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 แสดงผลความคิดเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ 6  ด้าน     75 
และการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ในยุทธศาสตรท่ี์ 4 ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตร 

 แสดงผลความคิดเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ 6  ด้าน    79 
และการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ในยุทธศาสตรท่ี์  5  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต  

 และความเข้มแข็งของชุมชน    
 แสดงผลความคิดเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ 6  ด้าน     84 

และการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ในยุทธศาสตรท่ี์ 6 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผล      299 
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   306 - 313 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  1 : บทนํา 
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ส่วนท่ี 1     
บทนํา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การ ปฏิบัติ โดยมีหลักคิด

ท่ีว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหน่ึง แนวทาง และ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ/กิจกรรมที่จะต้อง
นํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ซ่ึงจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด  
 นอกจากน้ัน แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย      
ประจําปี  กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํา       
งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยนําโครงการ/ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีท่ีจะจัดทํา           
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือให้ กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไป     
ด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 
 

 แผนภาพท่ี 1 ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพฒันากับแผนพัฒนาสามปี 
 
 
 
 
 
 
 
     ยุทธศาสตร์                   ยุทธศาสตร์              ยุทธศาสตร์                ยุทธศาสตร์     
 
 แนวทางการพฒันา       แนวทางการพัฒนา      แนวทางการพัฒนา 
 
 
          โครงการ     โครงการ               โครงการ 

       - กิจกรรมท่ี 1       - กิจกรรมท่ี 1    - กิจกรรมท่ี 1 
       - กิจกรรมท่ี 2          - กิจกรรมท่ี 2         - กิจกรรมท่ี 2 
       - กิจกรรมท่ี 3           - กิจกรรมท่ี 3 
       - กิจกรรมท่ี 4 
 
 
 

วิสัยทัศนทองถ่ิน 

  จุดมุงหมายการพัฒนา    จุดมุงหมายการพัฒนา  จุดมุงหมายการพัฒนา 
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ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้ให้คํานิยามของแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

 

 “แผนพฒันาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 

 

 ดังนั้น โครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีน้ันควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 
          1. มีความแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ 
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะท่ีจะได้รบัจากโครงการ/กิจกรรม 
           2. กิจกรรมท่ีอยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะ 
นําไปใช้จัดทํา งบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 

1. เพ่ือวางแผนพัฒนาสามปีให้มีความสอดคล้อง เช่ือมโยง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และงบประมาณ รายจ่ายประจําปี 

2. เพ่ือจัดทําแผนที่แสดงถึงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 

3. เพ่ือจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการที่มีการกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินงานในสามปี 

ท้ังน้ี  การวางแผนเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  เพ่ือให้เกิดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ในอนาคตซ่ึงมีความสําคัญและมีคุณค่าต่อบุคลากรและหน่วยงาน  ช่วยให้ผู้บริหารทราบ
ว่าจะทําอะไร เม่ือใด  ใช้ทรัพยากรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  ดังน้ัน เทศบาล
เมืองเขลางค์นครจึงได้กําหนดทิศทางการพัฒนา  ดังน้ี 

1.2.1 วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 2556-2560 
 

“เมืองแห่งคณุภาพ” 
(คุณภาพคน คุณภาพชีวิต คุณภาพการบริหารจัดการ) 
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1.2.2  พันธกิจหลักของการพัฒนา 
 

 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มและทุกระดับ 
 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว  
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

1.2.3 จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีมาตรฐาน และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา 

มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 เพ่ือให้ทุกคนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ  

ได้รับการคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐาน มีความเสมอภาคในการดํารงชีวิต และมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นตน 

 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงในอาชีพ และรายได้เกษตรให้มี
ความเข้มแข็งและย่ังยืน 

 เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการธํารงไว้ซ่ึงอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี 

 เพ่ืออนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
1.2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนา 
   ระบบผังเมือง 

 แนวทางพัฒนา 
1.1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
1.2 : พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
1.3 :พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 แนวทางพัฒนา 

2.1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
2.2: การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม 
2.3: พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความม่ันคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
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2.4: พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่า  
      สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
2.5: สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.6: ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และองค์ 
     ความรู้ท่ีหลากหลาย 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน         
                               เพ่ือความม่ันคง และเป็นธรรมในสังคม 

