
แบบ ผ.02/1

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขุดลอกล ำเหมือง  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ขุดลอกล ำเหมือง ตั งแต่ -          -          60,000      -          -          ขุดลอกล ำเหมือง แก้ไขปัญหำน  ำ กองช่ำง

หน้ำสถำนธนำนุบำล บ้ำนเรือนประชำชน หน้ำสถำนธนำนุบำล จ ำนวน 1 แห่ง ท่วมขังให้แก่ 

และล ำเหมือง และป้องกันน  ำท่วมขัง ไปสันนำ และขุดลอก

ข้ำงสนำมกีฬำ เน่ำเสีย ล ำเหมืองข้ำงสนำมกีฬำ  

เทศบำลต ำบลป่ำซำง เทศบำลต ำบลป่ำซำง

2 ขุดลอกล ำเหมืองหลัง เพ่ือให้ประชำชน ขุดลอกล ำเหมืองหลัง -          30,000      -          -          -          ขุดลอกล ำเหมือง ประชำชนภำยในเขต  กองช่ำง

โรงเรียนบ้ำนป่ำซำง มีน  ำใช้ในกำรเกษตร โรงเรียนป่ำซำงงำม  จ ำนวน 1 สำย เทศบำลทุกครัวเรือน 

ม.1 ต.ป่ำซำง อย่ำงเพียงพอ ไปสันนำ มีน  ำใช้อย่ำงเพียงพอ 

และท่ัวถึง เพ่ือใช้ ใน

กำรเกษตร

3 ซ่อมแซมฝ่ำยน  ำล้น เพ่ือป้องกันน  ำท่วมและ ซ่อมแซมฝำยเดิมท่ีช ำรุด -          -          50,000      -          -          เทคอนกรีตดำดหน้ำฝำย ใช้ในกำรป้องกัน กองช่ำง

หน้ำบ้ำนนำยประดิษฐ์ กัดเซำะบริเวณข้ำงฝำย โดยเทคอนกรีตดำดหน้ำฝำย จ ำนวน 1 แห่ง น  ำท่วม เก็บน  ำบริเวณ 

ค ำนันทร์  ต้นน  ำ และบริหำร 

ม.2 ต.ป่ำซำง ทรัพยำกรน  ำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  เทศบาลต าบลป่าซาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า  92 



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ซ่อมแซมฝ่ำยน  ำล้น เพ่ือป้องกันน  ำท่วมและ ซ่อมแซมฝำยเดิมท่ีช ำรุด -          -          50,000      -          -          เทคอนกรีตดำดหน้ำฝำย ใช้ในกำรป้องกัน กองช่ำง

สำยหำงบ้ำนดอนนำ กัดเซำะบริเวณข้ำงฝำย โดยเทคอนกรีตดำดหน้ำฝำย จ ำนวน 1 แห่ง น  ำท่วม เก็บน  ำบริเวณ 

ม.2 ต.ป่ำซำง ต้นน  ำ และบริหำร 

ทรัพยำกรน  ำ

5 วำงท่อส่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร เพ่ือให้ประชำชนมีน  ำ วำงท่อ PVC Ø 0.40 เมตร -          -          -          -          210,000    ท่อส่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง

ม.2 ต.ป่ำซำง ใช้ในกำรเกษตรอย่ำง บ่อเกษตรบ้ำนล้อง ไปบ้ำน จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

เพียงพอและท่ัวถึง ดอนนำ ยำว 600 เมตร 315  ครัวเรือน 

มีน  ำใช้ท่ัวถึง

อย่ำงเพียงพอ 

เพ่ือใช้ ในกำรเกษตร

6 ก่อสร้ำงรำงส่งน  ำ เพ่ือให้ประชำชนมีน  ำ ก่อสร้ำงรำงส่งน  ำ -          -          600,000    -          -          รำงส่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง

เพ่ือกำรเกษตรสำยคันคลอง ใช้ในกำรเกษตรอย่ำง เพ่ือกำรเกษตรสำยคันคลอง จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

ม.2 ต.ป่ำซำง เพียงพอและท่ัวถึง ไป บ้ำนนำยอดิศักด์ิ 315  ครัวเรือน 

เทพวงค์ ขนำดกว้ำง มีน  ำใช้ท่ัวถึง

0.50 เมตร ยำว 500 เมตร อย่ำงเพียงพอ 

เพ่ือใช้ ในกำรเกษตร

7 ขุดลอกล ำเหมือง  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ขุดลอกล ำเหมืองบริเวณ 20,000      -          -          -          -          ขุดลอกล ำเหมืองบริเวณ แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง

หลังวัดฉำงข้ำวน้อยเหนือ บ้ำนเรือนประชำชน ใต้สะพำนหลังวัด หลังวัดฉำง'ข้ำวน้อยเหนือ ให้แก่ประชำชน หมู่ 3 

ม.3 ต.ป่ำซำง และป้องกันน  ำท่วมขัง ฉำงข้ำวน้อยเหนือ จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

เน่ำเสีย ตลอดสำย 489 ครัวเรือน

 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า  93 



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 ก่อสร้ำงรำงส่งน  ำ เพ่ือให้ประชำชนมีน  ำใช้ ก่อสร้ำงรำงส่งน  ำ -          -          700,000    -          -          รำงส่งน  ำ จ ำนวน 1 สำย ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง

เพ่ือกำรเกษตร ม.3 ต.ป่ำซำง ในกำรเกษตรอย่ำง ขนำด 0.40 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 489

เพียงพอและท่ัวถึง ยำว 300 เมตร ครัวเรือน มีน  ำใช้อย่ำง 

เพียงพอและท่ัวถึง 

เพ่ือใช้ในกำรเกษตร

9 ซ่อมแซมฝำยข้ำงบ่อขยะ เพ่ือให้ประชำชนมี เทคอนกรีตดำดข้ำงฝำย  50,000 -          -          -          -          เทคอนกรีตดำดหน้ำฝำย ใช้ในกำรป้องกัน กองช่ำง

ม.4 ต.ป่ำซำง น  ำสะอำดในกำรอุปโภค หน้ำฝำยและท้ำยฝำย จ ำนวน 1 สำย น  ำท่วม เก็บน  ำบริเวณ 

บริโภคอย่ำงท่ัวถึง ต้นน  ำ และบริหำร 

และเพียงพอ  ทรัพยำกรน  ำ

10 ก่อสร้ำงประตู ปิด-เปิดน  ำ เพ่ือให้ประชำชนมีน  ำ ก่อสร้ำงประตู ปิด-เปิดน  ำ -          100,000    -          -          -          ประตูปิด-เปิดน  ำ  ประชำชน หมู่ 4  กองช่ำง

ม.4 ต.ป่ำซำง ใช้ในกำรเกษตร หมู่ 4 ต ำบลป่ำซำง จ ำนวน 1 แห่ง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

อย่ำงเพียงพอและท่ัวถึง 353  ครัวเรือน 

 มีน  ำใช้อย่ำงเพียงพอ

และท่ัวถึง  เพ่ือใช้ใน

กำรเกษตร

11 ขุดลอกล ำเหมืองกอห้ำ เพ่ือให้ประชำชนมีน  ำใช้ ขุดลอกก ำจัดวัชพืช -          -          -          50,000      -          ขุดลอกล ำเหมือง ประชำชนภำยในเขต กองช่ำง

ม.4 ต.ป่ำซำง ในกำรเกษตรอย่ำง ในเขตล ำเหมือง ปีละ 1 ครั ง เทศบำลทุกครัวเรือน

เพียงพอและท่ัวถึง มีน  ำใช้อย่ำงเพียงพอ

และท่ัวถึง เพ่ือใช้

ในกำรเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า  94 



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 เจำะบ่อบำดำล เพ่ือให้ประชำชนมี เจำะบ่อบำดำล -          -          -          -          168,000    เจำะบ่อบำดำล ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง

ม.4 ต.ป่ำซำง น  ำสะอำดในกำรอุปโภค ขนำด Ø 3 นิ ว จ ำนวน 1 แห่ง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

บริโภคอย่ำงท่ัวถึง จ ำนวน 1 แห่ง 353 ครัวเรือน 

และเพียงพอ มีน  ำใช้ท่ัวถึง

อย่ำงเพียงพอ 

เพ่ือใช้ ในกำรเกษตร

13 ปรับปรุงฝำยกั นน  ำ เพ่ือเตรียมกำรปิดกั นและ ปรับปรุงฝำยกั นน  ำ 150,000    -          -          -          -          ปรับปรุงฝำยกั นน  ำ ประชำชน หมู่ 5 กองช่ำง

ข้ำงสวนพ่อหนำนเชำว์ แก้ไขปัญหำภัยแล้ง จ ำนวน 1 แห่ง จ ำนวน 1 แห่ง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

ม.5 ต.ป่ำซำง 226 ครัวเรือน

มีน  ำใช้ท่ัวถึง

อย่ำงเพียงพอ 

เพ่ือใช้ ในกำรเกษตร

14 ขุดลอกล ำเหมือง เพ่ือก ำจัดวัชพืช ก ำจัดวัชพืช -          -          -          -          8,000       ขุดลอกล ำเหมือง ประชำชนภำยในเขต กองช่ำง

สำยวัดส้มหวำน และส่ิงกีดขว้ำงทำงน  ำ ขุดลอกล ำเหมือง ปีละ 1 ครั ง เทศบำลทุกครัวเรือน

ม.5 ต.ป่ำซำง ประมำณ 500 เมตร มีน  ำใช้อย่ำงเพียงพอ

และท่ัวถึง เพ่ือใช้

ในกำรเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 ก่อสร้ำงคลองระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงคลองระบำยน  ำ -          -          400,000    -          -          คลองระบำยน  ำ คสล. แก้ไขปัญหำน  ำ กองช่ำง

ม.3 ต.ปำกบ่อง บ้ำนเรือนประชำชน คสล. ยำว 100 เมตร จ ำนวน 1 แห่ง ท่วมขังให้แก่ 

และป้องกันน  ำท่วมขัง ประชำชน หมู่ 3

เน่ำเสีย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 

 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น 137 ครัวเรือน

16 เจำะบ่อดำล เพ่ือกำรเกษตร เพ่ือให้ประชำชนมีน  ำ เจำะบ่อบำดำล -          400,000    -          -          -          บ่อบำดำลเพ่ือกำรเกษตร ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง

และท่อส่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร ใช้ในกำรเกษตรอย่ำง ขนำด 6 นิ ว พร้อมติดตั ง จ ำนวน 1 แห่ง ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 

ม.3 ต.ปำกบ่อง เพียงพอ และท่ัวถึง เคร่ืองสูบ ขนำด 137  ครัวเรือน 

10 แรงม้ำ พร้อมท่อส่ง มีน  ำใช้ท่ัวถึง

อย่ำงเพียงพอ 

เพ่ือใช้ ในกำรเกษตร

17 ปรับปรุงระบบท่อส่งน  ำ เพ่ือให้ประชำชนมีน  ำใช้ วำงท่อส่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร -          5,800,000 -          -          -          วำงท่อส่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร ประชำชนต ำบลปำกบ่อง กองช่ำง

