหลทางดวยแอสฟลทติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบาน
ปงแสนทอง บริเวณทางโคง
บานเลขท่ี 59/4   
หมูท่ี 1  
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง  

-เพ่ือกอสรางถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรใหอยูใน
สภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือปองกันอันตรายจาก
การใชถนนและลดอุบัติเหตุ 

-โดยทําการกอสรางงานขยายผิวจราจร
และไหลทางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกวางประมาณ 3.00 – 
4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
65.00 เมตร และกอสรางกําแพง
ปองกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ความสูงประมาณ 4.00 – 4.50 เมตร 
ความยาวประมาณ 65.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางคนคร 

- - - 1,500,000 - -มีสภาพถนนท่ีดี
และไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใชถนน 

กองชาง 

8 โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบานหมอสม
ซอย 2, 7, 8, 9, 12, 13 
หมูท่ี 2  
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือกอสรางถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรใหอยูใน
สภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือปองกันอันตรายจาก
การใชถนนและลดอุบัติเหตุ 

-โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมดวย 
แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดความกวาง
ประมาณ 3.00-5.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 1,442.00 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,749.00 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร  
 

- - - 2,299,000 - -มีสภาพถนนท่ีดี
และไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

 -ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 

ความปลอดภัยจาก
การใชถนน 
 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบานวังแควง 
บานเลขท่ี 30/3 ถึง
บานเลขท่ี 30/4  
หมูท่ี 2  
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือกอสรางถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรใหอยูใน
สภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือปองกันอันตรายจาก
การใชถนนและลดอุบัติเหตุ 

-โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริ ม เห ล็ก  ขนาดความกว า ง
ประมาณ 3.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 80.00 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 280.00 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร  
 

- - - 200,000 - -มีสภาพถนนท่ีดี
และไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

 -ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 

ความปลอดภัยจาก
การใชถนน 
 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชน 
บานหลวง ซอย 2, 5, 7 ถึง 
ลําเหมืองสาธารณประโยชน 
หมูท่ี 5  
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง  

-เพ่ือกอสรางและปรับปรุง
ทอระบายนํ้าใหอยูในสภาพ
ท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขังออก
จากชุมชน 
 

-โดยทําการกอสรางระบบระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กวางประมาณ 0.40 เมตร ความ
ยาวประมาณ 210.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- - - 650,000 - -มีระบบระบายนํ้าท่ี
ดีและไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ลดปญหาการ
ระบายนํ้าและนํ้า
ทวมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

13 
 



  
 

แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบานไรนานอย ซอย 3/2, 
6/1, 12, 14 
หมูท่ี 5  
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง  

-เพ่ือกอสรางและ
ปรับปรุงทอระบายนํ้าให
อยูในสภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขัง
ออกจากชุมชน 
 

-โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง
ประมาณ 0.40 เมตร  ความยาว
ประมาณ 245.00 เมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางคนคร 

- - - 793,000 - -มีระบบระบายนํ้าท่ี
ดีและไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ลดปญหาการระบาย
นํ้าและนํ้าทวมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กและถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบานหนองบัว ซอย 3/1 
และบริเวณหนาศาลา
อเนกประสงค 
หมูท่ี 5  
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง  

-เพ่ือกอสรางและ
ปรับปรุงทอระบายนํ้าให
อยูในสภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขัง
ออกจากชุมชน 
-เพ่ือกอสรางถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรใหอยู
ในสภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 
-เพ่ือปองกันอันตราย
จากการใชถนนและลด
อุบัติเหตุ 
 

-โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 200.00 เมตร และ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกวางประมาณ 3.50-
4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
150.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
570.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

- - - 895,000 - -มีระบบระบายนํ้าท่ี
ดีและไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 
-มีสภาพถนนท่ีดี
และไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ลดปญหาการระบาย
นํ้าและนํ้าทวมขัง
ภายในชุมชน 
- ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใชถนน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบานไรขวงเปา บริเวณ
บานเลขท่ี 12/1 (หนาวัดบาน   
ไรขวงเปา) ถึงลําเหมือง
สาธารณประโยชน บริเวณ
บานเลขท่ี 117 
หมูท่ี 11  
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง  

-เพ่ือกอสรางและ
ปรับปรุงทอระบายนํ้า
ใหอยูในสภาพท่ีดีและ
ไดมาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวม
ขังออกจากชุมชน 
 

-โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 
280.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- - - 1,150,000 - -มีระบบระบายนํ้าท่ีดี
และไดมาตรฐานตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

-ลดปญหาการ
ระบายนํ้าและนํ้า
ทวมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนมงคลกาญจน  
ซอยรมเย็น (ซอย 2) และ 
ซอยรมรื่น (ซอย 3)   
หมูท่ี 8 
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง  

-เพ่ือกอสรางและ
ปรับปรุงทอระบายนํ้า
ใหอยูในสภาพท่ีดีและ
ไดมาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวม
ขังออกจากชุมชน 
 

-โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
429.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- - - 2,235,000 - -มีระบบระบายนํ้าท่ีดี
และไดมาตรฐานตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

-ลดปญหาการ
ระบายนํ้าและนํ้า
ทวมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 

15 
 



  
 

แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บานสําเภา ซอย 3 และ 
ซอย 5 หมูท่ี 9  
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

-เพ่ือกอสรางและปรับปรุง
ทอระบายนํ้าใหอยูใน
สภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขัง
ออกจากชุมชน 
 

-โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 239.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร  

- - - 925,000 - -มีระบบระบายนํ้าท่ี
ดีและไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ลดปญหาการ
ระบายนํ้าและนํ้า
ทวมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้าคอนกรีต             
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บานแพะดอนตัน  บริเวณ
หนองนํ้าสาธารณะหนา
ศาลาอเนกประสงค          
หลังใหมถึงบานเลขท่ี 441 
หมูท่ี 9 ตําบลชมพู   
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