 แนวทางพัฒนา 

3.1: ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  
     มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ภายใต้หลัก 
     ธรรมาภิบาล 
3.2: ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
3.3: เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3.4: ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
3.5: ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 
     และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
3.6: พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค 

เกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 
 แนวทางพัฒนา 

4.1: ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพ่ิมขีด 
     ความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
4.2: ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ 
4.3: ส่งเสริมส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง กลุ่ม เครือข่าย และสถาบันทาง 
     การเกษตร 
4.4: ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของ    
                     ชุมชน 
แนวทางพัฒนา 

5.1: เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพ้ืนฐานความรู้  
     ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น               
5.2: พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ 
      การท่องเที่ยวในระดับชุมชน 
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5.3: ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและ 
      กระบวนการธํารงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ 
5.4: พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง 
5.5: สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการ 
     ให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
5.6: เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
5.7: เตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกัน 
     และบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          แนวทางพัฒนา 

6.1: อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.2: เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษา 
     คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
     ของชุมชน 
6.3: เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียในชุมชน 
6.4: ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมือง 
      อย่างย่ังยืน 

  6.5: ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และบริการสาธารณะในชุมชน 
 

1.3  องค์กรจัดทําแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  
ข้อ 7 ระบุไว้ว่า องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย   

  -  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ดังกล่าว  

คําสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ท่ี 203/2559  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์  สั่ง ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2559  ซ่ึงคณะกรรมการประกอบด้วย 

1)  นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ประธานกรรมการ 
2) นายจําเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กรรมการ 
3) นายธาราเงิน จันทร์คํา  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กรรมการ 
4) นายประดิษฐ์ เสริมสุข  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กรรมการ 
5) นางพรทิพย์   ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กรรมการ 
6) นายภวัต  ใจแก้วแดง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กรรมการ 
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7) นายปรีชา  บนปันเช้ือ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กรรมการ 
8) นายประดิษฐ์  สรรพช่าง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9) นายเกษม           สุวรรณจักร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10) นางอรพิณ จารุสิริรังษี ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง   ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ  กรรมการ 
12) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลําปาง   ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ 
13) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปางหรือผู้แทน     ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ 
14) นายชุมพล สมบุญมา  ประชาคมเมืองชุมชนบ้านโทกหัวช้าง กรรมการ 
15) นางวาสนา แปงคํา  ประชาคมเมืองชุมชนบ้านกาดใต้ กรรมการ 
16) นายสุริยะพงษ์  ศรีอ่ินแก้ว         ประชาคมเมืองชุมชนบ้านกล้วยม่วง      กรรมการ 
17) นายสุนทร ละเอียดดี          ประชาคมเมืองชุมชนบ้านฟ่อน กรรมการ 
18) นายครรชิต ทองแดง  ประชาคมเมืองชุมชนบ้านลําปางกลางตะวันตก  กรรมการ 
19) นายประสงค์ เรือนสอน     รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กรรมการ/เลขานุการ 

รักษาการแทนปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
20) นางสาวชัญรัศศ์ อุ่นหน่อ  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน         ผู้ช่วยเลขานุการ 
21) นางเขมิกา        จําปาชัยศรี        หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ          ผู้ช่วยเลขานุการ 
22) นางอรัญญา  วิลกอบ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
23) นางสาวนิตยา    ปิงสุแสน      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

และคําสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่     351/2559  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (แทนตําแหน่งที่ว่าง)  สั่ง ณ วันท่ี 31  พฤษภาคม   2559   

เนื่องจาก  นายองอาจ เมฆสกุล  ประชาคมเมือง ได้ขอลาออกจากตําแหน่งประชาคมเมือง
ชุมชนบ้านศาลาดอน  ทําให้สิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ในการน้ี
เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดําเนินการจัดประชุมประชาคมเมืองระดับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   
เม่ือวันที่  13  พฤษภาคม  2559 ณ ห้องประชุมธันยรัตน์  ช้ัน  8  คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ประชุมได้ร่วมกันคัดเลือก  นายทองดี ปิงใจ เป็นตัวแทนประชาคมเมือง  
เข้าร่วมเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  (แทนตําแหน่งท่ีว่าง) 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงแต่งต้ัง  นายทองดี  ปิงใจ            
รองประธานกองทุนส วัส ดิการผู้ สู งอา ยุ   ตัวแทนประชาคมเ มือง   สัดส่ วนระ ดับเ มือง                 
กลุ่มคณะกรรมการกองทุนชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง        
เขลางค์นคร (แทนตําแหน่งท่ีว่าง)  โดยให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ 
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ข้อ 9 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น        
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว  จึงมีคําสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ท่ี 204/2559  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  สั่ง ณ วันท่ี      
24 มีนาคม 2559  ซ่ึงคณะกรรมการประกอบด้วย 