เพ่ือกำรเกษตร โครงกำร ส ำหรับกำรเกษตร โดยวำงท่อ PVC ขนำด จ ำนวน 1 สำย และต ำบลป่ำซำง 

สูบน  ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ อย่ำงเพียงพอและท่ัวถึง 30 เซนติเมตร มีน  ำใช้ท่ัวถึง
บ้ำนท่ำต้นงิ ว และต ำบล อย่ำงเพียงพอ 

ป่ำซำง เพ่ือใช้ ในกำรเกษตร

18 ก่อสร้ำงประตูปิด-เปิดน  ำ เพ่ือให้ประชำชนมี ประตูปิด-เปิดน  ำ 100,000 -          -          -          -          ประตูปิด-เปิดน  ำ ประชำชนภำยในเขต กองช่ำง

หน้ำ รพ.สต. ม.5 ต.ปำกบ่อง น  ำสะอำดในกำรอุปโภค หน้ำรพ.สต. ปำกบ่อง หน้ำรพ.สต. ปำกบ่อง เทศบำลทุกครัวเรือน

บริโภคอย่ำงท่ัวถึง  ม.5 ต.ปำกบ่อง มีน  ำใช้อย่ำงเพียงพอ

และเพียงพอ และท่ัวถึง เพ่ือใช้

ในกำรเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 ขุดลอกล ำเหมือง เพ่ือให้สำมำรถระบำยน  ำ ขุดลอกล ำเหมือง -          200,000    -          -          -          ขุดลอกล ำเหมือง ประชำชนภำยในเขต กองช่ำง

สำยสบทำ - ท่ำล่ี ได้ดี สำยสบทำ - ท่ำล่ี จ ำนวน 1 สำย เทศบำลทุกครัวเรือน

ม.5 ต.ปำกบ่อง ระยะทำง 1.5 กิโลเมตร มีน  ำใช้อย่ำงเพียงพอ

และท่ัวถึง เพ่ือใช้

ในกำรเกษตร

20 เจำะบ่อบำดำล เพ่ือให้ประชำชนมีน  ำ เจะบ่อบำดำล -          -          -              168,000 -          เจะบ่อบำดำล ประชำชนภำยในเขต กองช่ำง

ม.5 ต.ปำกบ่อง ใช้ในกำรอย่ำงเพียงพอ จ ำนวน 1 แห่ง จ ำนวน 1 แห่ง เทศบำลทุกครัวเรือน

และท่ัวถึง มีน  ำใช้อย่ำงเพียงพอ

และท่ัวถึง เพ่ือใช้

  ในกำรเกษตร

320,000    6,530,000 1,860,000 218,000    386,000    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขะภาวะ และส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โซลำเซลประปำหมู่บ้ำน เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต ติดตั งโซล่ำเซล ใช้กับ -          120,000    120,000    120,000    120,000    ติดตั งโซล่ำเซล ใช้กับ ประชำชน หมู่ 1  กองช่ำง

ทุกชุมชน ม.1 ต.ป่ำซำง น  ำประปำให้ประชำชน ระบบสูบน  ำประปำหมู่บ้ำน ระบบสูบน  ำประปำหมู่บ้ำน ต.ป่ำซำง จ ำนวน  
ได้ใช้น  ำท่ีรำคำลดลง  จ ำนวน 1 แห่ง 1,258 ครัวเรือน  

 มีน  ำสะอำดส ำหรับใช้  
 อุปโภคบริโภคอย่ำง

ท่ัวถึงและเพียงพอ

2 ปรับปรุงอำคำรเอนก เพ่ือป้องกันฝนสำด ปรับปรุงโดยติดตั งกันสำด -          -          -          350,000    -          ปรับปรุงอำคำรเอนก ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
ประสงค์บ้ำนสันนำ เข้ำอำคำรและปรังปรุง ก่อผนัง ประสงค์ จ ำนวน 1 แห่ง ต.ป่ำซำง จ ำนวน  
ม.1 ต.ป่ำซำง อำคำรให้ใช้ประโยชน์  1,258 ครัวเรือน 

สูงสุด มีสถำนท่ีส ำหรับ 
จัดกิจกรรมของชุมชน
เก็บ โต๊ะ เก้ำอี   เต็นท์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  เทศบาลต าบลป่าซาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ก่อสร้ำงเมรุบ้ำนสันนำ เพ่ือให้หมู่บ้ำนได้มีเมรุ ก่อสร้ำงเมรุไร้มลพิษ -          -          -          -          1,810,000 เมรุไร้มลพิษ มีเมรุท่ีได้มำตรฐำน กองช่ำง

ม.1 ต.ป่ำซำง เผำศพท่ีได้มำตรฐำน จ ำนวน 1 เตำ จ ำนวน 1 เตำ ม่ันคงแข็งแรง
และลดมลภำวะต่อ ถูกสุขลักษณะ
ส่ิงแวดล้อม

4 เทลำน คสล. บริเวณป่ำช้ำ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน เทลำน คสล.พื นท่ี 300 ตร.ม. -          -          -          -          150,000    ลำน คสล. จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
บ้ำนสันนำ ม.1 ต.ป่ำซำง กิจกรรมส่วนรวม หนำ 0.15 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

ของชุมชน กำรประกอบ 1,258  ครัวเรือน 
พิธีทำงศำสนำ มีสถำนท่ีประกอบ

พิธีทำงศำสนำและ
ช้ตำกพืชพันธ์

 ทำงกำรเกษตร

5 กล้องวงจรปิดจุดเส่ียง ติดตั งกล้องวงจรปิด ติดตั งกล้องวงจรปิด 250,000    -          -          -          -          กล้องวงจรปิด ประชำชนเกิด กองช่ำง
ทุกชุมชน ม.1 ต.ป่ำซำง เพ่ือควำมปลอดภัย จ ำนวน 5 จุด ทุกชุมชน ม.1 ต.ป่ำซำง ควำมพึงพอใจในกำร

ในชีวิตและทรัพย์สิน รักษำควำมสงบ
ของประชำชน เรียบร้อยและปลอดภัย

ในชีวิตทรัพย์สินเพ่ิมขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ก่อสร้ำงท่อระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก รำงระบำยน  ำ -          -          -          150,000    -          รำงระบำยน  ำ แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง

ซอย 3 ชุมชนอินทขิล บ้ำนเรือนประชำชน ขนำดกว้ำง 3 เมตร จ ำนวน 1 สำย ให้แก่ประชำชน 
ม.1 ต.ป่ำซำง และป้องกันน  ำท่วมขัง ยำว 55 เมตร หมู่ 1 ต.ป่ำซำง 

เน่ำเสีย จ ำนวน 1,258 ครัวเรือน
 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น

7 ก่อสร้ำงลำนกีฬำบริเวณ เพ่ือปรับปรุงพื นท่ีบริเวณ ลำนกีฬำ ขนำดพื นท่ี -          -          250,000    -          -          ลำนกีฬำ จ ำนวน 1 แห่ง เด็ก เยำวชน และ  กองช่ำง
โรงฆ่ำสัตว์ (เดิม)  ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ 300 ตร.ม. ประชำชนในเขต
บ้ำนอินทขิล ม.1 ต.ป่ำซำง แก่ชุมชนในกำรจัด เทศบำลมีสถำนท่ี 

กิจกรรม ด้ำนกำร ส ำหรับออกก ำลังกำย 
ออกก ำลังกำย และเห็นควำมส ำคัญ 

ของกำรเล่นกีฬำ 
 มำกย่ิงขึ น

8 ติดตั งไฟส่องสว่ำง เพ่ิมแสงสว่ำงในกำร ติดตั งไฟส่องสว่ำง พลังงำน -          30,000      -          -          -          ติดตั งไฟส่องสว่ำงพลังงำน ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
หน้ำวัดอินทขิล - หลังอ ำเภอ เดินทำง เพ่ือให้เกิด แสงอำทิตย์ จ ำนวน 3 ต้น แสงอำทิตย์ จ ำนวน 3 ต้น ต.ป่ำซำง จ ำนวน  
ป่ำซำง ถึงป่ำช้ำ  ควำมปลอดภัยในกำร 1,258 ครัวเรือน  
ม.1 ต.ป่ำซำง ใช้รถ ใช้ถนน มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง 

และได้รับควำมปลอดภัย
 ในกำรสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 ปรับปรุงฝำบ่อพัก เพ่ือป้องกันอับัติเหตุ ปรับปรุงฝำบ่อพักใหญ่ -          350,000    -          -          -          มีฝำบ่อพักใหญ่ แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง

บ้ำนอินทขิล ซอย 1 แก่ผู้ไช้ทำง เน่ืองจำก จ ำนวน 9 บ่อ และฝำบ่อบ ำบัด ให้แก่ประชำชน 
ม.1 ต.ป่ำซำง ฝำบ่อพัก มีขนำดใหญ่ และท ำฝำบ่อบัดตลอดสำย ตลอดสำย หมู่ 1 ต.ป่ำซำง 

ไม่สำมำรถรับน  ำหนัก จ ำนวน 1,258 ครัวเรือน
บรรทุกได้และฝำรำง
ท่ีมีอยู่ช ำรุด

10 วำงท่อระบำยน  ำ เพ่ือปรับปรุงทำงระบำยน  ำ วำงท่อ คอนกรีตอัดแรง -          -          -          -          480,000    วำงท่อคอนกรีตอัดแรง แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง
ข้ำงถนนสบทำ ซอย 6 ข้ำงถนนให้สำมำรถ ขนำด 1.20 X 1.20 เมตร จ ำนวน 1 สำย ให้แก่ประชำชน 
พร้อมลงลูกรังขยำยถนน ระบำยน  ำได้ดี ยำว 2.40 เมตร หมู่ 1 ต.ป่ำซำง 
หมู่ 1 ต.ป่ำซำง พร้อมลงลูกรังขยำยถนน จ ำนวน 1,258 ครัวเรือน

11 เสริมผิวแอสฟัสท์ติก เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ปรับปรุงผิวจรำจรเดิม -          -          -          -          155,000    ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
คอนกรีต ซอย 6 ไปมำได้รับควำมสะดวก โดยกำรเสริมผิวแอสฟัสท์ติก จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
บ้ำนอินทขิล ม.1 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ คอนกรีต หนำ 0.05 เมตร  1,258 ครัวเรือน ได้รับ

ทรัพย์สิน กว้ำง 4.00-5.00 เมตร ประโยชน์ในกำร
ยำว 90 เมตร คิดเป็น  คมนำคม มีควำม
พื นท่ีไม่น้อยกว่ำ 450 สะดวกปลอดภัย
ตร.ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 ไฟฟ้ำถนนเส้นหลัก เพ่ิมแสงสว่ำงในกำร เปล่ียนโคมไฟฟ้ำ -          -          -          -          100,000    โคมไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เส้น ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง

บ้ำนอินทขิล  ม.1 ม.ป่ำซำง  เดินทำง เพ่ือให้เกิด เป็นโคมไฟ LED ต.ป่ำซำง จ ำนวน  
ควำมปลอดภัยในกำร 1,258 ครัวเรือน  
ใช้รถ ใช้ถนน มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง 

 และได้รับควำมปลอดภัย
ในกำรสัญจร

13 ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ ก่อสร้ำงอำคำร เพ่ือใช้ อำคำรเอนกประสงค์ -          -          -          -          650,000    อำคำรเอนก ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
บริเวณโรงฆ่ำสัตว์ (เดิม) เป็นท่ีเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ขนำดกว้ำง 15 เมตร ประสงค์ จ ำนวน 1 แห่ง ต.ป่ำซำง จ ำนวน  
ม.1 ต.ป่ำซำง และจัดกิจกรรมของชุมชน ยำว 15 เมตร  1,258 ครัวเรือน 

มีสถำนท่ีส ำหรับ 
จัดกิจกรรมของชุมชน
เก็บ โต๊ะ เก้ำอี   เต็นท์

14 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำเช่ือม  -เพ่ือให้ระบำยน  ำจำก รำงระบำยน  ำ ขนำดกว้ำง -          -          -          350,000    -          รำงระบำยน  ำ แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง
จำก บ้ำนฝ่ังซ้ำยลงท่อ บ้ำนเรือนประชำชน 0.40 ม. ยำว 80 เมตร จ ำนวน 1 สำย ให้แก่ประชำชน หมู่ 1 
(ซอยสันลมจอย) และป้องกันน  ำท่วมขัง พร้อมถนนคอนกรีต ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.1 ต.ป่ำซำง เน่ำเสีย 1,258 ครัวเรือน

 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 ปรับปรุงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงฝำรำงระบำยน  ำใหม่ -          -          -          -          5,000,000 ปรับปรุงรำงระบำยน  ำ แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง

ถนนสำยหลักตั งแต่อู่ลุงแก้ว สำยหลัก และระบำยน  ำ ให้ฝำรำงระบำยน  ำเสมอถนน จ ำนวน 1 สำย ให้แก่ประชำชน หมู่ 1 กรมทำงหลวง

ถึงโลตัสป่ำซำง จำกบ้ำนเรือนประชำชน ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ชุมชนพำนิช ม.1 ต.ป่ำซำง และป้องกันน  ำท่วมขัง 1,258 ครัวเรือน

เน่ำเสีย
 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น

16 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ -          -          2,000,000 -          -          รำงระบำยน  ำ แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง
ถนนเข้ำสนำมกีฬำ บ้ำนเรือนประชำชน กว้ำง 0.40 เมตร จ ำนวน 1 สำย ให้แก่ประชำชน หมู่ 1 
บริเวณสถำนีขนส่งป่ำซำง และป้องกันน  ำท่วมขัง ยำว 500 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ชุมชนพำนิช ม.1 ต.ป่ำซำง เน่ำเสีย 1,258 ครัวเรือน

 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น  

17 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ลงลูกรังบดอัด -          150,000    -          -          -          ถนนลูกรังบดอัด ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
หน้ำร้ำนข้ำวซอย ไป ไปมำได้รับควำมสะดวก กว้ำง 3.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
หลังโลตัส ชุมชนพำนิช ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 420 เมตร 1,258 ครัวเรือน 
ม.1 ต.ป่ำซำง ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร

คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 ก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ก่อสร้ำงถนน คสล. -          -          -          600,000    -          ถนน คสล. จ ำนวน 1 สำย ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง

แยกสนำมกีฬำเทศบำล ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง  5.00 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ต ำบลป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 200 เมตร 1,258 ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

  
19 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดท ำสวนสำธำรณะ ถมดิน ปลูกหญ้ำ -          -          -          50,000      -          ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประชำชนในเขต กองช่ำง

หลังธนำคำรออมสิน ไว้ใช้ในกำรพักผ่อน ติดตั งระบบน  ำ จัดสวน จ ำนวน 1 แห่ง เทศบำลมีสวน
ธนำคำรกสิกรไทย หย่อนใจและ สำธำรณะท่ีน่ังพักผ่อน สำธำรณะไว้ใช้ใน
ติดแม่น  ำทำ ชุมชนพำนิชฯ ออกก ำลังกำย กำรพักผ่อนหย่อนใจ
ม.1 ต.ป่ำซำง  และออกก ำลังกำย

20 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ผิวจรำจร ขนำดกว้ำง -          280,000    -          -          -          ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
ซอยร้ำนอุ๋ยถำ ไปมำได้รับควำมสะดวก 3.00 เมตร ยำว 200 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.1 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ 1,258 ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 กระจกโค้งมน บริเวณ เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย ติดตั งกระจกโค้งมน -          -          -          -          50,000      ติดตั งกระจกโค้งมน ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง

สนำมกีฬำเทศบำล ในบริเวณสนำมกีฬำ บริเวณถนนรอบสนำมกีฬำ จ ำนวน 4 จุด ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ต ำบลป่ำซำง เทศบำลต ำบลป่ำซำง จ ำนวน 4 จุด โดยใช้ 1,258 ครัวเรือน 

กระจกสแตนเลส ได้รับประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

22 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 165,000    -          -          -          -          ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
น  ำบ่อสุขำ ชุมชนป่ำซำงงำม ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 3.00-4.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.1 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 130 เมตร 1,258 ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน  ได้รับประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

23 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 950,000    -          -          -          -          ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
ซอย 11 ข้ำงตลำดป่ำซำง ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ชุมชนป่ำซำงงำม ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 70 เมตร 1,258 ครัวเรือน 
ม.1 ต.ป่ำซำง ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร

คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 90,000      -          -          -          -          ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง

ซอย 4 ชุมชนป่ำซำงงำม ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.1 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 88 เมตร 1,258 ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

25 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 93,000      -          -          -          -          ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
ซอย 8 ชุมชนป่ำซำงงำม ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 3.00-4.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.1 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 78 เมตร 1,258 ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน  ได้รับประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

26 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 102,000    -          -          -          -          ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
ซอย 2 (พ่อบ้ำน) ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ชุมชนป่ำซำงงำม ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 100 เมตร 1,258 ครัวเรือน 
ม.1 ต.ป่ำซำง ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร

 คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
27 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ -          1,000,000 -          -          -          รำงระบำยน  ำ แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง

ซอยแยกไฟฟ้ำ  บ้ำนเรือนประชำชน กว้ำง 0.40 เมตร จ ำนวน 1 สำย ให้แก่ประชำชน หมู่ 1 
ชุมชนป่ำซำงงำม และป้องกันน  ำท่วมขัง ยำว 230 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.1 ต.ป่ำซำง เน่ำเสีย 1,258 ครัวเรือน

 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น

28 ปรับปรุงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ปรับระดับรำงระบำยน  ำ -          30,000      -          -          -          รำงระบำยน  ำ แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง
ซอยบ้ำนต้อม บ้ำนเรือนประชำชน ควำมยำว 80 เมตร จ ำนวน 1 สำย ให้แก่ประชำชน หมู่ 1 
เทศบำลต ำบลป่ำซำง  และป้องกันน  ำท่วมขัง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.1 ต.ป่ำซำง เน่ำเสีย 1,258 ครัวเรือน

 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น

29 ก่อสร้ำงเมรุ ม.1 ต.ป่ำซำง เพ่ือให้หมู่บ้ำนได้มีเมรุ ก่อสร้ำงเมรุไร้มลพิษ -          -          2,730,000 -          -          เมรุไร้มลพิษ ขนำด 2 เตำ มีเมรุท่ีได้มำตรฐำน กองช่ำง
เผำศพท่ีได้มำตรฐำน สุสำนบ้ำนป่ำซำง ม่ันคงแข็งแรง
และลดมลภำวะต่อ ขนำด 2 เตำ ถูกสุขลักษณะ
ส่ิงแวดล้อม

30 ติดตั งป้ำยช่ือซอยก้ำงปลำ เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ติดตั งป้ำยซอย -          -          -          40,000      -          ป้ำยซอย จ ำนวน 11 ป้ำย กำรคมนำคมมีควำม กองช่ำง
ถนนหลังโรงเรียน ไปมำได้รับควำมสะดวก จ ำนวน 11 ป้ำย สะดวกรวดเร็วขึ น
บ้ำนป่ำซำง ม.1 ต.ป่ำซำง ในกำรบอกทำงท่ีอยู่อำศัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
31 ขยำยเขตประปำหมูบ้ำน เพ่ือให้ประชำชน ขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน 284,400    -          -          -          -          ขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน ประชำชน หมู่ 1  กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 ต ำบลป่ำซำง มีน  ำสะอำดในกำรอุปโภค วำงท่อ PVC ขนำด Ø 3 นิ ว จ ำนวน 1 แห่ง ต.ป่ำซำง จ ำนวน  
บริโภคอย่ำงท่ัวถึง ต่อจำกท่อประปำพำนิช  1,258 ครัวเรือน  
และเพียงพอ มีน  ำสะอำดส ำหรับใช้  

อุปโภคบริโภค 
อย่ำงท่ัวถึงและเพียงพอ

32 วำงท่อคสล.(ส่ีเหล่ียม)/  -เพ่ือระบำยน  ำจำก วำงท่อคอนกรีตอัดแรง -          -          -          -          3,000,000 วำงท่อคอนกรีตอัดแรง แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง
รำงระบำยน  ำพร้อมบ่อพัก บ้ำนเรือนประชำชน ขนำด 1.20 X 1.20 เมตร จ ำนวน 1 สำย ให้แก่ประชำชน หมู่ 1 
ล ำเหมืองหลังโรงเรียน และป้องกันน  ำท่วมขัง ยำว 150 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ป่ำซำง ชุมชนป่ำซำงงำม เน่ำเสีย 1,258 ครัวเรือน
ม.1 ต.ป่ำซำง  -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น

33 ปรับภูมิทัศน์ (น  ำล้อง) เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรม ก่อสร้ำงศำลำกลำงน  ำ 900,000    -          -          -          -          พื นท่ีสำธำรณะประโยชน์ ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง
ม.2 ต.ป่ำซำง ส่วนรวมของชุมชน ท ำรั วทำงเดินและปรับปรุง ได้รับกำรปรับปรุงใช้ใน ต.ป่ำซำง จ ำนวน 315 

สถำนท่ีโดยรอบ กิจกรรมของหมู่บ้ำน ครัวเรือน มีสถำนท่ี
ส ำหรับ จัดกิจกรรม
ของชุมชน และเก็บ 

 โต๊ะ เก้ำอี   เต็นท์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
34 ก่อสร้ำงศำลำเอนกประสงค์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรม ศำลำเอนกประสงค์ 1,400,000 -          -          -          -          ศำลำเอนกประสงค์ ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง

น  ำล้อง ม.2 ต.ป่ำซำง ส่วนรวมของชุมชน ขนำดกว้ำง 15 เมตร จ ำนวน 1 หลัง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 315 
ยำว 30 เมตร ครัวเรือน มีสถำนท่ี

ส ำหรับ จัดกิจกรรม
ของชุมชน และเก็บ 
โต๊ะ เก้ำอี   เต็นท์

35 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ 720,000    -          -          -          -          รำงระบำยน  ำ แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง
บ้ำนดอนนำสำยเก่ำ ซอย 3 บ้ำนเรือนประชำชน ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร จ ำนวน 1 สำย ให้แก่ประชำชน หมู่ 2 
ม.2 ต.ป่ำซำง และป้องกันน  ำท่วมขัง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

เน่ำเสีย 315 ครัวเรือน
 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น  

36 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ 280,000    -          -          -          -          รำงระบำยน  ำ แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง
ซอยบ้ำนนำยจู บ้ำนเรือนประชำชน ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร จ ำนวน 1 สำย ให้แก่ประชำชน หมู่ 2
ม.2 ต.ป่ำซำง และป้องกันน  ำท่วมขัง ยำว 60 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

เน่ำเสีย 315 ครัวเรือน
 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
37 ก่อสร้ำงถนนแอสฟัสท์ติก เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 880,000    -          -          -          -          ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง

คอนกรีต  ถนนสำยบ้ำนล้อง ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 4 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.2 ต.ป่ำซำง ไป สันนำ ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 630 เมตร 315 ครัวเรือน ได้รับ

ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

38 ก่อสร้ำงศำลำเอนกประสงค์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรม อำคำรเอนกประสงค์ 600,000    -          -          -          -          อำคำรเอนกประสงค์ ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง
บ้ำนดอนนำ ส่วนรวมของชุมชน ขนำดกว้ำง 15 เมตร จ ำนวน 1 หลัง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 315 
ม.2 ต.ป่ำซำง ยำว 15 เมตร ครัวเรือน มีสถำนท่ี

ส ำหรับ จัดกิจกรรม
 ของชุมชน และเก็บ 

โต๊ะ เก้ำอี   เต็นท์

39 วำงท่อระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก วำงท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร -          40,000      -          -          -          วำงท่อ คสล. จ ำนวน 1 สำย แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง
สุสำนบ้ำนล้อง บ้ำนเรือนประชำชน จ ำนวน 30 ท่อน ให้แก่ประชำชน หมู่ 2 
ม.2 ต.ป่ำซำง และป้องกันน  ำท่วมขัง พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

เน่ำเสีย 315 ครัวเรือน
 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า  110 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
40 ก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียม  -เพ่ือระบำยน  ำจำก วำงท่อคอนกรีตอัดแรง -          181,000    -          -          -          วำงท่อคอนกรีตอัดแรง ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง

หน้ำบ้ำนนำยอินทร์ ปันล้อง บ้ำนเรือนประชำชน ขนำด 1.50 X 0.50 เมตร จ ำนวน 9 ท่อน ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.2 ต.ป่ำซำง และป้องกันน  ำท่วมขัง จ ำนวน 9 ท่อน 315 ครัวเรือน ได้รับ

เน่ำเสีย ประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

41 ก่อสร้ำงสะพำน และขยำย  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงสะพำน และขยำย -          -          200,000    -          -          ก่อสร้ำงสะพำน และขยำย แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง
ท่อลอดเหล่ียมสะพำน บ้ำนเรือนประชำชน ท่อลอดเหล่ียมสะพำน ท่อลอดเหล่ียมสะพำน ให้แก่ประชำชน หมู่ 2 
บ้ำนดอนนำ และป้องกันน  ำท่วมขัง บ้ำนดอนนำ จ ำนวน 1 แห่ง บ้ำนดอนนำ จ ำนวน 1 แห่ง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
(สำยเก่ำ+สำยใหม่) เน่ำเสีย 315 ครัวเรือน
ม.2 ต.ป่ำซำง  -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น

42 ก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ถนนคสล. ขนำดกว้ำง -          -          120,000    -          -          ถนนคสล. จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง
สำยบ้ำนร่มธรรม ไปมำได้รับควำมสะดวก 4.00 เมตร ยำว 50 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ซอย 2/2 ม.2 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ 315 ครัวเรือน ได้รับ

ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
43 ก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ถนน คสล.ขนำดกว้ำง -          -          -          324,000    -          ถนนคสล. จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง

หลังวัดบ้ำนล้อง ไปมำได้รับควำมสะดวก 3.00 เมตร ยำว 181 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.2 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ 315 ครัวเรือน ได้รับ

ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

44 โซลำเซลระบบประปำ เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต ติดตั งโซล่ำเซล ใช้กับ -          -          -          200,000    -          ติดตั งโซล่ำเซล ใช้กับ ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง
หมู่บ้ำน ม.2 ต.ป่ำซำง น  ำประปำให้ประชำชน ระบบสูบน  ำประปำหมู่บ้ำน ระบบสูบน  ำประปำหมู่บ้ำน ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

ได้ใช้น  ำท่ีรำคำลดลง จ ำนวน 1 แห่ง 315 ครัวเรือน 
มีน  ำสะอำดส ำหรับ

 ใช้อุปโภคบริโภค
อย่ำงท่ัวถึงและเพียงพอ

45 โซลำเซลบ่อเกษตร เพ่ือลดต้นทุนใช้น  ำ ติดตั งโซล่ำเซลส ำหรับ -          -          -          300,000    -          ติดตั งโซล่ำเซล ใช้กับ ประชำชน หมู่ 2  กองช่ำง
ม.2 ต.ป่ำซำง เพ่ือกำรเกษตรให้ประชำชน ใช้กับเคร่ืองสูบน  ำ ระบบสูบน  ำประปำหมู่บ้ำน ต.ป่ำซำง จ ำนวน  

ได้ใช้น  ำท่ีรำคำลดลง เพ่ือกำรเกษตรบ้ำนล้อง จ ำนวน 1 แห่ง 315 ครัวเรือน  
มีน  ำใช้อย่ำงเพียงพอ
และท่ัวถึง เพ่ือใช้
ในกำรเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า  112 



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
46 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ -          -          -          1,260,000 -          รำงระบำยน  ำ จ ำนวน 1 สำย แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง

ม.2 ต.ป่ำซำง บ้ำนเรือนประชำชน ข้ำงถนนในหมู่บ้ำน ให้แก่ประชำชน หมู่ 2 
และป้องกันน  ำท่วมขัง ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
เน่ำเสีย ยำว 300 เมตร 315 ครัวเรือน
 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น

47 ก่อสร้ำงศำลำเอนกประสงค์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรม ก่อสร้ำงศำลำเอนกประสงค์ -          -          -          -          150,000    ศำลำเอนกประสงค์ ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง
ซอยกลำงบ้ำน ซอย 2/2 ส่วนรวมของชุมชน จ ำนวน 1 หลัง จ ำนวน 1 หลัง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.2 ต.ป่ำซำง 315 ครัวเรือน

มีสถำนท่ีส ำหรับ
จัดกิจกรรมของชุมชน
และเก็บ โต๊ะ เก้ำอี  
เต็นท์

48 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก รำงระบำยน  ำ ขนำดกว้ำง -          -          -          -          500,000    รำงระบำยน  ำ จ ำนวน 1 สำย แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง
เพ่ือกำรเกษตร บ้ำนเรือนประชำชน 0.40 เมตร ยำว 400 เมตร ให้แก่ประชำชน หมู่ 2 
ข้ำงสวนบ้ำนนำยประดิษฐ์ และป้องกันน  ำท่วมขัง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
เช่ือมบ้ำนดอนนำ เน่ำเสีย 315 ครัวเรือน
ม.2 ต.ป่ำซำง  -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
49 ก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียม  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียม -          -          -          -          200,000    ท่อลอดเหล่ียม แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง

บ้ำนล้อง บ้ำนเรือนประชำชน จ ำนน 1 จุด จ ำนวน 1 จุด ให้แก่ประชำชน หมู่ 2 
ม.2 ต.ป่ำซำง และป้องกันน  ำท่วมขัง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

เน่ำเสีย 315 ครัวเรือน
 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น

50 ขยำยถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ลงลูกรัง 120 ลูกบำศก์เมตร -          -          -          -          54,000      ถนนลูกรัง จ ำนวน 1 สำย ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง
หน้ำสวนนำยสมมำตร  ไปมำได้รับควำมสะดวก ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
บ้ำนล้อง ม.2 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ 315 ครัวเรือน ได้รับ
ไป สันนำ ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร

คมนำคม มีควำม

51 ก่อสร้ำงถนน คสล. แยกซอย 9 เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ถนน คสล. ขนำดกว้ำง 80,000      -          -          -          -          ถนน คสล. จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง
หลังโรงเรียนฉำงข้ำวน้อย ไปมำได้รับควำมสะดวก 3.00 เมตร ยำว 47 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.3 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ 489 ครัวเรือน ได้รับ

ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร
 คมนำคม มีควำม

สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
52 ก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ถนนคสล. ขนำดกว้ำง 1,200,000 -          -          -          -          ถนน คสล. จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง

ล ำเหมืองกลำง ม.3 ต.ป่ำซำง ไปมำได้รับควำมสะดวก 4.00 เมตร ยำว 500 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
เช่ือม ม.4 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ 489 ครัวเรือน ได้รับ

ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม

  สะดวกปลอดภัย

53 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ 150,000    -          -          -          -          รำงระบำยน  ำ จ ำนวน 1 สำย แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง
สำยหน้ำบ้ำนช่ำงตุ้ม บ้ำนเรือนประชำชน ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร  ให้แก่ประชำชน หมู่ 3 
ม.3 ต.ป่ำซำง และป้องกันน  ำท่วมขัง ยำว 145 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

เน่ำเสีย 489 ครัวเรือน

54 ก่อสร้ำงถนน คสล.  เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ถนน คสล. จ ำนวน 3 จุด 100,000    -          -          -          -          ถนน คสล. จ ำนวน 3 จุด ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง
แยก ซอย 10 ไปมำได้รับควำมสะดวก ควำมยำวรวม 60 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.3 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ 489 ครัวเรือน ได้รับ

ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
55 ก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ถนน คสล.ขนำดกว้ำง -          181,000    -          -          -          ถนน คสล. จ ำนวน 1 สำย ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง

ซอยหน้ำสถำนีอนำมัย ไปมำได้รับควำมสะดวก 3.00 เมตร ยำว 100 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.3 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ 489 ครัวเรือน ได้รับ

ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

56 ก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ถนน คสล. ขนำดกว้ำง -          320,000    -          -          -          ถนน คสล. จ ำนวน 1 สำย ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง
แยกซอย 6 ม.3 ต.ป่ำซำง ไปมำได้รับควำมสะดวก 2.60-3.50 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 170 เมตร 489 ครัวเรือน ได้รับ
ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร

คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

57 เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต -          89,000      -          -          -          ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง
ซอย 5 ม.3 ต.ป่ำซำง ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 85 เมตร 489 ครัวเรือน ได้รับ
ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร

 คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
58 เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -          609,000    -          -          -          ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง

ซอย 12 ม.3 ต.ป่ำซำง ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 3.00-5.50 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ปลอดภัยในชีวิตและ ควำมยำวรวม 444 เมตร 489 ครัวเรือน ได้รับ
ทรัพย์สิน ควำมหนำ 0.05 เมตร ประโยชน์ในกำร

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่ำ คมนำคม มีควำม
1,843 ตำรำงเมตร สะดวกปลอดภัย

59 ก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียม เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร วำงท่อคอนกรีตอัดแรง -          200,000    -          -          -          วำงท่อคอนกรีตอัดแรง ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง
ทำงไป วัดส้มหวำน ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำด 1.50X1.50 เมตร จ ำนวน 8 ท่อน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.3 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ จ ำนวน 8 ท่อน 489 ครัวเรือน ได้รับ

ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

60 ก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ถนน คสล. ขนำดกว้ำง -          273,000    -          -          -          ถนน คสล. จ ำนวน 1 สำย ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง
หน้ำวัดฉำงข้ำวน้อย ไปมำได้รับควำมสะดวก 3.00 มเตร ยำว 150 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.3 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ 489 ครัวเรือน ได้รับ

ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
61 เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต -          -          -          700,000    -          ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง

บ้ำนฉำงข้ำวน้อย ไปป่ำข่ำ ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.3 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 500 เมตร 489 ครัวเรือน ได้รับ

ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

62 ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน เพ่ือให้ประชำชนมี ก่อสร้ำงหอถังสูง คสล. -          -          -          2,300,000 -          ก่อสร้ำงหอถังสูง คสล. ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง
ม.3 ต.ป่ำซำง น  ำสะอำดในกำรอุปโภค ขนำด 30 ลบ.ม. จ ำนวน 1 แห่ง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

บริโภคอย่ำงท่ัวถึง พร้อมถังกรอง ถังน  ำใส 489 ครัวเรือน 
และเพียงพอ โรงสูบ มีน  ำสะอำดส ำหรับ

ใช้อุปโภคบริโภค
อย่ำงท่ัวถึงและเพียงพอ

63 เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต 150,000    -          -          -          -          ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง
ซอย อำรีบำติก ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.4 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 140 เมตร 353  ครัวเรือน ได้รับ

ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
64 ก่อสร้ำงถนนแอสฟัสท์ติก เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 280,000    -          -          -          -          ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง

คอนกรีต ซอย 15 (รุจิรำ) ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.4 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 200 เมตร 353  ครัวเรือน ได้รับ

ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

65 ก่อสร้ำงถนนคสล. ซอย 16 เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ถนน คสล. ขนำดกว้ำง 720,000    -          -          -          -          ถนน คสล. จ ำนวน 1 สำย ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง
ม.4 ต.ป่ำซำง ไปมำได้รับควำมสะดวก 3.00 เมตร ยำว 400 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

ปลอดภัยในชีวิตและ 353  ครัวเรือน ได้รับ
ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร

คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

66 ขยำยเขตสะพำน ซอย 11 เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร วำงท่อคอนกรีตอัดแรง -          60,000      -          -          -          วำงท่อคอนกรีตอัดแรง ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง
(ซอยโรงสีข้ำว สมศักด์ิ ศรียะ) ไปมำได้รับควำมสะดวก จ ำนวน 2 ท่อน จ ำนวน 2 ท่อน ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.4 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ ขยำยสะพำนสองข้ำง ขยำยสะพำนสองข้ำง 353  ครัวเรือน ได้รับ

ทรัพย์สิน จ ำนวน 1 แห่ง ประโยชน์ในกำร
 คมนำคม มีควำม

สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
67 ก่อสร้ำงถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ลงลูกรัง ขนำดกว้ำง -          100,000    -          -          -          ลงลูกรัง  จ ำนวน 1 สำย ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง

ถนนเลียบน  ำทำ แยกไป ไปมำได้รับควำมสะดวก 4.00 เมตร ยำว 380 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
หลังป้ัมน  ำมัน ป.ต.ท. ปลอดภัยในชีวิตและ 353  ครัวเรือน ได้รับ
ม.4 ต.ป่ำซำง ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร

คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

68 ก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ถนน คสล. ขนำดกว้ำง -          -          -          -          912,000    ถนน คสล. จ ำนวน 1 สำย ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง
ไปหลังป้ัม ปตท. ไปมำได้รับควำมสะดวก 4.00 เมตร ยำว 380 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.4 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ 353  ครัวเรือน ได้รับ

ทรัพย์สิน ประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

69 ขยำยระบบประปำ  เพ่ือให้ประชำชนมี วำงท่อ PVC Ø 3 นิ ว -          -          -          -          280,000    ขยำยระบบประปำ  ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง
ไปบ่อขยะ ม.4 ต.ป่ำซำง น  ำสะอำดในกำรอุปโภค ยำว 1,390 เมตร จ ำนวน 1 แห่ง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

บริโภคอย่ำงท่ัวถึง 353 ครัวเรือน 
และเพียงพอ มีน  ำสะอำดส ำหรับ

ใช้อุปโภคบริโภค
อย่ำงท่ัวถึงและเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
70 ปรับปรุงเมรุ เพ่ือให้หมู่บ้ำนได้มีเมรุ ด ำเนินกำรปรับปรุง -          -          -          -          150,000    เมรุ จ ำนวน 1 เตำ มีเมรุท่ีได้มำตรฐำน กองช่ำง

ม.4 ต.ป่ำซำง เผำศพท่ีได้มำตรฐำน ซ่อมแซมเตำเผำศพ ม่ันคงแข็งแรง
และลดมลภำวะต่อ ถูกสุขลักษณะ
ส่ิงแวดล้อม

71 วำงท่อลอดเหล่ียม ซอย 3  -เพ่ือระบำยน  ำจำก วำงท่อคอนกรีตอัดแรง -          -          -          -          120,000    วำงท่อคอนกรีตอัดแรง แก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง กองช่ำง
ม.4 ต.ป่ำซำง บ้ำนเรือนประชำชน จ ำนวน 1 แห่ง จ ำนวน 1 แห่ง ให้แก่ประชำชน หมู่ 4

และป้องกันน  ำท่วมขัง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 353
เน่ำเสีย ครัวเรือน
 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น

72 วำงท่อประปำหมู่บ้ำน เพ่ือให้ประชำชนมี วำงท่อประปำ ขนำด Ø 3 นิ ว 600,000    -          -          -          -          วำงท่อประปำ จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชน หมู่ 5 กองช่ำง
ม.5 ต.ป่ำซำง น  ำสะอำดในกำรอุปโภค ภำยในหมู่บ้ำน ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

บริโภคอย่ำงท่ัวถึง 226 ครัวเรือน
และเพียงพอ มีน  ำสะอำดส ำหรับใช้ 

อุปโภคบริโภค
อย่ำงท่ัวถึงและเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
73 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ 630,000    -          -          -          -          รำงระบำยน  ำ จ ำนวน 1 สำย แก้ไขปัญหำน  ำ กองช่ำง

ซอย 1/3 ซอย 1/4 บ้ำนเรือนประชำชน คสล. ขนำดยำว 150 เมตร ท่วมขังให้แก่ 
ม.5 ต.ป่ำซำง และป้องกันน  ำท่วมขัง ประชำชน หมู่ 5 

เน่ำเสีย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น 226 ครัวเรือน

74 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 1,570,000 -          -          -          -          ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชำชน หมู่ 5 กองช่ำง
ซอย 3 ม.5 ต.ป่ำซำง ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 4.00-5.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 1,000 เมตร 226 ครัวเรือน 
ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร

คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

75 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 420,000    -          -          -          -          ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชำชน หมู่ 5 กองช่ำง
บ้ำนล้อง เช่ือม ซอย 2 ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.5 ต.ป่ำซำง ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 300 เมตร 226 ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
76 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 350,000    -          -          -          -          ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชำชน หมู่ 5 กองช่ำง

ตรงข้ำมศำลำเอนกประสงค์ ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
หน้ำวัดหนองหอย ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 250 เมตร 226 ครัวเรือน 
ม.5 ต.ป่ำซำง ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร

คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

77 ก่อสร้ำงรำงรำงระบำย  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงรำงรำงระบำย -          588,000    -          -          -          รำงระบำย แก้ไขปัญหำน  ำ กองช่ำง
น  ำหน้ำบ้ำนศรีเพ็ญ (ส่ีแยก) บ้ำนเรือนประชำชน ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร จ ำนวน 1 สำย ท่วมขังให้แก่ 
ม.5 ต.ป่ำซำง และป้องกันน  ำท่วมขัง ยำว 140 เมตร ประชำชน หมู่ 5 

เน่ำเสีย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น 226 ครัวเรือน

78 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงรำง คสล. -          600,000    -          -          -          รำงระบำยน  ำ คสล. แก้ไขปัญหำน  ำ กองช่ำง
ข้ำงวัดหนองหอย บ้ำนเรือนประชำชน ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร จ ำนวน 1 แห่ง ท่วมขังให้แก่ 
ม.5 ต.ป่ำซำง และป้องกันน  ำท่วมขัง ยำว 140 เมตร ประชำชน หมู่ 5 

เน่ำเสีย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น 226 ครัวเรือน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
79 ก่อสร้ำงระบบนวัตกรรมน  ำ เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต ติดตั งหอถังกักเก็บเคร่ืองสูบ -          5,200,000 -          -          -          ติดตั งหอถังกักเก็บเคร่ืองสูบ ประชำชน หมู่ 5 กองช่ำง

ม.5 ต.ป่ำซำง น  ำประปำให้ประชำชน ตำมบัญชีนวัตกรรมไทย ตำมบัญชีนวัตกรรมไทย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ได้ใช้น  ำท่ีรำคำลดลง จ ำนวน 1 แห่ง 226 ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

80 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต -          287,000    -          -          -          ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชำชน หมู่ 5 กองช่ำง
ซอย 1/6 ม.5 ต.ป่ำซำง ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 4.00-5.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 196 เมตร 226 ครัวเรือน 
ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร

 คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย
ประชำชน หมู่ 5

81 ติดตั งแผงโซลำเซล เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต ติดตั งแผงโซลำเซล -          -          200,000    -          -          ติดตั งแผงโซลำเซล ต.ป่ำซำง จ ำนวน กองช่ำง
ระบบประปำหมู่บ้ำน น  ำประปำให้ประชำชน เพ่ือใช้กับเคร่ืองสูบน  ำประปำ เพ่ือใช้กับเคร่ืองสูบน  ำประปำ 226 ครัวเรือน 
ม.5 ต.ป่ำซำง ได้ใช้น  ำท่ีรำคำลดลง หมู่บ้ำน หมู่บ้ำน จ ำนวน 1 แห่ง มีน  ำใช้อย่ำงเพียงพอ

