
แบบ ผ.02/2      

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 4 : เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

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 ก่อสร้างอัฒจันทร์สนาม เพ่ือรองรับการแข่งขัน ก่อสร้างอัฒจันทร์ 5,611,000 -            -          -          -          ก่อสร้างอัฒจันทร์ มีอัฒจันทร์ท่ีสร้างได้ กองช่าง

กีฬาเทศบาลต าบลป่าซาง กีฬาในท้องถ่ินและใน ขนาด 8.1x35 เมตร จ านวน 1 แห่ง มาตรฐาน ส าหรับ
หมู่ 1 ต าบลป่าซาง         ระดับจังหวัด และบริการ แบบมีหลังคา รองรับการจัดการ
 อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน ผู้เข้าชมกีฬาและผู้ ตามแบบแปลนการกีฬา แข่งขันกีฬา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แห่งประเทศไทย
ได้อย่างท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลป่าซาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/2      

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว -          5,746,900   -          -          -          ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ประชาชนท้ัง 3 ต าบล กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ไปมาได้รับความสะดวก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด จ านวน 1 สาย จ านวนท้ังส้ิน 7,128

สายสันยาวเช่ือมต.ม่วงน้อย ปลอดภัยในชีวิตและ กว้าง 4-6 เมตร ครัวเรือน ได้รับ

ม.2 ต.ป่าซาง (ลพ.ถ.18070) ทรัพย์สิน ยาว 3,120 เมตร ประโยชน์ในการสัญจร

และถนนฉางข้าวน้อยเหนือ หนา 0.05 เมตร ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ซอย 9 (ลพ.ถ.18079) ม.3 คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

ต.ป่าซาง เช่ือมบ้านป่าข่า 15,331 ตารางเมตร

ต.แม่แรง (ลพ.ถ.18079) 

อ.ป่าซาง จ.ล าพูน

3 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว -          -            3,245,300 -          -          ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ประชาชนท้ัง 2 ต าบล กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไปมาได้รับความสะดวก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด จ านวน 1 สาย รวม 4,109 ครัวเรือน

บ้านสันนาไปปากบ่อง ปลอดภัยในชีวิตและ กว้าง 4-5 เมตร ได้รับประโยชน์ในการ

ซอย 10 (ลพ.ถ.18045) ม.1 ทรัพย์สิน ยาว 1,821 เมตร สัญจรไปมาได้สะดวก

ต.ป่าซาง เช่ือม ม.5 หนา 0.05 เมตร รวดเร็ว

ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

9,167.35 ตารางเมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/2      

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว -          -            -          732,100    -          ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาชนท้ัง 2 ต าบล กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ไปมาได้รับความสะดวก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด จ านวน 1 สาย รวม 2,414 ครัวเรือน

สายบ้านสบทาเช่ือมบ้าน  ปลอดภัยในชีวิตและ กว้าง 7 เมตร ยาว 283 เมตร ได้รับประโยชน์ในการ

แม่ทาหลง ต.บ้านแป้น ทรัพย์สิน หนา 0.05 เมตร สัญจรไปมาได้สะดวก

(ลพ.ถ.18127) ม.1 คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า รวดเร็ว

ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง 1,977.04 ตารางเมตร

จ.ล าพูน

5 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว -          -            -          -          2,623,100 ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ประชาชนท้ัง 2 ต าบล กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไปมาได้รับความสะดวก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด จ านวน 1 สาย รวม 4,109 ครัวเรือน

บ้านหนองผ า ซอย 4 ม.4 ปลอดภัยในชีวิตและ กว้าง 4-6.40 เมตร ได้รับประโยชน์ในการ

ต.ปากบ่อง (ลพ.ถ.18156) ทรัพย์สิน ยาว 1,510 เมตร สัญจรไปมาได้สะดวก

เช่ือมซอยบ่อบ าบัดน าเสีย หนา 0.05 เมตร รวดเร็ว

ม.2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะดวกปลอดภัย

จ.ล าพูน 6,977.06 ตารางเมตร

6 ก่อสร้างถนนพร้อม  -เพ่ือระบายน้ าจาก ก่อสร้างถนนคสล. -          1,950,000   -          -          -          ถนน คสล. จ านวน 1 สาย ประชาชน หมู่ 1 กองช่าง

รางระบายน้ า ถนนสาย บ้านเรือนประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ต.ปากบ่อง จ านวน (เกินศักยภาพ)

ธาตุกุด ม.1 ต.ปากบ่อง และป้องกันน้ าท่วมขัง ยาว 380 เมตร พร้อมราง 677 ครัวเรือน 

เน่าเสีย ระบายน้ าขนาดกว้าง มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

 -เส้นทางจราจรกว้างข้ึน 0.80 เมตร ยาว 200 เมตร และได้รับความ

ปลอดภัยในการสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/2      

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร ถนน คสล. ขนาดกว้าง 2,100,000 -            -          -          -          ถนน คสล. จ านวน 1 สาย ประชาชน หมู่ 4 กองช่าง