1) นายประสงค์ เรือนสอน  รองปลัดเทศบาล   ประธานกรรมการ 
รักษาการแทนปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

2) นายจงพิสุทธ์ิ สุขปติฏฐิตา รองปลัดเทศบาล   กรรมการ 
3) นางมาลัย  จักรสิงห์โต ผู้อํานวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
4) นางสุกานดา เอมะสุวรรณ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ  กรรมการ 
5) นายวสันต์ เรืองทวีป  ผู้อํานวยการกองช่าง  กรรมการ 
6) นางสุคนธ์ ห่วงไธสง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
7) นายศักดา กันหาเวียง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  กรรมการ 
8) นายวนัช ชิวหรัตน์  ผู้อํานวยการกองคลัง  กรรมการ 
9)   ร.ต.ต.บุญส่ง ศรีใจแก้ว  ประชาคมเมืองชุมชนหนองห้าตะวันตก กรรมการ 
10)   นายเจริญ ตากาบุตร  ประชาคมเมืองชุมชนบ้านกล้วยกลาง กรรมการ 
11)   นายสุพงษ์ ปัญญสุโกสินทร์ ประชาคมเมืองชุมชนบ้านหนองปล้อง กรรมการ 
12)   น.ส.ชัญรัศศ์  อุ่นหน่อ  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน   กรรมการ/เลขานุการ 
13)   นางเขมิกา จําปาชัยศรี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

                   14)  นางอรัญญา  วิลกอบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
       15)  นางสาวนิตยา ปิงสุแสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ีจัดทําร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นกําหนด จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน และจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียด    
ของงาน  

ข้อ  10  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าท่ี  ดังนี ้
1. กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น   โดยพิจารณาจาก 

1.1 อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ท่ีมี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดําเนินการ           

ในยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.4 กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
1.5 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นท่ีแถลงต่อสภาท้องถิ่น 
1.6 แผนชุมชน 

  ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คํานึงถึงสถานะทางการคลงัของท้องถิ่น และความจําเป็นเร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการ มาประกอบการ
พิจารณาด้วย 
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 2. ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดทําร่างแผนพัฒนา 
  ในการจัดทําร่างแผนพัฒนา ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง นําปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพ
ของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ให้เสนอ
ปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนํามา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอํานาจหน้าท่ี 
 3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดําเนินงาน 
 4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 6. แต่งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 

7. ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
มีหน้าท่ีประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา  ความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นและจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด้วย 
 

1.4  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 หลังจากท่ีได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์
แล้ว ก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซ่ึงได้กําหนดขั้นตอน
การ จัดทําเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปดําเนินการ 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผน 
           1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือช้ีแจง
วัตถุประสงค์  ความสําคัญและความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนเพ่ือให้ผู้บริหาร
ทราบ  ถึงภารกิจที่จะต้องดําเนินการต่อไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทํา แผนพัฒนาสามปี 
ห้วงปี พ.ศ. 2560-2562 ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ โครงการ
ดังกล่าว จะเป็นการกําหนด ทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี และกําหนดปฏิทินการทํางานไว้
อย่าง ชัดเจน   

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการท่ีได้รับอนุ มัติให้ผู้ ท่ี เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม 
 
ข้ันตอนท่ี 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

1. ในขั้นตอนน้ี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
และ แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมท้ังข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ปัญหา        
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ความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
ในครั้งแรกให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ี
สมควรนํามาใช้เป็นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ /
กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป   

แต่สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เม่ือครบรอบหน่ึงปี) ให้เวทีการประชุมร่วม 
พิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาท่ีได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่
กําหนดไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ซ่ึงในขั้นตอนน้ีในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไป         
จะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะนํามาใช้เป็นกรอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีก็ได้ รวมทั้งกําหนดโครงการ /กิจกรรม ที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 