และท่ัวถึง เพ่ือใช้
ในกำรเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
82 ติดตั งแผงโซลำเซลส ำหรับ เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต ติดตั งแผงโซลำเซลส ำหรับ -          -          500,000    -          -          ติดตั งแผงโซลำเซลส ำหรับ ประชำชน หมู่ 5 กองช่ำง

บ่อเกษตร น  ำประปำให้ประชำชน เคร่ืองสูบน  ำบ่อบำดำล เคร่ืองสูบน  ำบ่อบำดำล ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.5 ต.ป่ำซำง ได้ใช้น  ำท่ีรำคำลดลง เพ่ือกำรเกษตร จ ำนวน 2 บ่อ เพ่ือกำรเกษตร จ ำนวน 2 บ่อ 226 ครัวเรือน 

มีน  ำใช้อย่ำงเพียงพอ
 และท่ัวถึง เพ่ือใช้

ในกำรเกษตร

83 ก่อสร้ำงถนน คสล. โรงเห็ด เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ก่อสร้ำงถนน คสล. -          -          319,000    -          -          ถนน คสล. จ ำนวน 1 สำย ประชำชน หมู่ 5 กองช่ำง
ม.5 ต.ป่ำซำง ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 133 เมตร 226 ครัวเรือน 
ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร

คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

84 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ -          -          -          650,000    -          รำงระบำยน  ำ จ ำนวน 1 สำย แก้ไขปัญหำน  ำ กองช่ำง
ซอย 2 ม.5 ต.ป่ำซำง บ้ำนเรือนประชำชน ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร ท่วมขังให้แก่ 

และป้องกันน  ำท่วมขัง ยำว 150 เมตร ประชำชน หมู่ 5 
เน่ำเสีย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น 226 ครัวเรือน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
85 ก่อสร้ำงประตูซุ้มเข้ำหมู่บ้ำน เพ่ือปรับภูมิทัศน์ ก่อสร้ำงประตูซุ้มเข้ำหมู่บ้ำน -          -          -          260,000    -          ก่อสร้ำงประตูซุ้มเข้ำหมู่บ้ำน ประชำชน หมู่ 5 กองช่ำง

หนองหอย ม.5 ต.ป่ำซำง บริเวณทำงเข้ำหมู่บ้ำน หนองหอย จ ำนวน 1 แห่ง หนองหอย จ ำนวน 1 แห่ง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
226 ครัวเรือน 
ได้รับประโยชน์จำก 
กำรก่อสร้ำงประตูซุ้ม 
เข้ำหมู่บ้ำน

86 ก่อสร้ำงลำนตำกข้ำว เพ่ือใช้ประโยชน์ใน เทลำน คสล.พื นท่ี -          -          -          -          800,000    เทลำน คสล. ประชำชนใช้ประโยชน์
(ป่ำช้ำเก่ำ) ในกำรตำกพืชผล 1,600 ตร.ม. จ ำนวน 1 แห่ง ในในกำรตำกพืชผล
ม.5 ต.ป่ำซำง ทำงเกษตร หนำ 0.15 เมตร ทำงเกษตร

87 ปรับภูมิทัศน์หน้ำศำลำ SML เพ่ือใช้ประโยชน์ใน เทลำนข้ำงประปำ 25,000      -          -          -          -          เทลำนข้ำงประปำ ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
ม.1 ต.ปำกบ่อง กิจกรรมส่วนรวม และข้ำงถนนพื นท่ี 50 ตร.ม. จ ำนวน 1 แห่ง ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 

ของชุมชน 677 ครัวเรือน
มีสถำนท่ีส ำหรับ
จัดกิจกรรมของชุมชน
และเก็บ โต๊ะ เก้ำอี  
เต็นท์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
88 เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต 220,000    -          -          -          -          ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง

ถนนเช่ือมกลำงบ้ำน ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
ม.1 ต.ปำกบ่อง ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 210 เมตร 677 ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง
และได้รับควำม

 ปลอดภัยในกำรสัญจร

89 เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต 350,000 -          -          -          -          ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
คอนกรีต ซอย 8 ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
ม.1 ต.ปำกบ่อง ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 250 เมตร 677 ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง
และได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร

90 เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต 89,000 -          -          -          -          ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
ซอย 11  ม.1 ต.ปำกบ่อง ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 

ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 85 เมตร 677 ครัวเรือน 
ทรัพย์สิน มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
91 รำงระบำยน  ำ ซอย 3/2 , 3/3  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงรำง คสล. -          580,000    -          -          -          รำงระบำยน  ำ คสล. ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง

ม.1 ต.ปำกบ่อง บ้ำนเรือนประชำชน ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
และป้องกันน  ำท่วมขัง ยำว 138 เมตร 677 ครัวเรือน 

 เน่ำเสีย มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง
 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น และได้รับควำม

ปลอดภัยในกำรสัญจร

92 ปรับปรุง/ต่อเติมอำคำร เพ่ือใช้ประโยชน์ใน ปรับปรุงอำคำรเดิม -          -          150,000    -          -          อำคำรเอนกประสงค์ ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
เอนกประสงค์ กิจกรรมส่วนรวม โดยซ่อมแซมให้สภำพดี จ ำนวน 1 หลัง ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
หน้ำบ้ำนก ำนันชำญ ของชุมชน ดังเดิม 677 ครัวเรือน
ชุมชนสบทำ       มีสถำนท่ีส ำหรับ
ม.1 ต ำบลปำกบ่อง จัดกิจกรรมของชุมชน
 และเก็บ โต๊ะ เก้ำอี  

เต็นท์

93 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ -          -          550,000    -          -          รำงระบำยน  ำ แก้ไขปัญหำน  ำ กองช่ำง
ซอย 4/1 (หลังป้อมต ำรวจ) บ้ำนเรือนประชำชน ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร จ ำนวน 1 สำย ท่วมขังให้แก่ 
ม.1 ต.ปำกบ่อง และป้องกันน  ำท่วมขัง ยำว 136 เมตร ประชำชน หมู่ 1 

เน่ำเสีย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น 677 ครัวเรือน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
94 ก่อสร้ำงทำงลงและ เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ก่อสร้ำงทำงลง คสล. -          -          -          350,000    -          ทำงลง คสล. ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง

รำวเหล็กกั นบริเวณฝำยใหม่ ไปมำได้รับควำมสะดวก พร้อมรำวกันตก 1 แห่ง พร้อมรำวกันตก 1 แห่ง ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
(ท้ำยฝำย และหัวฝำย)        ปลอดภัยในชีวิตและ 677 ครัวเรือน 
ชุมชนสบทำ ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร
หมู่ท่ี 1 ต.ปำกบ่อง คมนำคม มีควำม

สะดวกปลอดภัย

95 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต ติดตั งโซล่ำเซลประปำหมู่บ้ำน -          -          -          300,000    -          ติดตั งโซล่ำเซลประปำหมู่บ้ำน ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
ม.1 ต.ปำกบ่อง น  ำประปำให้ประชำชน จ ำนวน 2 แห่ง จ ำนวน 2 แห่ง ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 

ได้ใช้น  ำท่ีรำคำลดลง 677 ครัวเรือน 
มีน  ำสะอำดส ำหรับ
ใช้อุปโภคบริโภค
อย่ำงท่ัวถึงและเพียงพอ

96 วำงท่อประปำ เพ่ือให้ประชำชนมี วำงท่อ PVC ขนำด Ø 3 นิ ว -          -          -          -          120,000    วำงท่อประปำ ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
ม.1 ต.ปำกบ่อง น  ำสะอำดในกำรอุปโภค จ ำนวน 1 แห่ง ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 

บริโภคอย่ำงท่ัวถึง 677 ครัวเรือน 
และเพียงพอ มีน  ำสะอำดส ำหรับ

ใช้อุปโภคบริโภค
อย่ำงท่ัวถึงและเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
97 ปรับปรุงไหล่ทำง เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต -          -          -          -          35,000      ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง

ข้ำงศำลำเอนกประสงค์ ไปมำได้รับควำมสะดวก พื นท่ี 100 ตร.ม. จ ำนวน 1 สำย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
ม.1 ต.ปำกบ่อง ปลอดภัยในชีวิตและ 677 ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร
  คมนำคม มีควำม

สะดวกปลอดภัย

98 ก่อสร้ำงถนนแอสฟัสท์ติก เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต 360,000    -          -          -          -          ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง
คอนกรีต  ซอย 8 ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
ม.2 ต.ปำกบ่อง ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 353 เมตร 181  ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร
 คมนำคม มีควำม

สะดวกปลอดภัย

99 ก่อสร้ำงดำด คสล. เพ่ือป้องกันและแก้ไข ดำดคสล.รำงระบำยน  ำ -          -          -          400,000    -          ดำดคสล.รำงระบำยน  ำ ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง
ล ำเหมือง ม.2 ต.ปำกบ่อง ปัญหำน  ำท่วมขัง ยำว 200 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 

181  ครัวเรือน 
ได้รับประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
100 ก่อสร้ำงศำลำเอนกประสงค์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรม ก่อสร้ำงศำลำเอนกประสงค์ -          -          -          -          600,000    ศำลำเอนกประสงค์ ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง

(พื นท่ีรำชพัสดุ) ส่วนรวมของชุมชน ขนำดกว้ำง 15.00 เมตร จ ำนวน 1 หลัง ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
ม.2 ต.ปำกบ่อง ยำว 15.00 เมตร 181 ครัวเรือน

มีสถำนท่ีส ำหรับ
จัดกิจกรรมของชุมชน
และเก็บ โต๊ะ เก้ำอี  

 เต็นท์

101 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก รำงระบำยน  ำ -          -          -          -          500,000    รำงระบำยน  ำ แก้ไขปัญหำน  ำ กองช่ำง

ซอย 1 ม.3 ต.ปำกบ่อง บ้ำนเรือนประชำชน ขนำดกว้ำง  0.40 เมตร จ ำนวน 1 สำย ท่วมขังให้แก่ 
และป้องกันน  ำท่วมขัง ยำว 120 เมตร ประชำชน หมู่ 3
เน่ำเสีย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 

  -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น 137 ครัวเรือน

102 แผงโซลำเซลระบบประปำ เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต ติดตั งโซล่ำเซลส ำหรับ -          -          -          -          300,000    ติดตั งโซล่ำเซลส ำหรับ ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง
หมู่บ้ำน หมู่ 3 ต ำบลปำกบ่อง น  ำประปำให้ประชำชน ระบบประปำหมู่บ้ำน ระบบประปำหมู่บ้ำน ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 