-เพ่ือกอสรางและปรับปรุง
ทอระบายนํ้าใหอยูใน
สภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขัง
ออกจากชุมชน 
 

-โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง
ประมาณ 0.40 เมตร  ความยาวรวม
ประมาณ 160.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร  

- - - 512,000 - -มีระบบระบายนํ้าท่ี
ดีและไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ลดปญหาการ
ระบายนํ้าและนํ้า
ทวมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบานศรีหมวดเกลา 1 
บริเวณบานเลขท่ี 32, 
602, 427, 366/1  
หมูท่ี 4 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือกอสรางถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรใหอยูใน
สภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือปองกันอันตรายจาก
การใชถนนและลด
อุบัติเหตุ 

-โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวางประมาณ 3.00 -
4 . 0 0  เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว ป ร ะ ม า ณ 
104.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
364.50 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร  
 

- - - 248,000 - -มีสภาพถนนท่ีดี
และไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

 -ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 

ความปลอดภัยจาก
การใชถนน 
 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บานศรีหมวดเกลา 2  
ซอย 8หมูท่ี 4 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

-เพ่ือกอสรางและปรับปรุง
ทอระบายนํ้าใหอยูในสภาพ
ท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขังออก
จากชุมชน 
 

-โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง
ประมาณ 0.40 เมตร  ความยาวรวม
ประมาณ 190.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร  

- - - 648,000 - -มีระบบระบายนํ้าท่ี
ดีและไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ลดปญหาการ
ระบายนํ้าและนํ้า
ทวมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บานหนองยาง บริเวณ
บานเลขท่ี 175 ถึง
บริเวณบานเลขท่ี 167  
หมูท่ี 8 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง  

-เพ่ือกอสรางและปรับปรุง
ทอระบายนํ้าใหอยูในสภาพ
ท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขังออก
จากชุมชน 
 

-โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง
ประมาณ 0.40 เมตร  ความยาวรวม
ประมาณ 63.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร  

- - - 222,000 - -มีระบบระบายนํ้าท่ี
ดีและไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ลดปญหาการ
ระบายนํ้าและนํ้า
ทวมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บานฟอน ต้ังแตแยกราน 
จันทรหอมถึงเขตส้ินสุด
ชุมชนบานฟอน  
หมูท่ี 2 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง  

-เพ่ือกอสรางและปรับปรุง
ทอระบายนํ้าใหอยูในสภาพ
ท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขังออก
จากชุมชน 
 

-โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง
ประมาณ 0.60 เมตร  ความยาวรวม
ประมาณ 340.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร  

- - - 1,376,000 - -มีระบบระบายนํ้าท่ี
ดีและไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ลดปญหาการ
ระบายนํ้าและนํ้า
ทวมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองชาง 

       

17 
 



  
 

แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบานศรีปงชัย 
บริเวณซอย 5 และซอย 6 
หมูท่ี 6  
ตําบลชมพู อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง  

-เพ่ือกอสรางถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรใหอยูใน
สภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือปองกันอันตรายจาก
การใชถนนและลดอุบัติเหตุ 

-โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมดวย 
แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง
ประมาณ 3.00-4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 345.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 1,310.00 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

- - - 477,000 - -มีสภาพถนนท่ีดี
และไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี 
ความปลอดภัยจาก
การใชถนน 

กองชาง 

22 โครงการกอสราง 
ระบบระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บานทุงกูดาย ซอย 7  
หมูท่ี 6 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือกอสรางและปรับปรุง
ทอระบายนํ้าใหอยูในสภาพ
ท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขังออก
จากชุมชน 

-โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง
ประมาณ 0.40 เมตร  ความยาวรวม
ประมาณ 165.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร  

- - - 462,000 - -มีระบบระบาย
นํ้าท่ีดีและได
มาตรฐานตาม
เปาหมายท่ี
กําหนด 

-ลดปญหาการ
ระบายนํ้าและนํ้า
ทวมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองชาง 

23 โครงการกอสราง          
ระบบระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บานหนองหาตะวันตก 
ซอย 2  
หมูท่ี 10 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือกอสรางและปรับปรุง
ทอระบายนํ้าใหอยูในสภาพ
ท่ีดีและไดมาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขังออก
จากชุมชน 

-โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง
ประมาณ 0.60 เมตร  ความยาวรวม
ประมาณ 165.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร  

- - - 660,000 - -มีระบบระบาย
นํ้าท่ีดีและได
มาตรฐานตาม
เปาหมายท่ี
กําหนด 

-ลดปญหาการ
ระบายนํ้าและนํ้า
ทวมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการกอสรางหองนํ้า 
บริเวณสุสานบานกลวยกลาง 
ภายในชุมชนบานกลวยกลาง 
หมูท่ี 5  
ตําบลกลวยแพะ  
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง  

-เพ่ือใหประชาชนมี
หองนํ้าท่ีสะอาดและถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
 
 
 

-โดยทําการกอสรางหองนํ้าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดความกวาง 6.50 เมตร 
ความยาว 7.00 เมตร  และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- - - 700,000 - -มีหองนํ้าท่ีสะอาด
และถูกสุขลักษณะ
ตามหลักสุขาภิบาล 
 

-ประชาชนมี
หองนํ้าไวใชตาม
หลักสุขาภิบาล 
 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน 
บานลําปางกลางตะวันตก  
หมูท่ี 3 ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
 

-เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและทํา
กิจกรรมภายในชุมชน 
 
 

-โดยทําการกอสรางอาคารอเนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดความกวาง 
12.00 เมตร ความยาวประมาณ 12.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 144.00 
ตารางเมตร  และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- - - 1,200,000 - -มีสถานท่ีสําหรับ
จัดทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน
ของชุมชน  

-ประชาชนมี
สถานท่ีประชุม
และทํากิจกรรม
ภายในชุมชน
รวมกัน 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในฌาปนสถาน
ชุมชนบานกาดโปง-กาดใต 
หมูท่ี 7 ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
 

-เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีประชุมและทํา
กิจกรรมภายในชุมชน 
 
 

-โดยทําการกอสรางอาคารอเนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น พรอมรื้อถอน
อาคารเดิมและปรับปรงุพ้ืนท่ีบริเวณ 
ฌาปนสถาน ขนาดความกวาง 12.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 12.00 เมตร หรือ 
มีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 144.00 
 ตารางเมตร  และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- - - 1,350,000 - -มีสถานท่ีสําหรับ
จัดทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน
ของชุมชน  

-ประชาชนมี
สถานท่ีประชุม
และทํากิจกรรม
ภายในชุมชน
รวมกัน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บานหนองวัวเฒา  
จากบานเลขท่ี 499 –  
ศาลาอเนกประสงค  
หมูท่ี 7 ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือกอสรางและ
ปรับปรุงทอระบายนํ้า
ใหอยูในสภาพท่ีดีและ
ไดมาตรฐาน 
-เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวม
ขังออกจากชุมชน 

โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาวรวมกัน
ท้ังหมดไมนอยกวา 200.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

- - - 1,000,000 - -มีระบบระบายนํ้าท่ี
ดีและไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ลดปญหาการระบาย
นํ้าและนํ้าทวมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองชาง 

28 โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวย 
แอสฟลทติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบานหนองบัว 
หมูท่ี 5 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือกอสรางถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให
อยูในสภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 
-เพ่ือปองกันอันตราย
จากการใชถนนและ
ลดอุบัติเหตุ 

โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมดวย 
แอสฟลทติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้น 
ทางเดิมในท่ี (Pavement in-place 
recycling) ขนาดความกวางประมาณ 
4.00 เมตร ความยาวประมาณ 735.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,940.00 
ตารางเมตร และงานอืน่ ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- - - 1,253,000 - -มีสภาพถนนท่ีดี
และไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช
ถนน 
 

 

29 โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวย 
แอสฟลทติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบานกลวยหลวง ต้ังแตหนา
วัดพระแทนถึงปากทางเขา ซอย 6 
หมูท่ี 1 ตําบลกลวยแพะ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือกอสรางถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให
อยูในสภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 
-เพ่ือปองกันอันตราย
จากการใชถนนและ
ลดอุบัติเหตุ 

โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมดวย 
แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดความกวาง
ประมาณ 3.50-7.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 700.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
รวมกนัไมนอยกวา 3,006.00 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

- - - 1,000,000 - -มีสภาพถนนท่ีดี
และไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

 -ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช
ถนน 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวย 
แอสฟลทติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบานหนองวัวเฒา  
(เลียบคลองชลประทาน) 
หมูท่ี 7 ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือกอสรางถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให
อยูในสภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 
-เพ่ือปองกันอันตราย
จากการใชถนนและ
ลดอุบัติเหตุ 

โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมดวย 
แอสฟลทติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้น 
ทางเดิมในท่ี (Pavement in-place 
recycling) ขนาดความกวางประมาณ 
5.00 เมตร ความยาวประมาณ 400.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,000.00 
ตารางเมตร และงานอืน่ ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- - - 900,000 - -มีสภาพถนนท่ีดี
และไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช
ถนน 
 

กองชาง 

31 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑรถดูดส่ิงโสโครกและฉีด
ลางทอระบายนํ้า หมายเลข 
ทะเบียน 81-4325 ลําปาง 
 

-เพ่ือบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงรถดูดส่ิง
โสโครกและฉีดลางทอ
ระบายนํ้า 
ใหสามารถใชงานได
เต็มประสิทธิภาพ 

-ปรับปรุงซอมแซม พรอมเปล่ียนอุปกรณท่ี
เกี่ยวของหรือชํารุดของรถดูดส่ิงโสโครก
และฉี ดล า งท อ ระบาย นํ้ า  หมาย เลข 
ทะเบียน 81-4325 ลําปาง 
(ตามราคาทองถิ่น) 

- - - 500,000 - -มีเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงานอยู
ในสภาพท่ีดีพรอมใช
งาน 

-มีรถใชปฏิบัติงาน
ดานการบริการดูดส่ิง
โสโครกและ 
ฉีดลางทอระบายนํ้า 
อยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

32 โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวย 
แอสฟลทติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบานหนองหัวหงอก 
สายเลียบคันคลองชลประทานสาย
ใหญแมวังฝงซาย หมูท่ี 9  
ตําบลชมพู อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือกอสรางถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให
อยูในสภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 
-เพ่ือปองกันอันตราย
จากการใชถนนและ
ลดอุบัติเหตุ 

โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมดวย 
แอสฟลทติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงช้ันทาง
เดิมในท่ี(Pavement in-place recycling) 
ขนาดความกวางประมาณ 4.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 450.00 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,800.00 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

- - - 800,000 - -มีสภาพถนนท่ีดี
และไดมาตรฐาน
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

-ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช
ถนน 
 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
      ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการจดัจางทําเวที
อเนกประสงค 

-เพ่ือใหมีเวทีจัด
กิจกรรมใหกับ
ประชาชนภายในพ้ืนท่ี
เขตรับผิดชอบ
เทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

โดยจดัจางทําเวทีอเนกประสงค  
ขนาดความกวาง 6 เมตร  
ความยาว 12 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- - 300,000 - - -มีเวทีท่ีได
มาตรฐานตาม
เปาหมายท่ี
กําหนด 

-มีเวทีจัดกิจกรรม
ใหกับประชาชน
ภายในพ้ืนท่ีเขต
รับผิดชอบเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 
 

กองชาง 

 รวม 33 โครงการ   -  300,000 31,495,000 -    
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี   3  ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 
2.1 แผนงานการศึกษา   
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 1 โครงการสื่อการเรียนรู
สูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ผานเครือขายออนไลน 
 
 
 
 