3. เม่ือได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/ 
กิจกรรมอะไรบ้างท่ีต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่
คัดเลือกมา ใช้เป็นกรอบในการพัฒนา  

4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเป็นจํานวนมาก ดังน้ัน ในขั้นตอนนี้จะต้องมี
การดําเนินการ ดังนี้ 

(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
เช่นใน”ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได้กําหนด”แนวทางการพัฒนา
สินค้าหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์” โดยเวทีการประชุมร่วมได้กําหนด  “โครงการพัฒนาด้านการตลาด
ฯ” ซ่ึงอาจจะมีความสัมพันธ์กับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” ซ่ึงได้กําหนด “แนวทาง 
การพัฒนาสถานที่ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยได้กําหนด “โครงการปรับปรุง 
สถานที่ประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า”  หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจาก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน แต่มีความเช่ือมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการนําผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเที่ยว ซ่ึงหากกําหนดใน
แผนพัฒนาสามปีแล้ว   จะต้องกําหนดห้วงเวลาการดําเนินงานท่ีสอดรับกัน  
       (2) ให้พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

   (3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท่ีจะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม และ นอกจากนั้น ยังเป็นการจัดลําดับโครงการไว้เพ่ือทํา
แผนพัฒนาสามปี ในช่วงถัดไปด้วย เน่ืองจาก ในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะ ต้องใช้เวลาต่อเน่ืองนานกว่าสามปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงจําเป็นต้องพิจารณาแนวทาง การจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย ซ่ึงอาจจะ
ยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปี ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปีได้  เช่น โครงการจัดการขยะมูลฝอย 
อาจมีกิจกรรมหลากหลาย ท่ีต้องดําเนินการต่อเนื่อง  
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(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการมีความหลากหลาย ดังน้ัน ในขั้นของการ 
พิจารณากําหนดกิจกรรม องค์กรปกครองจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ

ดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ เม่ือพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้วจะต้องแยกประเภทของโครงการออก
อย่างน้อยสามประเภท คือ 
  โครงการ ท่ีอง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ดํา เ นินการเอง  กล่าวคือ มีขีด
ความสามารถ ท้ังทางด้านกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะ
ดําเนินการได้เอง 

โครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เน่ืองจากเป็นงานท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วน  

  ท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะดําเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการต้ัง
งบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
  โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ท้ังราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชนอันเน่ืองมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือ
เป็นโครงการท่ีหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าท่ีจัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว 
ท้ังน้ีรวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซ่ึงมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้วโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงิน อุดหนุน
เฉพาะกิจดังกล่าว)  
 

ข้ันตอนท่ี 3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซ่ึงนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน
ท่ัวไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูล
ประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลท่ี
จะนํามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห์ SWOT 
(การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังน้ี 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาท่ีผ่านมาและ
นําเสนอท่ีประชุมซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีท่ีผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ (สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย) 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้วให้ท่ีประชุมร่วมกันคัดเลือก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี(ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามา
เป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีก็ได้) 

ในกรณีท่ีเห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดท่ียังไม่ได้กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แต่มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องกําหนดขึ้นใหม่ ก็อาจกําหนดขึ้นได้ แต่ท้ังนี้ต้องแสดงให้เห็น
ถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ท่ีมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน และวิสัยทัศน์การ
พัฒนาท้องถิ่น  (และนําไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 
 3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีความจําเป็น
ในการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสําคัญความ
จําเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน  ท่ีประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของ
แนวทางการพัฒนา  การจัดลําดับความสําคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูก
จัดลําดับความสําคัญอยู่ในลําดับหลัง ๆ จะไม่ต้องนํามาปฏิบัติ เพราะการท่ีจะกําหนดแนวทางการ
พัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดําเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของ
แผนพัฒนาสามปีน้ันอาจมีแนวทางท่ีจําเป็นต้องนํามาเน้นการปฏิบัติ  
 วิธีการจัดลําดับความสําคัญ มีหลายวิธี ต้ังแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้
วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญท่ีเป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี  Rating  Scale หรือ วิธี Strategic Issues Graph   หรือวิธี
อ่ืน ๆ ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 

4.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ท่ีประชุมจะตัดสินใจว่าจะนําแนวทาง 