ได้ใช้น  ำท่ีรำคำลดลง 137 ครัวเรือน 
มีน  ำสะอำดส ำหรับ
ใช้อุปโภคบริโภค
อย่ำงท่ัวถึงและเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า  131 



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
103 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต ติดตั งโซล่ำเซลส ำหรับ -          -          -          30,000      -          ติดตั งโซล่ำเซลส ำหรับ ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง

ม.3 ต.ปำกบ่อง น  ำประปำให้ประชำชน ประปำหมู่บ้ำน 2 จุด ประปำหมู่บ้ำน 2 จุด ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
ได้ใช้น  ำท่ีรำคำลดลง 137 ครัวเรือน 

  มีน  ำสะอำดส ำหรับ
ใช้อุปโภคบริโภค
อย่ำงท่ัวถึงและเพียงพอ

104 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ เพ่ือให้ประชำชนมีน  ำ ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ -          400,000    -          -          -          รำงระบำยน  ำ ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง
เพ่ือกำรเกษตร ใช้ในกำรเกษตรอย่ำง เพ่ือกำรเกษตร จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.3 ต.ปำกบ่อง เพียงพอ และท่ัวถึง ควำมยำว 365 เมตร 137 ครัวเรือน 

มีน  ำใช้ท่ัวถึง
อย่ำงเพียงพอ 

 เพ่ือใช้ ในกำรเกษตร

105 แผงโซลำเซลระบบประปำ เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต ติดตั งโซล่ำเซลส ำหรับ -          300,000    -          -          -          ติดตั งโซล่ำเซลส ำหรับ ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง
หมู่บ้ำน ม.4 ต ำบลปำกบ่อง น  ำประปำให้ประชำชน ระบบประปำหมู่บ้ำน ระบบประปำหมู่บ้ำน ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 

ได้ใช้น  ำท่ีรำคำลดลง 263 ครัวเรือน 
 มีน  ำสะอำดส ำหรับ

ใช้อุปโภคบริโภค
อย่ำงท่ัวถึงและเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
106 เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต -          -          56,000      -          -          ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง

ซอยหลังวัดหนองผ ำ ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 3.00-4.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
ม.4 ต.ปำกบ่อง ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 400 เมตร 263  ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

107 เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต -          -          1,470,000 -          -          ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง
ซอย 3  ม.4 ต.ปำกบ่อง ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 4.00-5.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
เช่ือม ม.2 ต.ปำกบ่อง ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 700 เมตร 263  ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

108 ก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ถนน คสล. ขนำดกว้ำง 100,000    -          -          -          -          ถนน คสล.  จ ำนวน 1 สำย ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง
บ้ำนนำยนิเวศน์ นำงอัมพร ไปมำได้รับควำมสะดวก 3.00 เมตร ยำว 60 เมตร ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
ม.4 ต ำบลปำกบ่อง ปลอดภัยในชีวิตและ 263  ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
109 ปรับภูมิทัศน์สนำมกีฬำ เพ่ือปรับปรุงพื นท่ีบริเวณ  -สร้ำงสนำมฟุตบอล 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ปลูกต้นไม้ จัดท ำท่ีน่ังพักผ่อน เด็ก เยำวชน และ  กองช่ำง

บ้ำนหนองผ ำ ม.4 ต.ปำกบ่อง สนำมกีฬำให้สำมำรถ  -ปลูกต้นไม้ จัดท ำสนำมฟุตบอล ประชำชนในเขต
ใช้ประโยชน์  -สร้ำงสวนสุขภำพ จ ำนวน 1 แห่ง เทศบำลมีสถำนท่ี 
แก่ชุมชนในกำรจัด ส ำหรับออกก ำลังกำย 
กิจกรรม ด้ำนกำร และเห็นควำมส ำคัญ 
ออกก ำลังกำย ของกำรเล่นกีฬำ 

 มำกย่ิงขึ น

110 เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต -          -          168,000    -          -          ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง
ซอย 3/2 ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
ม.4 ต.ปำกบ่อง ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 160 เมตร 263  ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม

 สะดวกปลอดภัย

111 เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต -          -          157,500    -          -          ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง
ซอย 3/1 ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
ม.4 ต.ปำกบ่อง ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 150 เมตร 263  ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
112 ก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ก่อสร้ำงถนน คสล. -          -          -          181,000    -          ถนน คสล. จ ำนวน 1 สำย ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง

ซอย บ้ำนนำงบัวค ำ ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
สุวรรณนวล ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 100 เมตร 263  ครัวเรือน 
ม.4 ต.ปำกบ่อง ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร

คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

113 ก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ก่อสร้ำงถนน คสล. -          -          -          720,000    -          ถนน คสล. จ ำนวน 1 สำย ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง
ซอย 4/2 ถนนเลียบคลอง ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
ระบำยน  ำ ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 400 เมตร 263  ครัวเรือน 
ม.4 ต.ปำกบ่อง ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร

คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

114 ก่อสร้ำงเมรุไร้มลพิษ เพ่ือให้หมู่บ้ำนได้มีเมรุ ก่อสร้ำงเมรุไร้มลพิษ -          -          -          -          1,810,000 เมรุไร้มลพิษสุสำน มีสถำนฌำปนกิจท่ีได้ กองช่ำง
ม.4 ต.ปำกบ่อง เผำศพท่ีได้มำตรฐำน สุสำนบ้ำนหนองผ ำ 1 แห่ง จ ำนวน  1 เตำ มำตรฐำน ม่ันคง

และลดมลภำวะต่อ แข็งแรง และยังเป็น
ส่ิงแวดล้อม กำรท ำให้เถ่ำถ่ำน

ฟุ้งกระจำย เพ่ือควำม
สะอำดถูกสุขลักษณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
115 ก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร ก่อสร้ำงถนน คสล. -          -          -          -          35,000      ถนน คสล. จ ำนวน 1 สำย ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง

ซอยข้ำงสุสำน ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร  ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
ม.4 ต.ปำกบ่อง ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 20 เมตร 263  ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

116 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ คสล. -          -          -          -          800,000    รำงระบำยน  ำ คสล. แก้ไขปัญหำน  ำ กองช่ำง
ซอย 3/1 บ้ำนเรือนประชำชน ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร จ ำนวน 1 แห่ง ท่วมขังให้แก่ 
ม.4 ต.ปำกบ่อง และป้องกันน  ำท่วมขัง ยำว 200 เมตร ประชำชน หมู่ 4

เน่ำเสีย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น 263 ครัวเรือน

117 ก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียม  -เพ่ือระบำยน  ำจำก วำงท่อคอนกรีตอัดแรง -          -          -          -          200,000    วำงท่อคอนกรีตอัดแรง แก้ไขปัญหำน  ำ กองช่ำง
ทำงเข้ำสุสำน บ้ำนเรือนประชำชน ขนำด 1.50 X 1.50 เมตร จ ำนวน 8 ท่อน ท่วมขังให้แก่ 
ม.4 ต.ปำกบ่อง และป้องกันน  ำท่วมขัง จ ำนวน 8 ท่อน ประชำชน หมู่ 4

เน่ำเสีย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น 263 ครัวเรือน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
118 ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ -          -          -          1,500,000 -          อำคำรเอนกประสงค์ ประชำชน หมู่ 5 กองช่ำง

ม.5 ต.ปำกบ่อง กิจกรรมส่วนรวม ขนำดกว้ำง 20 เมตร จ ำนวน 1 หลัง ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
ของชุมชน ยำว 30 เมตร 273 ครัวเรือน

มีสถำนท่ีส ำหรับ
จัดกิจกรรมของชุมชน
และเก็บ โต๊ะ เก้ำอี  
เต็นท์

119 ปรับปรุงสนำมกีฬำ เพ่ือปรับปรุงพื นท่ีบริเวณ ปลูกหญ้ำ 4,000 ตร.ม. -          -          -          -          200,000    ปรับปรุงสนำมกีฬำ เด็ก เยำวชน และ  กองช่ำง
ม.5 ต.ปำกบ่อง ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชนในเขต

แก่ชุมชนในกำรจัด เทศบำลมีสถำนท่ี 
 กิจกรรม ด้ำนกำร ส ำหรับออกก ำลังกำย 

ออก ำลังกำย และเห็นควำมส ำคัญ 
ของกำรเล่นกีฬำ 
มำกย่ิงขึ น

120 เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต -          450,000 -          -          -          ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ประชำชน หมู่ 5 กองช่ำง
ถนนสำยเช่ือม สะพำนหลวง ไปมำได้รับควำมสะดวก ถนนสำยเช่ือม สะพำนหลวง จ ำนวน 1 สำย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
พ่อบุญเย็น ม.5 ต.ปำกบ่อง ปลอดภัยในชีวิตและ พ่อบุญเย็น ม.5 ต.ปำกบ่อง 273 ครัวเรือน 

ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
121 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ 840,000    840,000    -          -          -          รำงระบำยน  ำ จ ำนวน 1 สำย แก้ไขปัญหำน  ำ กองช่ำง

สำยหน้ำวัดบ้ำนก้อง บ้ำนเรือนประชำชน ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร ท่วมขังให้แก่ 
ม.5 ต.ปำกบ่อง และป้องกันน  ำท่วมขัง ยำว 400 เมตร ประชำชน หมู่ 5
ไป สะพำนหลวงพ่อบุญเย็น เน่ำเสีย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
  -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น 273 ครัวเรือน

122 ก ำจัดวัชพืชล ำน  ำปิง เพ่ือก ำจัดวัชพืชล ำน  ำปิง ก ำจัดวัชพืช บริเวณสะพำน -          -          300,000    -          -          ก ำจัดวัชพืช บริเวณสะพำน ก ำจัดวัชพืชล ำน  ำปิง กองช่ำง
ม.5 ต.ปำกบ่อง และป้องกันปัญหำ หลวงพ่อบุญเย็น หลวงพ่อบุญเย็น และป้องกันปัญหำ
(ประสำนโครงกำรกรมเจ้ำท่ำ) น  ำเน่ำเสีย และแพสูบน  ำ และแพสูบน  ำ จ ำนวน 1 แห่ง น  ำเน่ำเสีย

123 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ  -เพ่ือระบำยน  ำจำก ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ -          -          1,500,000 -          -          รำงระบำยน  ำ แก้ไขปัญหำน  ำ กองช่ำง
แยก ซอย 10 ป่ำไม้สัก บ้ำนเรือนประชำชน ขนำดกว้ำง 0.90 เมตร จ ำนวน 1 สำย ท่วมขังให้แก่ 
ม.5 ต.ปำกบ่อง และป้องกันน  ำท่วมขัง ยำว 300 เมตร ประชำชน หมู่ 5
 เน่ำเสีย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 

 -เส้นทำงจรำจรกว้ำงขึ น 273 ครัวเรือน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
124 โซล่ำเซล สนำมกีฬำปำกบ่อง เพ่ิมแสงสว่ำงในกำร ติดตั งโซล่ำเซล -          -          -          181,000 -          ติดตั งโซล่ำเซล เด็ก เยำวชน และ  กองช่ำง

