
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาภมูินิเวศวัฒธรรมและอารยสถาปตัย์

1 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการ 830,000      600,000      600,000      -             -มกีารขยายเขต ประชาชน 3 หมู่บา้น อบจ.ล าพนู

เกษตร สายบอ่ขยะ เพื่อการเกษตรแก่ เกษตรสายบอ่ขยะ ไฟฟา้เพิ่มขึ้น มไีฟฟา้เพื่อการเกษตร ทต.ปา่ซาง

หมู่ที่ 4 ต าบลปา่ซาง ประชาชนใหค้รอบคลุม ม.4 ต าบลปา่ซาง  -เกษตรกรผู้ได้ ใช้อย่างเพยีงพอและ

ทั่วถึงทกุหมู่บา้น ความยาวประมาณ รับประโยชน์ ผลผลิตทางการเกษตร

2 กิโลเมตร เพิ่มมากขึ้น

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 830,000      -            -            -             -มกีารขยายเขต ประชาชน 3 หมู่บา้น อบจ.ล าพนู

สาธารณะเพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตรแก่ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ไฟฟา้เพิ่มขึ้น มไีฟฟา้เพื่อการเกษตร ทต.ปา่ซาง

บา้นดอนนา-หนองหอย- ประชาชนใหค้รอบคลุม เชื่อมหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 3  -เกษตรกรผู้ได้ ใช้อย่างเพยีงพอและ

ฉางข้าวน้อยเหนือ ทั่วถึงทกุหมู่บา้น ต าบลปา่ซาง รับประโยชน์ ผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มมากขึ้น

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด
เทศบาลต าบลปา่ซาง จังหวัดล าพูน

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 03 

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 175     



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 600,000      -            -            -            ถนนคสล. ประชาชน หมู่ 4 ต.ปา่ซาง อบจ.ล าพนู

เสริมเหล็กสายบอ่ขยะ ไปมาได้รับความสะดวก สายบอ่ขยะ จ านวน 1 สาย จ านวน 339 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

หมู่ท ี4 ต.ปา่ซาง ปลอดภยัในชีวติและ ได้รับประโยชนใ์นการ

ทรัพย์สิน คมนาคม มคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการเดินทาง

4 เสริมผิวแอสฟสัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร ถนนแอสฟสัทติ์กคอนกรีต  600,000      -            -            -            ปรับปรุงผิวถนน ประชาชน หมู่ 5 อบจ.ล าพนู

คอนกรีต สายหน้าวดั ไปมาได้รับความสะดวก สายหน้าวดับา้นก้อง - เดิมที่ช ารุดโดย ต.ปากบอ่ง จ านวน ทต.ปา่ซาง

บา้นก้อง - สะพานหลวงพอ่ ปลอดภยัในชีวติและ สะพานหลวงพอ่บญุเย็น เสริมผิวแอสฟลัติก 268 ครัวเรือน ได้รับ

บญุเย็น ม.5 ต.ปากบอ่ง ทรัพย์สิน คอนกรีต ประโยชนใ์นการคมนาคม 

จ านวน 1 สาย มคีวามสะดวกปลอดภยั

ในการเดินทาง

5 ซ่อมแซมฝายกั้นน้ าทา เพื่อปอ้งกันปญัหา ฝายปอ้งกันน้ าทว่ม -            5,000,000   -            -            ฝายปอ้งกนั ปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่ม กองช่าง

ชุมชนอินทขิล ม.1 น้ าทว่ม น้ าทว่มที่ได้รับ ในเขตชุมชน

ต.ปา่ซาง การกอ่สร้างตาม

แบบมาตรฐาน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ขยายเขตไฟฟา้ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ -            2,700,000   -            -             -มกีารขยายเขต ประชาชน หมู่ 5 ต.ปา่ซาง อบจ.ล าพนู

ม.5 ต.ปา่ซาง เพื่อการเกษตรแก่ ม.5 ต.ปา่ซาง ไฟฟา้เพิ่มขึ้น จ านวน 217 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

ประชาชนใหค้รอบคลุม  -เกษตรกรผู้ได้ มไีฟฟา้เพื่อการเกษตร

ทั่วถึงทกุหมู่บา้น รับประโยชน์ ใช้อย่างเพยีงพอและ

ผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มมากขึ้น

7 ขยายเขตไฟฟา้ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ -            2,700,000   -            -             -มกีารขยายเขต ประชาชน หมู่ 4 ต.ปา่ซาง อบจ.ล าพนู

ม.4 ต.ปา่ซาง เพื่อการเกษตรแก่ ม.4 ต.ปา่ซาง ไฟฟา้เพิ่มขึ้น จ านวน  339 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

ประชาชนใหค้รอบคลุม  -เกษตรกรผู้ได้ มไีฟฟา้เพื่อการเกษตร

ทั่วถึงทกุหมู่บา้น รับประโยชน์ ใช้อย่างเพยีงพอและ

ผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มมากขึ้น

8 ขยายเขตไฟฟา้สายเลียบ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ -            -            600,000      -             -มกีารขยายเขต ประชาชน หมู่ 4 ต.ปา่ซาง อบจ.ล าพนู

น้ าทา บา้นฉางข้าวน้อยใต้- เพื่อการเกษตรแก่ สายเลียบน้ าทา บา้น ไฟฟา้เพิ่มขึ้น จ านวน 339 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

ม่วงน้อย ม.4 ต.ปา่ซาง ประชาชนใหค้รอบคลุม ฉางข้าวน้อยใต้-ม่วงน้อย  -เกษตรกรผู้ได้ มไีฟฟา้เพื่อการเกษตร

ทั่วถึงทกุหมู่บา้น รับประโยชน์ ใช้อย่างเพยีงพอและ

ผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 เสริมผิวแอสฟสัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร ถนนแอสฟสัทติ์ก -            -            500,000      -            ปรับปรุงผิวถนน ประชาชน หมู่ 3 ต.ปา่ซาง อบจ.ล าพนู

คอนกรีต ถนนสาย ไปมาได้รับความสะดวก คอนกรีต ถนนสาย เดิมที่ช ารุดโดย จ านวน 461 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

ฉางข้าวน้อยเหนือ- ปา่ข่า ปลอดภยัในชีวติและ ฉางข้าวน้อยเหนือ- ปา่ข่า เสริมผิวแอสฟลัติก ได้รับประโยชนใ์นการ

ม.3 ต.ปา่ซาง ทรัพย์สิน กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. คอนกรีต คมนาคม มคีวามสะดวก

ยาว 885 ม. จ านวน 1 สาย ปลอดภยัในการเดินทาง

10 เสริมผิวแอสฟสัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร ถนนแอสฟสัทติ์ก -            -            -            600,000      ปรับปรุงผิวถนน ประชาชน หมู่ 1 ต.ปา่ซาง อบจ.ล าพนู

คอนกรีต ถนนสาย ไปมาได้รับความสะดวก คอนกรีต ถนนสาย เดิมที่ช ารุดโดย จ านวน 1,182 ครัวเรือน  ทต.ปา่ซาง

ปา่ซาง - ปา่ซางน้อย ปลอดภยัในชีวติและ ปา่ซาง - ปา่ซางน้อย เสริมผิวแอสฟลัติก ได้รับประโยชนใ์นการ

ม.1 ต.ปา่ซาง ทรัพย์สิน คอนกรีต คมนาคม มคีวามสะดวก

จ านวน 1 สาย ปลอดภยัในการเดินทาง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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