การพัฒนาเหล่าน้ันมาดําเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้น
เพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดลําดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรนําแนวทางการ
พัฒนามาทําการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง 
 

ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา           
โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา           
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ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนําวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์
ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาต้ังแต่ 
ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจนํามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในช่วงสามปี 
 2. ในขั้นตอนน้ี ท่ีประชุมจะร่วมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้อง
ดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก และโดยที่กิจกรรมท่ีจะดําเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซ่ึงท่ี
ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือ 

(1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
ท่ีกําหนดอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซ่ึงอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดําเนินการกับหน่วยงานอ่ืน หรือ
โครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดําเนินการ 

(2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 

(3) พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดําเนินงานและใน
ด้านของผลการดําเนินการเพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม  
-    จากความจําเป็นเร่งด่วน 
-    ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-    ความเช่ือมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

ข้ันตอนท่ี 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีได้ต่อไป 
 
ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมี
เค้าโครงประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนท่ี 1 บทนํา 
  ส่วนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
  ส่วนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
  ส่วนท่ี 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซ่ึงประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนา
สามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่นําร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 

ข้ันตอนท่ี 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 1.  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว  และนําไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจ้งสภา
ท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อําเภอ  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ประกาศใช้  และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 2.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
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แผนภาพที่  2 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
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1.5  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
พิจารณา อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความ
เช่ือมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิด ประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหารโดยทั่วไปประกอบด้วย 

 เงินท้ังเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณ
ภายนอก รวมท้ัง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 

 คนซ่ึงหมายความรวมต้ังแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับ ซ่ึงจะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนําศักยภาพของ กําลังคนเหล่าน้ันมา
ใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและ อาจหมายความรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นซ่ึงจะมีส่วนในการ พัฒนาท้องถิ่นด้วย 

 วัสดุอุปกรณ์หมายถึงเคร่ืองจักร เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานที่ท่ีจะสามารถ
นํามาใช้ในการบริหาร  จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนา
วัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้
อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ  

 การบริหารจัดการ เป็นสิ่งท่ีจะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการข้างต้นให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างย่ังยืน การบริหารจัดการ
เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนําไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

 

1.6 สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้รับประกาศจัดต้ังเป็นสุขาภิบาลตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดต้ังสุขาภิบาลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ณ วันที่       
4 มีนาคม 2512 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 86 ตอนที่ 22 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2512 
ขณะน้ันมีพ้ืนท่ีในการปกครอง 4 ตําบล 37 หมู่บ้าน พ้ืนที่ 150.14 ตารางกิโลเมตร เขตการปกครอง
ไ ด้ถูก เทศบาลนครลํ าปางขยายเขตเข้ามาประมาณ  11 ตารางกิ โล เมตร  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ลงวันที่            
28 เมษายน 2534 และในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง    
พ.ศ.2534 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 108 ตอนที่ 186 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2534 เหลือ
ประมาณ 139.14 ตารางกิโลเมตร 4 ตําบล 37 หมู่บ้าน และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตําบล
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  พร้อมเปลี่ยนช่ือ
เทศบาลเป็นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  เปลี่ยนชื่อและ
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เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเป็นเทศบาลเมือง  เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2547 และได้มีการประกาศ
ยุบสภาตําบลพระบาทมารวมเขตเทศบาล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  รวมสภาตําบล
กับเทศบาล  เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2547  ซ่ึงทําให้มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเป็น 195.49 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ตําบล ประกอบด้วย ตําบลชมพู ตําบลปงแสนทอง ตําบลพระบาท และตําบล
กล้วยแพะ และมีชุมชนย่อย 63 ชุมชน ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสาย
พหลโยธิน 604 กิโลเมตร 

ปัจจุบันเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  มีสํานักงานช่ัวคราวต้ังอยู่ถนนบุญโยง ตําบลเวียงเหนือ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง สภาพทั่วไปภายในเขตเทศบาลเป็นท่ีราบลุ่มริมฝั่งแม่นํ้า สังคมส่วนใหญ่
เป็นสังคมชนบทกึ่งเมือง ระยะห่างจากตัวเมืองนครลําปาง ประมาณ 3-5 กิโลเมตร เนื่องจากมีพ้ืนที่
เช่ือมต่อจากใจกลางเมืองเขตเทศบาลนครลําปาง จึงมีประชาชนต้ังบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก 
ตลอดจนเป็นพ้ืนท่ีส่วนขยายทางเศรษฐกิจของเมืองลําปาง จึงมีการต้ังบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน       
อยู่เป็นจํานวนมาก ตลอดถนนพหลโยธิน ซ่ึงเป็นถนนสายหลักที่เช่ือมไปสู่จังหวัดสําคัญทางภาคเหนือ
ตอนบน เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ตาก ประกอบกับมีเส้นทางด่วนสายกรุงเทพ-
อินทร์บุรี ตัดผ่าน ทําให้การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 
 

ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2547 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบล
ชมพูพร้อมท้ังเปลี่ยนช่ือเป็น "เทศบาลเมืองเขลางค์นคร" สืบเน่ืองจากเทศบาลมีจํานวนประชากร 
ขนาดพ้ืนท่ีและจํานวนรายได้ท่ีเข้าหลักเกณฑ์ ต้องเล่ือนจากเทศบาลขนาดเล็ก ขึ้นมาเป็นเทศบาล
ขนาดกลางพร้อมๆ กับได้จัดทําตราสัญลักษณ์ขึ้นมาใหม่สําหรับดวงตราสัญลักษณ์น้ีได้รับความกรุณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ผู้ทรงภูมิปัญญา ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนต่าง ๆ ร่วมระดมสมองพิจารณา
คัดเลือก จนได้ดวงตราสัญลักษณ์ ที่สวยงามและมีความหมาย ดังน้ี  
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1.  ดวงอาทิตย์และรัศมี  หมายถึงความสว่างไสวของแสงอาทิตย์จนเกิดประกายส่องแสง
อย่างรุ่งโรจน์ ซ่ึงแสดงถึงเมืองท่ีกําลังเจริญรุ่งเรืองไปด้วยแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องป้ันดินเผาจน
สามารถส่งไปแข่งขันยังต่างแดน 

2. องค์ธาตุ  หมายถึงเมืองท่ีมีพุทธศาสนาประจําอยู่ ซ่ึงได้บรรจุพระสารีริกธาตุของ        
องค์พระศาสดาไว้ เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ ซ่ึงประกอบด้วย พระรัตนตรัยอันมี    
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมคําสอน และพระสงฆ์ท่ีเป็นสาวกขององค์พระศาสดา เพ่ือที่
จรรโลงสืบสานพุทธศาสนา ตลอดไป 

 3. ฐานองค์ธาตุจํานวน  4  ชั้น  ซึ่งแต่ละช้ัน หมายถึง ความม่ันคง แข็งแรง และความ
เข้มแข็งของพ้ืนที่ท้ัง 4 ตําบล ประกอบด้วย ตําบลชมพู ตําบลปงแสนทอง ตําบลพระบาทและตําบล
กล้วยแพะ ที่มีความม่ันคงเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่นวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่วัฒนธรรม แหล่งอารยธรรมรวมทั้งแหล่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่กระจายตัวอยู่ท่ัวไปในพ้ืนท่ี  
ท้ัง 4 ตําบล 

4. ภูเขา  หมายถึงแหล่งต้นกําเนิดที่เป็นท่ีต้ังของเมืองเขลางค์นครสมัยแรกเริ่ม ท่ีอุดมไปด้วย
ทรัพยากรป่าเขาลําเนาไพร แม่นํ้าใหญ่น้อยหลายสาขาที่ไหลมา บรรจบลงในลํานํ้าแม่วังปัจจุบัน ซ่ึง
เป็นแหล่งอาหารและนํ้าที่อุดมสมบูรณ์ เพ่ือใช้หล่อเลี้ยงชีพชาวเมืองเขลางค์นครในอดีตที่ผ่านมา  

5. รูปหอยสังข์  หมายถึงเส้นอาณาเขตปกครองของเมืองเขลางค์นครยุคแรกท่ีต้ังเมือง ท่ีมี
ลักษณะเป็นรูปวงรีๆ คล้ายรูปหอยสังข์ ซ่ึงสมัยพระนางจามเทวี ธิดากษัตริย์ละโว้เสด็จมาครองเมือง
หริภุญชัยราว พ.ศ.1203 ซ่ึงต่อมาทรงสร้างเมืองเขลางค์นครให้เจ้าอนันตยศราชโอรสแฝดของ
พระองค์ให้มาครองเมือง และสร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ.1223  