ม.5 ต.ปำกบ่อง เดินทำง เพ่ือให้เกิด รอบสนำมกีฬำปำกบ่อง รอบสนำมกีฬำปำกบ่อง ประชำชนในเขต
ควำมปลอดภัยในกำร จ ำนวน 6 จุด จ ำนวน 6 จุด เทศบำลมีสถำนท่ี 
ใช้สนำมกีฬำต ำบล ส ำหรับออกก ำลังกำย 
ปำกบ่อง และเห็นควำมส ำคัญ 

ของกำรเล่นกีฬำ 
มำกย่ิงขึ น

125 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน เพ่ือให้ประชำชนมีน  ำ ปรับปรุงท่อส่งน  ำ ถังกรอง -          -          -          200,000 -          ปรับปรุงท่อส่งน  ำ ถังกรอง ประชำชนภำยในเขต กองช่ำง
ม.5 ต.ปำกบ่อง ใช้ในกำรอย่ำงเพียงพอ และระบบสูบน  ำ และระบบสูบน  ำ เทศบำลทุกครัวเรือน

และท่ัวถึง จ ำนวน 1 แห่ง มีน  ำใช้อย่ำงเพียงพอ
และท่ัวถึง เพ่ือใช้
ในกำรเกษตร

126 ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน เพ่ือให้ประชำชนมีน  ำ ก่อสร้ำงระบบประปำ -          -          -          -          2,400,000 ก่อสร้ำงระบบประปำ ประชำชนภำยในเขต กองช่ำง
ม.5 ต.ปำกบ่อง ใช้ในกำรอย่ำงเพียงพอ ขนำดใหญ่ ขนำดใหญ่ จ ำนวน 1 แห่ง เทศบำลทุกครัวเรือน

และท่ัวถึง มีน  ำใช้อย่ำงเพียงพอ
และท่ัวถึง เพ่ือใช้
ในกำรเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
127 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจร เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต -          -          -          -          126,000    ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ประชำชน หมู่ 5 กองช่ำง

ซอยข้ำงบ้ำนนำยสุนิตย์  ไปมำได้รับควำมสะดวก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร จ ำนวน 1 สำย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
ปวงญำณะ ปลอดภัยในชีวิตและ ยำว 90 เมตร 273 ครัวเรือน 
ม.5 ต.ปำกบ่อง ทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์ในกำร

คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 3 เมืองแห่งเกษตรและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขะภาวะ และส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ/ เพ่ิมแสงสว่ำงในกำร ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ -          -          -          95,000      -          ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ/ ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง

ติดตั งไฟก่ิงซอยก้ำงปลำ เดินทำง เพ่ือให้เกิด ซอยก้ำงปลำ ติดตั งไฟก่ิง จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ชุมชนป่ำซำงงำม ควำมปลอดภัยในกำร 315 ครัวเรือน ได้รับ
ม.1 ต.ป่ำซำง ใช้รถ ใช้ถนน ประโยชน์ในกำร

คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

2 ขยำยเขตไฟฟ้ำ เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ขยำยเขตไฟฟ้ำ -          800,000    -          -          -          ขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร ประชำชน หมู่ 1,2,3,4 กองช่ำง
เพ่ือกำรเกษตร ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน เพ่ือกำรเกษตร จ ำนวน 1 สำย 5 ต.ป่ำซำง 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4  ม.5 เพ่ือใช้ทำงกำรเกษตร มีไฟฟ้ำใช้ท่ัวถึง
ต.ป่ำซำง อย่ำงเพียงพอ 

เพ่ือใช้ ในกำรเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำ เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ -          -          -          90,000      -          ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง

พร้อมไฟสำธำรณะ และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน ถนนเลียบคันคลอง ถนนเลียบคันคลอง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
เลียบคันคลอง จ ำนวน 1 สำย 315 ครัวเรือน 

มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง
และได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร

4 ขยำยเขตไฟฟ้ำ แยก ซอย 6 เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำ -          750,000    -          -          -          ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำ ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง
ม.3 ต.ป่ำซำง และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน พร้อมไฟฟ้ำสำธำรณะ พร้อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ต.ป่ำซำง จ ำนวน 

จ ำนวน 1 สำย 489 ครัวเรือน ได้รับ
ประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

5 ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ -          -          300,000    -          -          ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง
ม.3 ต.ป่ำซำง ไป และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน ตั งแต่สุสำนบ้ำน จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.6 ต.แม่แรง ฉำงข้ำวน้อยเหนือ ไปป่ำข่ำ 489 ครัวเรือน ได้รับ

ประโยชน์ในกำร
คมนำคม มีควำม
สะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ขยำยเขตไฟฟ้ำ เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำพร้อม -          -          -          250,000    -          ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำพร้อม ประชำชน หมู่ 3 กองช่ำง

สำยล ำเหมืองกลำง และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน ไฟฟ้ำสำธำรณะ ไฟฟ้ำสำธำรณะ ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
เช่ือม ม.3 ไป จ ำนวน 1 สำย 489 ครัวเรือน 
ม.4 ต.ป่ำซำง มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร

7 ขยำยเขตไฟฟ้ำ เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ขยำยเขตไฟฟ้ำ 600,000    -          -          -          -          ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ/ ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง
ถนนสำยเลียบน  ำทำ และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน พร้อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ติดตั งไฟก่ิง ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
บ้ำนฉำงข้ำวน้อยใต้ จ ำนวน 1 สำย 353 ครัวเรือน 
ไป ม่วงน้อย ม.4 ต.ป่ำซำง มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร

8 ขยำยเขตไฟฟ้ำ เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึงขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร -          -          100,000    -          -          ขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง
สำยหลังบ่อขยะ และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.4 ต.ป่ำซำง 353 ครัวเรือน 

มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง
และได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 ขยำยเขตไฟฟ้ำ ไปบ่อขยะ เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ขยำยเขตไฟฟ้ำเข้ำบ่อขยะ -          -          60,000      -          -          ขยำยเขตไฟฟ้ำเข้ำบ่อขยะ ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง

ม.4 ต.ป่ำซำง และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
353 ครัวเรือน 
มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง
และได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร

10 ขยำยเขตไฟฟ้ำข้ำงสวนครูยำ เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ขยำยเขตไฟฟ้ำ -          -          -          200,000    -          ขยำยเขตไฟฟ้ำ ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง
เลียบน  ำทำ และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน พร้อมไฟฟ้ำสำธำรณะ พร้อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ม.4 ต.ป่ำซำง จ ำนวน 1 สำย 353 ครัวเรือน 

มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง
และได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร

11 ขยำยเขตไฟฟ้ำ บ่อขยะ เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร -          -          -          120,000    -          ขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง
ม.4 ต.ป่ำซำง ไป และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ต ำบลม่วงน้อย 353 ครัวเรือน 
ไปบ้ำนสะปุ๋งน้อย มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 ขยำยเขตไฟฟ้ำ ซอย 4 เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ขยำยเขตไฟฟ้ำ -          -          -          200,000    -          ขยำยเขตไฟฟ้ำ ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง

ม.4 ต.ป่ำซำง และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน พร้อมไฟฟ้ำสำธำรณะ พร้อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
จ ำนวน 1 สำย 353 ครัวเรือน 

มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง
และได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร

13 ขยำยเขตไฟฟ้ำ เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ขยำยเขตไฟฟ้ำ -          -          -          -          135,000    ขยำยเขตไฟฟ้ำ ประชำชน หมู่ 4 กองช่ำง
สำยล ำเหมืองกลำง และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
เช่ือม ม.3 และ ม.4 ต.ป่ำซำง  353 ครัวเรือน 
 มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร

14 ขยำยเขตไฟฟ้ำ เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ขยำยเขตไฟฟ้ำ 2,200,000 -          -          -          -          ขยำยเขตไฟฟ้ำ ประชำชน หมู่ 5 กองช่ำง
ม.5 ต.ป่ำซำง และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน ม.5 ต.ป่ำซำง  จ ำนวน 1 สำย ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ไปหมู่ 3 ต.ป่ำซำง ไปหมู่ 3 ต.ป่ำซำง 226 ครัวเรือน
ข้ำงสวนสัก ข้ำงสวนสัก มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 ขยำยเขตไฟฟ้ำพร้อม เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ขยำยเขตไฟฟ้ำพร้อม -          -          -          -          100,000    ขยำยเขตไฟฟ้ำพร้อม ประชำชน หมู่ 5 กองช่ำง

ก่ิงโคมไฟ ซอย 2 ข้ำงอู่รถ และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน ไฟฟ้ำสำธำรณะ ไฟฟ้ำสำธำรณะ ต.ป่ำซำง จ ำนวน 
ชุมชนหนองหอย ประมำณ 400 เมตร จ ำนวน 1 สำย 226 ครัวเรือน 
ม.5 ต.ป่ำซำง มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร

16 ขยำยเขตไฟฟ้ำ ซอย 6 เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ขยำยเขตไฟฟ้ำพร้อม -          -          160,000    -          -          ขยำยเขตไฟฟ้ำพร้อม ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
(หลังร้ำนแก๊สป่ำซำง และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน ไฟฟ้ำสำธำรณะ ไฟฟ้ำสำธำรณะ ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
เช่ือมสำยป่ำสัก)  จ ำนวน 1 สำย 677 ครัวเรือน 
ม.1 ต.ปำกบ่อง มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร

17 ขยำยเขตไฟฟ้ำพร้อม เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ติดตั งโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ -          -          30,000      -          -          ติดตั งโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง
ติดตั งโคมไฟ สำยวังซักครัว และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน เพ่ิมจำกเดิม จ ำนวน 1 สำย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
ซอย 8 ชุมชนสบทำ 677 ครัวเรือน 
ม.1 ต.ปำกบ่อง มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 ขยำยเขตไฟฟ้ำ เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ขยำยเขตไฟฟ้ำพร้อม -          -          -          -          50,000      ขยำยเขตไฟฟ้ำพร้อม ประชำชน หมู่ 1 กองช่ำง

ซอยลุงสมคิด ม.1 ต.ปำกบ่อง และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน ไฟฟ้ำสำธำรณะ ไฟฟ้ำสำธำรณะ ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 
ยำวประมำณ 100 เมตร จ ำนวน 1 สำย 677 ครัวเรือน 

 มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง
 และได้รับควำม

ปลอดภัยในกำรสัญจร

19 ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 30,000      -          -          -          -          ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ ประชำชน หมู่ 2 กองช่ำง
ซอย 1 ม.2 ต.ปำกบ่อง และครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน จ ำนวน 1 สำย จ ำนวน 1 สำย ต.ปำกบ่อง จ ำนวน 

181 ครัวเรือน 
มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง
และได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร

 

30,000      -          2,568       -          50,000      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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