  เพ่ือจัดซื้อวัสด ุ
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- วัสดุคอมพิวเตอร 
- ครุภัณฑโฆษณาและ   
เผยแพร 
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
- วัสดุไฟฟาและวิทย ุ
 เพ่ือสงเสรมิการเรียนรู
เด็กเล็กผานเครือขาย
ออนไลน 
 

- จัดซื้อวัสดุครุภณัฑ เพ่ือเปนสื่อออนไลน
การเรยีนการสอน 
1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
โนตบุค 1 ตัว (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 
ราคา 22,000 บาท 
2. วัสดุคอมพิวเตอร 
การดจอ HDMI จํานวน 6 ตัวๆละ 
1,017 บาท รวมเปนเงิน 6,102 บาท 
3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
กลองเว็บแคม 1 ตัว 
ราคา 3,500 บาท 
(ตามราคาทองถ่ิน) 
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
ขากลอง 1 ชุด ราคา 262 บาท 
5. วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
ไมโครโฟน (หนีบปกเสื้อ 1 ตัว) ราคา 
262 บาท 
6.คาเอกสารประชาสัมพันธโครงการ 
ราคา 1,000 บาท 

- - - ๓๓,126 - - เด็กปฐมวัย ครู
และผูดูแลเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 12 ศูนย
เขารับการ
ถายทอด
ภาษาตางประเทศ
ในกิจกรมการ
เรียนการสอนท้ัง 
๑๒ ศูนย จาํนวน 
๓๒๓ คน 
 

๑. เด็กปฐมวัย ครู และ
ผูดูแลเด็ก ไดรับการ
สงเสริม
ภาษาตางประเทศ
สามารถนําไปใชเพ่ือ
ปรับตัวและอยูในสังคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. เด็กสามารถ
ตอบสนองไดรวดเร็ว 
และชวยกระตุนความ
เขาใจในเน้ือหาไดงาย
ข้ึน เกิดความสนุกสนาน
และรูสึกเบ่ือหนาย 
๓. เด็กมีความสนใจและ
ตองการเรียนในเรื่อง
ตางๆ มากข้ึน เชนการ
อาน ความคิดรเิริ่ม
สรางสรรค เปนแรงจูงใจ 
ในการนําสิ่งท่ีอยูไกล
นํามาศึกษาได 

กองการ 
ศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี   3  ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 
2.1 แผนงานการศึกษา   
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 2 โครงการศูนยพัฒนา

เ ด็ ก เ ล็ ก รั ก ษ โ ล ก 

ต น แ บ บ พ ลั ง ง า น

สะอาด 

 

 
 

- เพ่ือศึกษาการใชเครื่อง

กําเนิดไฟฟาเดิม กับระบบ

โซลาเซลล ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก โดยใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเปนศูนยนํารองใน

การใชพลังงานทดแทน 

พลังงานโซลาเซลล หรือ

พลังงานแสงอาทิตย 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

1. แผงโซลาเซลล Poly  

330 w จํานวน 30 แผง 

(พรอมอุปกรณติดตั้งระบบ

จายพลังงาน) 

2. โครงสรางหลังคา 

ขนาด 75 ตารางเมตร 

(พรอมอุปกรณติดตั้ง) 

 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เปนศูนยนํารองในการใช

พลังงานทดแทนพลังโซลา

เซลล หรือพลังงาน

แสงอาทิตย เปนพลังงาน

สะอาดจากธรรมชาติท่ีดี

ท่ีสุดมาใชอยางมี

ประสิทธิภาพ  

1. แผงโซลาเซลล  

  Poly 330 w 

(พรอมอุปกรณติดตั้งระบบ

จายพลังงาน)   

ราคา 360,000 บาท 

2. โครงสรางหลังคา  

ขนาด 75 ตารางเมตร  

(พรอมอุปกรณติดตั้ง) 

ราคา 60,000 บาท 

- - - 420,000 - - เพ่ิมคุณภาพงาน  
จากการคิดคน
ระบบใหมๆ   
โดยศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก             
ศูนยนํารอง ใน
การใชพลังงาน
ทดแทนมา
พัฒนาการใชจาก
พลังงาน
แสงอาทิตยได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
- ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเปนศูนยนํา
รอง ท่ีสามารถลด
คาใชจายและ
ประหยดัพลังงาน
ไฟฟามากข้ึน 

๑. ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเปนศูนยนํา
รอง โดยใช
พลังงานสะอาด 
๒. สามารถลด
คาใชจาย เปนการ
ประหยดัพลังงาน
ไฟฟาไดอยาง
ยั่งยืน 
 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี   3  ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

 3 

 

โครงการเฝา

ระวังภาวะ

โภชนาการและ

สงเสริม

พัฒนาการเด็ก

ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เพ่ือใหเด็ก ไดรับการ

ตรวจคัดกรองสุขภาพป

ละ ๒ ครั้ง 

๒. เพ่ือใหผูปกครอง ครู 

ผูดูแลเด็ก ผูท่ีมีสวน

เก่ียวของกับเด็กมี

ความรูความเขาใจถึง

ภาวะโภชนาการ 

- บานปากลวย 

- บานฟอน 

- บานบุญเกิด 

- วัดหนองหา 

- วัดมอนจําศีล 

- บานผาลาด 

 

ผูปกครองเด็กท่ีมีภาวะ

ปญหาสุขภาพและเสีย่งตอ

ปญหาสุขภาพ ครผููดูแลเด็ก 

ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับเด็ก 

จํานวน ๖ ศูนย ๆ ละ 

 ๕๐ คน ดังน้ี 

๑.ศพด.บานปากลวย 

จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒.ศพด.บานฟอน  

จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓.ศพด.บานบุญเกิด จํานวน 

๑๕,๐๐๐ บาท 

๔.ศพด.วัดหนองหา จํานวน 

๑๕,๐๐๐ บาท 

๕.ศพด.วัดมอนจําศลี 

จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๖.ศพด.บานผาลาด 

 จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

- - - ๙๐,๐๐๐ 

งบประมาณ

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ 

๙๐,๐๐๐ 

งบประมาณ

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ 

๑.เด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไดรับ

การตรวจสุขภาพ

เด็กอยางนอย  

รอยละ ๙๐ 

๒. ผูปกครองเด็ก 

ครูผูดูแลเด็ก และผู

ท่ีมีสวนเก่ียวของกับ

เด็ก มีความรู ความ

เขาใจถึงภาวะ

โภชนาการ  

รอยละ ๘๐ 

 