น้ าทา (ทางไปสวนครูยา)  ไปมาได้รับความสะดวก 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร ต.ป่าซาง จ านวน 

ม.4 ต.ป่าซาง ปลอดภัยในชีวิตและ 353  ครัวเรือน ได้รับ

ทรัพย์สิน ประโยชน์ในการ

คมนาคม มีความ

สะดวกปลอดภัย

8 ก่อสร้างพนังป้องกันน้ าท่วม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม ก่อสร้างพนังป้องกันน้ าท่วม -          3,000,000   -          -          -          พนังป้องกันน้ าท่วม ป้องกันปัญหาน้ าท่วม กองช่าง
ต่อจากโครงการก่อสร้างพนัง ต่อจากโครงการก่อสร้างพนัง จ านวน 1 แห่ง  ในเขตชุมชน
ป้องกันน้ าท่วม ป้องกัน น้ าท่วม
โครงการของกรมโยธาธิการ  โครงการของกรมโยธาธิการ 
และผังเมืองถึงสะพาน และผังเมืองถึงสะพาน 
ท่าศาลา ม.1 ต.ปากบ่อง  ท่าศาลา ม.1 ต.ปากบ่อง 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/2      

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว 1,919,270 -            -          -          -          ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาชน หมู่ 2 และ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ไปมาได้รับความสะดวก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด จ านวน 1 สาย ม.4 ต.ปากบ่อง 
สายทาง ลพ.ถ.18154 สาย ปลอดภัยในชีวิตและ กว้าง 3-6 เมตร ได้รับประโยชน์ในการ
หนองผ า ซอย 3 หมู่ 4 เช่ือม ทรัพย์สิน ยาว 1,077 เมตร คมนาคม มีความ
รหัสสายทาง ลพ.ถ.18138 หนา 0.05 เมตร สะดวกปลอดภัย
บ้านท่าต้นง้ิว ซอย 2 คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 4,915.45 ตารางเมตร

10 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว 2,924,000 -            -          -          -          ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาชน หมู่ 1 และ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ไปมาได้รับความสะดวก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด จ านวน 1 สาย ม.3 ต.ปากบ่อง 
สายทาง ลพ.ถ.18074  ปลอดภัยในชีวิตและ กว้าง 4.6-7 เมตร ได้รับประโยชน์ในการ
สายฉางข้าวน้อยเหนือ ทรัพย์สิน ยาวรวม 1,414 เมตร คมนาคม มีความ
ซอย 4 หมู่ 3 เช่ือมรหัส หนา 0.05 เมตร สะดวกปลอดภัย
สายทาง ลพ.ถ.18043 คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า
ซอยสนามกีฬา 7,547.50 ตารางเมตร
(รอบสนามกีฬา) หมู่ 1 
ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/2      

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว 632,000    -            -          -          -          ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาชน หมู่ 1 กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไปมาได้รับความสะดวก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด จ านวน 1 สาย ต.ปากบ่อง และ
รหัสสายทาง ลพ.ถ.18134 ปลอดภัยในชีวิตและ กว้าง 4-6 เมตร ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
บ้านสบทา(สายเลียบน้ ากวง- ทรัพย์สิน ยาว 415 เมตร ได้รับประโยชน์ในการ
น้ าปิง) ม.1 ต.ปากบ่อง หนา 0.05 เมตร คมนาคม มีความ
อ.ป่าซาง จ.ล าพูน คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะดวกปลอดภัย

1,825 ตารางเมตร

12 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว 788,000    -            -          -          -          ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาชน หมู่ 1 กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ไปมาได้รับความสะดวก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด จ านวน 1 สาย ต.ปากบ่อง และ
สายทาง ลพ.ถ.18118 จาก ปลอดภัยในชีวิตและ กว้าง 4 เมตร ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
สายสบทาซอย 1/1 ถึง ทรัพย์สิน ยาว 567 เมตร ได้รับประโยชน์ในการ
ซอย 12 บ้านสบทา ม.1 หนา 0.05 เมตร คมนาคม มีความ
ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า สะดวกปลอดภัย
จ.ล าพูน 2,261 ตารางเมตร
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แบบ ผ.02/2      

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 4 : เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

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 ก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก เพ่ือใช้เป็นอาคารเรียน ก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก -          6,000,000   -          -          -          อาคาร 8 ห้องเรียน มีอาคารท่ีสามารถ กองช่าง

200 คน 8 ห้องเรียน ท่ีเหมาะสมในการจัดการ จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง รองรับนักเรียนในการ กองการศึกษา

ส าหรับโรงเรียนอนุบาล เรียนการสอน ตามแบบมาตรฐานของ จัดกิจกรรมการเรียน
ต าบลป่าซาง สังกัดเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครอง การสอน เพียงพอและ
ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง ท้องถ่ิน มีประสิทธิภาพ
จังหวัดล าพูน ตามแบบ
มาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน
จ านวน 1 หลัง

 

13,974,270 16,696,900 3,245,300 732,100    2,623,100 37,271,670
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