
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรเ์มืองหตัถ นวัตกรรม สรา้งสรรค์
ยุทธศาสตรพั์ฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร ์ที่ 2 การพัฒนาภมูินิเวศวัฒนธรรมและอารย-สถาปตัย์ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

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

1 เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร ถนนแอสฟสัทติ์กคอนกรีต  2,309,000  -           -           -           ปรับปรุงผิวถนนเดิมที่ ประชาชน หมู่ 1 ต.ปา่ซาง อ.ปา่ซาง

พร้อมรางระบายน ้าถนน ไปมาได้รับความสะดวก ขนาด กวา้ง 5.00 ม. ช้ารุดโดยเสริมผิว จ้านวน 1,182 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

ทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ปลอดภยัในชีวติและ ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. แอสฟสัทติ์กคอนกรีต ได้รับประโยชนใ์นการ

ต.ปา่ซาง ทรัพย์สิน หรือพื นที่ด้าเนินการ ขนาด กว้าง 5.00 ม. คมนาคม มคีวามสะดวก

ไม่น้อยกวา่ 5,000 ตร.ม. ยาว 1,000 ม. ปลอดภยัในการเดินทาง

และรางระบายน ้าพร้อม หนา 0.05 ม. หรือ

ฝาปดิ ขนาด 0.40 ม. พื นที่ด้าเนนิการ

ยาว 150 ม. ไมน่อ้ยกว่า 5,000 

ตร.ม. และรางระบาย

น ้าพร้อมฝาปดิ 

ขนาด 0.40 ม. 

ยาว 150 ม.

ที่

1.1 แผนงานแผนเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)
ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลต าบลปา่ซาง จังหวัดล าพูน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 05 

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 179     



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

2 เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  1,720,000  -           -           -           ปรับปรุงผิวถนนเดิมที่ ประชาชน หมู่ 2 ต.ปากบอ่ง อ.ปา่ซาง

ซอย 10 บา้นทา่ต้นงิ ว ไปมาได้รับความสะดวก ขนาด กว้าง 4.00 ม. ช้ารุดโดยเสริมผิว จ้านวน 177 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

หมู่ที่ 2 ต.ปากบอ่ง ไป ปลอดภยัในชีวติและ ยาว 1,300 ม.หนา 0.05 ม. แอสฟสัทติ์กคอนกรีต ได้รับประโยชนใ์นการ

บา้นล้อง หมู่ที่ 2 ต.ปา่ซาง ทรัพย์สิน หรือพื นที่ด้าเนนิการ ขนาด กว้าง 4.00 ม. คมนาคม มคีวามสะดวก

ไมน่อ้ยกว่า 4,000 ตร.ม. ยาว 1,300 ม.หนา ปลอดภยัในการเดินทาง

0.05 ม. หรือพื นที่

ด้าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 

4,000 ตร.ม. 

3 เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  -           1,638,000  -           -           ปรับปรุงผิวถนนเดิมที่ ประชาชน หมู่ 1 ต.ปา่ซาง อ.ปา่ซาง

สายสันนาเชื่อมถนนประชา ไปมาได้รับความสะดวก ขนาด กว้าง 5.00 ม. ช้ารุดโดยเสริมผิว จ้านวน 1,182 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

อุทศิ หมู่ที่ 1 ต.ปา่ซาง ปลอดภยัในชีวติและ ยาว 590 ม. กว้าง 4.00 ม. แอสฟสัทติ์กคอนกรีต ได้รับประโยชนใ์นการ

ทรัพย์สิน ยาว 470 ม. หนา 0.05 ม. ขนาด กว้าง 5.00 ม. คมนาคม มคีวามสะดวก

หรือพื นที่ด้าเนนิการ ยาว 590 ม. กว้าง ปลอดภยัในการเดินทาง

ไมน่อ้ยกว่า 4,830 ตร.ม. 4.00 ม. ยาว 470 ม.

หนา 0.05 ม. หรือ

พื นที่ด้าเนนิการไมน่อ้ย

กว่า 4,830 ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 180     



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

4 เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร ถนนแอสฟสัทติ์กคอนกรีต  -           1,796,000  -           -           ปรับปรุงผิวถนนเดิม ประชาชน หมู่ 1 ต.ปา่ซาง อ.ปา่ซาง

บา้นอินทขิล ซอย 1 หมู่ที่ 1 ไปมาได้รับความสะดวก ขนาด กวา้ง 7.00 ม. ที่ช้ารุดโดยเสริมผิว จ้านวน 1,182 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

ต.ปา่ซาง ปลอดภยัในชีวติและ ยาว 350 ม.หนา 0.05 ม. แอสฟสัทติ์กคอนกรีต ได้รับประโยชนใ์นการ

ทรัพย์สิน และกวา้ง 5.00 ม. ขนาด กว้าง 7.00 ม. คมนาคม มคีวามสะดวก

ยาว 150 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 350 ม. หนา ปลอดภยัในการเดินทาง

หรือพื นที่ด้าเนินการ 0.05 ม. และ กว้าง

ไม่น้อยกวา่ 3,200 ตร.ม. 5.00 ม. ยาว 150 ม.

หนา 0.05 ม. หรือพื นที่

ด้าเนนิการไมน่อ้ยกว่า

3,200 ตร.ม. 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 181     