๑.เด็กในศนูย

พัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการตรวจคัด

กรองและไดรับ

การดูแลรักษา

แกไขปญหา

สุขภาพ 

๒.ผูปกครอง ครู

ผูดูแลเด็ก ผูท่ีมี

สวนเก่ียวของกับ

เด็กมีความรู 

ความเขาใจถึง

ภาวะโภชนาการ

มากข้ึน 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี   3  ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
     ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 
           ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

4 โครงการผูปกครอง
รวมใจเพ่ือหนูนอย
ฟนดี 

๑.เพ่ือใหผูปกครอง ผูดูแลเด็กสามารถ

ดูแลทันตสุขภาพของเด็กเล็กไดอยาง

ถูกตอง และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

บริโภคของเด็กใหเหมาะสมตอการมี

สุขภาพชองปากท่ีดี 

๒.เพ่ือใหผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผู

ประกอบอาหาร สามารถจัดเมนูอาหาร

และเลือกอาหารท่ีเหมาะสมตอ

พัฒนาการและลดหวานในเด็กได 

๓.เพ่ือหานโยบายในการดําเนินงาน

สงเสริมทันตสุขภาพในศูนยเด็กและใช

นโยบายรวมกัน 

- บานไรนานอย 

- บานกาด 

- บานศรีหมวดเกลา 

- บานหนองยาง 

- บานโทกหัวชาง 

- วัดกลวยหลวง 

ผูปกครอง เด็กเล็กครู

และผูดูแลเด็ก จํานวน ๖ 

ศูนย ๆ ละ ๕๐ คน ดังน้ี 

๑. ศพด. บานไรนานอย 

จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒. ศพด.บานกาด 

จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓. ศพด.บานศรีหมวด

เกลา จํานวน ๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๔. ศพด.บานหนองยาง 

จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๕. ศพด.บานโทกหัวชาง 

จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๖. ศพด.วัดกลวยหลวง 

จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

- - - ๙๐,๐๐๐ 

งบประมาณ

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ 

๙๐,๐๐๐ 

งบประมาณ

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ 

๑.รอยละ ๗๐ ของ

ผูปกครองและผูดูแล

เด็กสามารถดูแลทันต

สุขภาพของเด็กได

อยางถูกตอง และ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การบริโภคของเด็กให

เหมาะสมตอการมี

สุขภาพชองปากท่ีดี 

 ๒.รอยละ ๑๐๐ ของ

ศูนยเด็กมีนโยบาย

สงเสริมทันตสุขภาพ

รวมกันระหวาง

ผูปกครองและ 

ผูดูแลเด็ก 

๓.อัตราฟนนํ้านมของ

เด็กในศูนยเด็กเล็กผุ

ลดลงรอยละ ๗๐ 

๑.ผูปกครองและ

ผูดูแลเด็กสามารถ

ดูแลทันตสุขภาพ

ของเด็กไดอยาง

ถูกตอง 

๒.ศูนยเด็กมี

นโยบายสงเสริม

ทันตสุขภาพรวมกัน

ระหวางผูปกครอง

และผูดูแลเด็ก 

๓.อัตราฟนนํ้านม

ของเด็กเล็กผุลด

นอยลง 

 

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4. สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี   3  ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
     ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 
           ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิด 
ชอบหลัก 

5 โครงการกอสราง
อาคาร
อเนกประสงคศูนย
การเรยีนรูและศูนย
เยาวชนเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

1.เพ่ือเปนสถานท่ีในการเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณกีฬาสําหรับใหบริการแก 
เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
2.เพ่ือใชเปนศูนยการเรียนรูในการ
ถายทอดทักษะในดานกีฬาและทักษะ
อ่ืนๆ 
3.เพ่ือใชเปนศูนยเยาวชนสําหรบัใช
ประสานงานของสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองเขลางคนครและ
เครือขายเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี  

กอสรางอาคาร
อเนกประสงค 
ศูนยการเรียนรูและ       
ศูนยเยาวชนเทศบาล
เมืองเขลางคนคร พ้ืนท่ี 
ใชสอยรวม 166  
ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

- - 1,992,000 - - เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ีมาใช
บริการ มีความพึง
พอใจ ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

1 . มี ส ถ า น ท่ี เ ก็ บ
รักษาวัสดุอุปกรณ
กี ฬ า สํ า ห รั บ
ใหบริการแก  เด็ก 
เ ย า ว ช น  แ ล ะ
ประชาชนในเขต
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง           
เขลางคนคร 
2.มีศูนยการเรียนรู
ใ น ก า ร ถ า ย ท อ ด
ทักษะในดานกีฬา
และทักษะอ่ืนๆ 
3.มี ศู นย เ ย าวชน
สํ า ห รั บ ใ ช
ประสานงานของ
ส ภ า เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนเทศบาล
เมืองเขลางคนคร
และเครือขายเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี 
 

กอง
การศึกษา 

 รวม 5 โครงการ   - - 1,992,000 633,126 180,000    
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชมุชน  

5. ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
5.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

โครงการอบรม
เครือขายสุขภาพเพ่ือ
จัดทําฐานขอมูลดาน
สุขภาพของผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลเมือง     
เขลางคนคร 
 

- เพ่ือใหมีฐานขอมูล
สุขภาพของผูสูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
- เพ่ือสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง
ใหกับผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือขายสุขภาพ ชุมชน
ละ ๑ คน จํานวน ๖๔ คน 
- สํารวจขอมูลสุขภาพ 
ของผูสูงอายุ ท้ัง ๖๔ 
ชุมชน 
- คืนขอมูลสุขภาพและ
ปญหาสุขภาพของ
ผูสูงอาย ุ
- สรุปผลกาดําเนินงาน 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

