
 

 

 

บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี 

(พ.ศ. 2559 – 2561)  ครั้งที่ 3 

 



1 
 

 
บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  ครั้งที่ 3 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  หมวด 4 ข้อ 22 

 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

 
1 

 
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน ชุมชน 
บ้านแม่กืย หมู่ที่ 9 ตําบล 
ปงแสนทอง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

 
- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

โครงการเดิม  
- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยทําการวาง
ท่อเมนประปา,ติดตั้งเครื่องสูบน้ําพร้อมตู้ควบคุม
และติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  (ตามบัญชีการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์
นครสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 ครั้งที่ 1 
หน้า 1  ลําดับที่  2)  

1,000,000
  

- 
 
- 

 
- ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจจาก
การดําเนินโครงการ 
 

  
- ทําให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมี
น้ําใช้อย่างเพียงพอ 

 
กองช่าง 

 
1 

 
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน ชุมชน 
บ้านแม่กืย หมู่ที่ 9 ตําบล 
ปงแสนทอง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

 
- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
- โดยทําการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง   
เครื่องสูบน้ําและก่อสร้างโรงสูบประปาและติดตั้ง
ถังกรองน้ํา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

1,000,000
  

- 
 
- 

 
- ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจจาก
การดําเนินโครงการ 

- ทําให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมี
น้ําใช้อย่างเพียงพอ 

 
กองช่าง 

ลงชื่อ.............................................................. 

(นายไพฑูรย  โพธิ์ทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร 
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แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

 
2 

 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่ง
สามัคคี หมู่ที่ 8 ตําบลพระ
บาท  อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

 
- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

โครงการเดิม  
- ทําการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําและติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  (ตามแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี พ.ศ. 2559 – 
2561 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  หน้า 7  ลําดับที่  
10)  

 
- 

  
500,000 

 
- 

 

- ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

 
- ทําให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมีน้ําใช้
อย่างเพียงพอ 

 
กองช่าง 

 
2 

 
โครงการ ขุดเจาะบ่อ
บาดาลภายในชุมชนบ้าน
หัวทุ่งสามัคคี  หมู่ที่ 8 
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

 
- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 
 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
-ทําการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าและติดตั้ง
อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

 
500,000 

  
- 

 
- 

 
- ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือน
ผู้ได้รับประโยชน์
มีความพึงพอใจ
จากการดําเนิน
โครงการ 

 
- ทําให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช้
อุปโภคบริโภคและมีน้ํา
ใช้อย่างเพียงพอ 

 
กองช่าง 

 

ลงชื่อ.............................................................. 

(นายไพฑูรย  โพธิ์ทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร 
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แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

 
3 

 
โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
สันติภาพ หมู่ที่ 2 ตําบล
พระบาท อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง ตั้งแต่บริเวณ
ซอย 4/2 ถึงซอย4/4 

 
- เพื่อก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 - เพื่อระบายน้ําที่
ท่วมขังออกจาก
ชุมชน 

โครงการเดิม 
- โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 100.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  (ตาม
บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เขลางค์นครสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 ครั้งที่ 2 
หน้า 1  ลําดับที่  1)  
 
 
 
 
 

262,000
  

- 
 
- 

 
- ร้อยละ 70 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 
 

 
- ลดปัญหาการระบายน้ํา
และน้ําท่วมขังภายใน
ชุมชน 

 
กองช่าง 

 
3 

 
โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
สันติภาพ หมู่ที่ 2 ตําบล
พระบาท อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง ตั้งแต่บริเวณ
ซอย 4/2 ถึงซอย4/4 

 
-เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ําให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
- โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดความกว้างประมาณ 0.60 เมตร 
ความยาวประมาณ 100.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 

 
262,000 

  
- 

 
- 

 
- ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือน
ผู้ได้รับประโยชน์
มีความพึงพอใจ
จากการดําเนิน
โครงการ 
 

 
-ลดปัญหาการระบายน้ํา
และน้ําท่วมขังภายใน
ชุมชน 

 
กองช่าง 

 

ลงชื่อ.............................................................. 

(นายไพฑูรย  โพธิ์ทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร 
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แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

 
4 

 
โครงการก่อสร้างถนน    
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน
ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก
บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมาย 
เลข 11 (อินทร์บุรี-เชียงใหม่) 
ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 7  
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

  
- เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้มาตรฐาน 
 - เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร 
 

โครงการเดิม 
- โดยทําการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก  ความกว้าง 
ประมาณ 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 630.00 

เมตร พื้นที่รวมประมาณ 3,150.00 เมตร และ 
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร (ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
สามปี พ.ศ. 2559 – 2561  หน้า  136  ลําดับที่  
68) 

1,417,500
  

- 
 
- 

 
- ร้อยละ 70 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 
 

 
 - ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
 - ประชาชนทั่วไปได้รับ 
ความสะดวกในการ
สัญจร 
 

 
กองช่าง 

 
4 

 
โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก 
บริเวณทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 11 (อินทร์บุรี-
เชียงใหม่) ถนนเลี่ยงเมือง  
หมู่ที่ 7 ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  

 
- เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้มาตรฐาน 
 - เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร 
 

 เปลี่ยนแปลงเป็น 
- โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 630.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,150.00 ตารางเมตรและงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

1,417,500
  

- 
 
- 
 
 
 

 
- ร้อยละ 70 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 
 

  
- ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
 - ประชาชนทั่วไปได้รับ 
ความสะดวกในการ
สัญจร 
 

 
กองช่าง 

ลงชื่อ.............................................................. 

(นายไพฑูรย  โพธิ์ทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์   
กองคลัง 

 
เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเดิม ลําดับที่ 1 -13 หน้า 188 
14. เครื่องเลเซอร์วัดระยะ 
(ตามราคาท้องถิ่น) 

 
11,500 

 
 
 
 
 
 

  
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
มีอุปกรณ์
เครื่องมือเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

 
ทําให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

 
กองคลัง 

 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................................. 

(นายไพฑูรย  โพธิ์ทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร 
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