๔๐,๐๐๐
(งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐
(งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เครือขายสุขภาพ
ผานการประเมิน 
รอยละ ๘๐ 
- มีฐานขอมูล
สุขภาพของ
ผูสูงอายุ ๖๔ 
ชุมชน 
- ผูสูงอายุไดรับ
ขอมูลดานสุขภาพ
เพ่ือนําไปแกไข
ปญหาดานสุขภาพ
ไดถูกตอง  

- มีฐานขอมูล
สุขภาพของ
ผูสูงอายุในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
เขลางคนครครบ
ทุกคน 
- ผูสูงอายุไดรับ
ขอมูลดานสุขภาพ
เพ่ือนําไปแกไข
ปญหาดานสุขภาพ
ไดถูกตอง  
 
 
 
 
 

งานสงเสรมิ
สุขภาพ  
ฝายบริการ
สาธารณสุข 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชมุชน  

5. ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
5.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรคและลด
อุบัติเหตุของนักเรยีน
เขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือใหแกนนํา
สุขภาพในโรงเรียน มี
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับการสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค 
และลดอุบัติเหตุของ
นักเรียน 
- เพ่ือใหนักเรียนไดรับ
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพ ปองกันโรค 
และลดอุบัติเหตุของ
นักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

- อบรมแกนนํา
สุขภาพในโรงเรียน 
จํานวน ๕๐ คน 
- เด็กนักเรียนไดรับ
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพในโรงเรียนเขต
เทศบาลเมืองเขลางค
นคร ครบทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
(งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
(งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รอยละ ๘๐ กลุม
เปา หมายผาน
เกณฑความรู
ความเขาใจ 
- เด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง     
เขลางคนคร ไดรบั
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพ อยางนอย 
๙๐ % 
 
 
 
 
 
 

- แกนนําสุขภาพ
ในโรงเรียน มี
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการ
สงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรคและลด
อุบัติเหตุของ
นักเรียน 
- เด็กนักเรียน
ไดรับการตรวจคัด
กรองสุขภาพและ
ไดรับการดูแล
รักษาแกไขปญหา 
 
 
 

งานสงเสรมิ
สุขภาพ  
ฝายบริการ
สาธารณสุข  
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชมุชน  

5. ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
5.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  3 โครงการทําหมัน
สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลเมือง       
เขลางคนคร 

- เพ่ือทําหมันสุนัข
และแมวในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลฯ 
- เพ่ือลดประชากร
สุนัขและแมวในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
เขลางคนคร 
- ควบคุ ม และลด
ประชากรสุนัขและ
แมว 
- เพ่ือลดเหตรุําคาญ
จากปญหาสุนัขและ
แมว 

- ทําหมันสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
อยางนอยจํานวน ๒๐๐ ตัว 
 

- - - 150,000 150,000 - สุ นั ข แล ะแม ว
ไดรับการทําหมัน 
ต า ม เ ป า ห ม า ย
อยางนอย รอยละ
๙๐ 
 

- ประชากรสุนัขและ
แมวในเขตเทศบาล
เมือง เขลางคนคร
ลดลง 
- จํานวนสุนัขและ
แมวจรจัดในพ้ืน ท่ี
ลดลง 
- ปญหาเหตุ
เดือดรอนรําคาญ
จากสุนัขและแมวจร
จัดลดลง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชมุชน  

5. ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
5.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

256
2 

(บาท) 

256
3 

(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปองกันและควบคุม
โรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปองกันควบคุมโรค
อุบัติใหม อุบัติซ้ํา
ใหกับเครือขาย
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
๒.เพ่ือเฝาระวัง
ปองกันและควบคุม
โรคอุบัติใหม อุบัติ
ซ้ําในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 

๑. จัดอบรมใหความรูและ
จัดตั้งทีมเครือขายสุขภาพ ใน
การเฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุมโรคอุบัติใหม อุบัติซ้าํ
ใหกับเครือขายสุขภาพ 
จํานวน ๘๕ คน 
๒.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เฝาระวัง ปองกันและควบคุม
โรคอุบัติใหม อุบัติซ้ําชุมชนนํา
รอง ๑ ชุมชน จํานวน ๒ ครั้ง 
๒.๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตัวแทนประชาชน   
รอยละ ๘๐ ของครัวเรือน 
๒.๒) ประชุมตดิตามผลการ
ดําเนินงาน ประชาชน  
รอยละ ๘๐ ของครัวเรือน 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๕๘,100 
(งบประมาณ

กองทุนหลักประ 
กันสุขภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๘,100 
 (งบประมาณ

กองทุนหลักประ 
กันสุขภาพ) 

 
 
 

๑.เครือขาย
สุขภาพปองกัน
และควบคมุโรค
อุบัติใหมอุบัติซ้ํา
ผานเกณฑ
ประเมินการอบรม
ความรู รอยละ 
๘๐ 
๒.ตัวแทน
ประชาชนผาน
เกณฑประเมินการ
อบรมความรูรอย
ละ 80 ท้ัง 2 ครั้ง 
 
 
 

- เครือขายสุขภาพ
ปองกันและควบคุม
โรคอุบัติใหม อุบัติ
ซ้ํามีความรู สามารถ
เฝาระวังปองกันและ
ควบคุมโรคได 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
-ไมเกิดโรคอุบัติใหม
อุบัติซ้ําในชุมชนนํา
รอง 

งานปองกัน
และควบคมุ
โรคตดิตอ  
ฝายบรกิาร
สาธารณสขุ  
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 รวม 4 โครงการ   - - - 368,100 368,100    
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชมุชน  

5. ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

256
2 

(บาท) 

256
3 

(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง
กลอง CCTV 
ภายในชุมชน 
วังแควง  
ตําบลปงแสงทอง  
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 
 

เพ่ือให
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน
ปองกัน
อาชญากรรม  
และลดการคา
ยาเสพตดิ
ภายในชุมชน 
 

1.ทําการติดตั้งกลอง โทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบ
มุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอกอาคารสําหรับใชในงานรักษา
ความปลอดภัยท่ัวไป ภายในชุมชนวังแควง จํานวน 16 เครื่อง 
ประกอบดวย 
1.  กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ี
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษา ความ
ปลอดภัยท่ัวไป จํานวน  16  กลอง ๆ ละ  32,000   บาท 
รวมเปนเงิน  512,000  บาท 
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video 
Recorder) แบบ 16 ชอง จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ   61,000 
บาท  รวมเปนเงิน  61,000  บาท 
3.  อุปกรณกระจายสญัญาณแบบ PoE  (PoE L2 Switch) ขนาด 
16 ชอง จํานวน  1  เครื่อง  ๆ  ละ 16,000 บาท 

รวมเปนเงิน 16,000  บาท 

- - 
 

- 
 

589,000 
 

- รอยละ 70 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจตอการ
ดําเนิน
โครงการ 
 

ทําใหชุมชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินปองกัน
อาชญากรรม  
และ 
ลดการคายาเสพ
ติดภายในชุมชน 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชมุชน  

5. ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้ง
กลองโทรทัศน
วงจรปด CCTV  
ในชุมชนหมอสม 
ตําบลปงแสน
ทอง   อําเภอ
เมืองลําปาง   
จังหวัดลําปาง 

เพ่ือให
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน
ปองกัน
อาชญากรรม  
และลดการคา
ยาเสพตดิ
ภายในชุมชน 
 

1.ทําการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบ
มุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอกอาคารสําหรับใชในงานรักษา
ความปลอดภัยท่ัวไป ภายในชุมชนหมอสม จํานวน 28 เครื่อง
ประกอบดวย 
1.  กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ี
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษา ความ
ปลอดภัยท่ัวไป จํานวน  28  กลอง  ๆ ละ   32,000  บาท 
รวมเปนเงิน  896,000  บาท 
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video 
Recorder) แบบ 32 ชอง จํานวน  1  เครื่อง  ๆ ละ   
125,000 บาท  รวมเปนเงิน  125,000  บาท 
3.  อุปกรณกระจายสญัญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง จํานวน  2  เครื่อง  ๆ ละ 16,000 บาท  รวม
เปนเงิน 32,000  บาท 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด) 
 
 

- - 
 

- 
 

1,053,000 
 

- รอยละ 70 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจตอการ
ดําเนิน
โครงการ 
 

ทําใหชุมชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินปองกัน
อาชญากรรม  
และลดการคา
ยาเสพตดิภายใน
ชุมชน 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชมุชน  

5. ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้ง
กลองโทรทัศน
วงจรปด  CCTV  
ในชุมชน
สันติภาพ   
ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง
ลําปาง    
จังหวัดลําปาง 
 

เพ่ือให
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน
ปองกัน
อาชญากรรม  
และลดการคา
ยาเสพตดิ
ภายในชุมชน 
 

1.ทําการติดตั้งกลอง โทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบ
มุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอกอาคารสําหรับใชในงานรักษา
ความปลอดภัยท่ัวไป ภายในชุมชนสันติภาพ จํานวน 18 เครื่อง  
ประกอบดวย 
1.  กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ี
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษา ความ
ปลอดภัยท่ัวไป จํานวน  18  กลอง ๆ ละ  32,000   บาท 
รวมเปนเงิน  576,000  บาท 
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย  
(Network Video Recorder) แบบ 32 ชอง จํานวน  1  
เครื่อง  ๆ  ละ   125,000 บาท  รวมเปนเงิน   
125,000  บาท 
3.  อุปกรณกระจายสญัญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
 ขนาด 16 ชอง จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาทและ
ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,300 บาท 
รวมเปนเงิน 24,300  บาท 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด) 
 

- - 
 

- 
 

725,300 
 

- รอยละ 70 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจตอการ
ดําเนิน
โครงการ 
 

ทําใหชุมชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินปองกัน
อาชญากรรม  
และ 
ลดการคายาเสพ
ติดภายในชุมชน 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชมุชน  

5. ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  4 เงินอุดหนุนโครงการ
ความรวมมือระหวาง
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ศูนยปฏิบัติ 
การรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง  
 

เพ่ือสนับสนุนความ
รวมมือระหวาง
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอําเภอเมือง
ลําปาง ในการจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการรวม
ในดานการใหความ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมี
ชองทางการรับ
บริการจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  
 
 

อุดหนุนเงินงบประมาณใน
โครงการความรวมมือระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อําเภอเมืองลําปาง ใหแก
องคการบริหารสวนตําบล 
บานเปา อ.เมือง จ.ลําปาง  

- - - ๓๐,๐๐๐ - รอยละ ๗๐ ของ
ประชาชนท่ีรับ
บริการ มีความพึง
พอใจตอการดําเนิน
โครงการ 
 

ประชาชนมีชองทาง
ขอรับบริการจาก 
อปท. โดยผานทาง
ศูนยปฏิบัติการรวม 
รวมท้ังไดรับบริการ
ตามอํานาจหนาท่ี
ของ อปท. ไดอยาง
รวดเร็วและท่ัวถึง  

ฝายปกครอง
สํานัก 
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชมุชน  

5. ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาและจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   5 โครงการ
ปองกันและ
แกไขปญหาไฟ
ปาและหมอก
ควัน 

๑.เพ่ือรณรงคประชาสมัพันธ
ใหประชาชนไดตระหนักถึงภัย
ท่ีเกิดจากไฟปาและหมอกควัน
ไฟปา 
๒.เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความรูในการปองกันอันตราย
จากไฟปาและการแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควัน 
๓.เพ่ือใหประชาชนไดมสีวน
รวมและบูรณาการในการ
ทํางานรวมกันระหวางชุมชน
และหนวยงานภาครัฐและ
สามารถดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหาไฟปาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
๔.จัดตั้งศูนยเรยีนรูเก่ียวกับ
การปองกันและแกไขปญหาไฟ
ปาหมอกควันในชุมชน  
 

๑.จัดรณรงค ประชาสัมพันธปญหา 
สาเหตุ อันตรายของไฟปาและหมอก
ควันในเขตชุมชนพ้ืนท่ีเกิดไฟปา ตาํบล
พระบาท ผานสื่อและชองทางตาง ๆ 
เชน สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน ปายคัทเอาท 
ปายประชาสัมพันธ แผนพับ ฯลฯ 
๒.จัดกิจกรรม ทําแนวกัน  ไฟปาและ
จัดทําอุปกรณในการดับไฟปา เพ่ือใช
สําหรับการดับไฟปา 
๓.จัดตั้งศูนยเรยีนรูในชุมชนจํานวน ๑ 
แหง  
๔.จัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
หาแนวทางในการปองกันและแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควันรวมกัน 

- - - 5๐,๐๐๐ - การเกิดไฟปา
และหมอก
ควัน ลดลง
รอยละ ๗๐ 

 ๑.ปองกันการเกิด
ปญหาไฟปาและ
หมอกควันใน
บริเวณพ้ืนท่ีปา
ชุมชน 
๒.ประชาชนมี
จิตสํานึกและมี
ความรูในการ
ปองกันและแกไข
ปญหาไฟปาและ
หมอกควัน 
๓.เกิดไฟปาหมอก
ควันในพ้ืนท่ีลดลง 

สํานักปลดั 
ฝาย
ปกครองฯ 

 รวม 5 โครงการ   - - - 2,447,300 -    
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคม คณุภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตรท่ี  6  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางอาคารเมรุ
เผาศพท่ีควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพรอมอาคาร
ประกอบพิธี  
ชุมชนบานกลวยแพะ 
หมูท่ี 2 ตําบลกลวยแพะ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือใหการเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-เพ่ือลดมลพิษใน
อากาศ ปองกัน และ
รักษาสภาพแวดลอม
ในชุมชน 

 

- โดยทําการกอสรางอาคารเมรุเผาศพท่ี
ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพรอม
อาคารประกอบพิธี และงานอื่น ๆ  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

- - - 3,000,000 - -มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตาม
มาตรฐานพรอม
อาคารประกอบพิธี
จํานวน 1 หลัง 

 

-ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางคนครมีการ
เผาศพท่ีถูกสุขลักษณะ
ตามหลักสุขาภิบาล 
-สภาพแวดลอมใน
ชุมชนไดรับการดูแล
ปองกัน ทําใหผล
กระทบทางอากาศ
ลดลง 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางอาคารเมรุ 
เผาศพท่ีควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพรอมอาคาร 
ประกอบพิธี ชุมชนบาน 
จอมเมือง หมูท่ี 7 
ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพ่ือใหการเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-เพ่ือลดมลพิษใน
อากาศ ปองกัน และ
รักษาสภาพแวดลอม
ในชุมชน 
 

- โดยทําการกอสรางอาคารเมรุเผาศพท่ี
ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพรอม
อาคารประกอบพิธี และงานอื่น ๆ  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

- - - 3,000,000 - -มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตาม
มาตรฐานพรอม
อาคารประกอบพิธี
จํานวน 1 หลัง 
 

-ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางคนครมีการ
เผาศพท่ีถูกสุขลักษณะ
ตามหลักสุขาภิบาล 
-สภาพแวดลอมใน
ชุมชนไดรับการดูแล
ปองกัน ทําใหผล
กระทบทางอากาศ
ลดลง 

กองชาง 

 รวม 2 โครงการ   - - - 6,000,000 -    
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 แบบ ผ.03 

 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังที่ 4 พ.ศ. 2563 

เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

 
ท่ี 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร ๑5. โนตบุค สาํหรับการสื่อสาร 
(จอขนาดไมนอยกวา ๑๒ น้ิว) 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร ) 

 -  
 
 
 
 

  - 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

22,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณาและ
เผยแพร 

16. กลองเว็บแคม  
(ความละเอียดไมนอยกวา HD ๗๒๐p 
ใชงานไดกับ windows ๗,๘,๑๐ 
สามารถทํางานในโหมด USB Vide0) 
(ตามราคาทองถ่ิน) 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

3,500 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

กองการศึกษา 

    รวม - - - 25,500 -  
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 แบบ ผ.03 

 

 
 

 
 
ท่ี 

แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

คาครุภณัฑ คาครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ 24.โคมไฟถนน 1 X 36 วัตต พรอมอุปกรณ 
จํานวน 200 ชุด ๆ ละ 1,650 บาท  
(ตามราคาทองถ่ิน) 

- - - 330,000 - กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 
 

 
 คาครุภณัฑ คาครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ 25.โคมไฮเพรสเซอรโซเดยีม 150 วัตต  

จํานวน 40 ชุด ๆ ละ 3,250 บาท (ตามราคาทองถ่ิน) 
- - - 130,000 - กองชาง 

(งานไฟฟา) 
  คาครุภณัฑ คาครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ 26.จัดซื้อพรอมติดตั้งหมอแปลงไฟฟาพรอมติดตั้งโคมไฟ

ถนนบริเวณเกาะกลางถนนแยกชุมชนบานยาเปาถึงหนา
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ตําบลชมพู 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

- - - 490,000 - กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

  คาครุภณัฑ คาครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ 27.จัดซื้อพรอมติดตั้งหมอแปลงไฟฟาบริเวณสถานี 
สูบนํ้าเพ่ือการเกษตร ตาํบลกลวยแพะ  
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

- - - 460,000 - กองชาง 
(งานไฟฟา) 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร 28.เครื่องสูบนํ้า แบบหอยโขง มอเตอรไฟฟา สูบนํ้าได 
450 ลติรตอนาที จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 11,000 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

- - - 22,000 - กองชาง 
(งาน

สวนสาธารณะ) 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบานงานครัว 29.เครื่องตดัหญา แบบเข็น ชนิด 4 ลอ  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ 13,000 บาท  
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

- - - 
 

26,000 - กองชาง 
(งาน

สวนสาธารณะ) 

    รวม - - - 1,458,000 -  
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