6. รถม้าพร้อมสารถี  หมายถึงผู้นําท้องถิ่นท่ีสามารถขับเคลื่อนหรือบริหารบ้านเมืองไป
พร้อมกันทุกๆ ด้านเช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง ม่ันคง และรวดเร็ว
ประดุจม้าท่ีเทียมรถและ ทยานตัวออกไป และรถม้าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลําปางจากอดีตถึง
ปัจจุบัน   
 เทศบาลเมืองเขลางค์นครต้ังอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป็นที่ราบสูง มี
ภูเขาล้อมรอบ และบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ํา ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟ 634 
กิโลเมตร และเส้นทางหลวงแผน่ดินสายพหลโยธิน 604 กิโลเมตร 
 อาณาเขตติดต่อกับตําบลและอําเภอข้างเคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลพิชัย ตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง และเขตเทศบาลนครลําปาง 
ทิศใต้  ติดต่อกับอําเภอแม่ทะ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอห้างฉัตร และอําเภอเกาะคา 
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แสดงขอบเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีพ้ืนท่ีจํานวน 195.49 ตารางกิโลเมตร  
 

ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศเทศบาลเมืองเขลางค์นครอยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ  268.60 เมตร  ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพทั่วไปเป็นท่ีราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ํา และที่ราบเชิง
เขาเป็นบางส่วน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ในเขตชุมชนเมืองกึ่งชนบท  อุณหภูมิตํ่าสุด  
9.5  องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิสูงสุด  43.8 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิตํ่าสุด – สูงสุดเฉลี่ย
ประมาณ   20.5 – 38.5  องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ําฝนวัดได้เฉลี่ย  1,060.50  มิลลิเมตรต่อปี    
ท่ีมา : เว็บไซต์ของสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง 
 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม 

สังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบทก่ึงเมือง เนื่องจากมีพ้ืนที่เช่ือมต่อจากใจกลางเมืองเขต
เทศบาลนครลําปางระยะห่างจากตัวเมืองนครลําปางประมาณ 3-5 กิโลเมตรจึงมีประชาชนตั้ง
บ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นจํานวนมากตลอดจนเป็นพ้ืนท่ีส่วนขยายทางเศรษฐกิจของเมืองลําปางมีการต้ัง
บริษัทห้างร้านโรงงานอยู่เป็นจํานวนมากตลอดแนวถนนพหลโยธินซ่ึงเป็นถนนสายหลักท่ีเช่ือมไปสู่
จังหวัดสําคัญทางภาคเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  แพร่  น่าน  ตากประกอบกับมี
เส้นทางด่วนสายกรุงเทพ–อินทร์บุรีตัดผ่าน  ทําให้การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว  จึงทําให้มีการ
ลงทุนด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นแหล่งประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค้าขายและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
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ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     การคมนาคม มี 3 ทางคือ 

1. ทางรถไฟมีทางรถไฟเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ผ่านอําเภอเมืองลําปาง             
1 สาย 

2. ทางรถยนต์มีเส้นทางทางหลวงแผ่นดินที่เช่ือมระหว่างจังหวัดลําปางกับจังหวัดตากลําพูน
แพร่พะเยาและเชื่อมระหว่างอําเภอ ตําบล หมู่บ้านต่าง ๆ ได้อย่างท่ัวถึงประชาชนสามารถเดินทางไป
มาได้สะดวกทุกฤดูกาล 

3. ทางอากาศมีท่าอากาศยานพาณิชย์จํานวน 1 แห่งต้ังอยู่ในหมู่ที่ 5 ตําบลพระบาท  อําเภอ
เมืองลําปางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินนกแอร์ บริการทุกวัน 

   การไฟฟ้า 
 ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปางเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าท่ี
จ่ายพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครกระจายท่ัวไปตามตําบลหมู่บ้านต่างๆ
ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน 

  การประปา 
ปัจจุบันการประปาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครอยู่ในความรับผิดชอบของการประปา

ส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปางเป็นบางส่วนและมีการจัดทําประปาหมู่บ้านและใช้นํ้าบาดาลจากการขุด
เจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค      
 

ด้านเศรษฐกิจ 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองเขลางค์นครส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเนื่องจาก
เป็นแหล่งงานที่สําคัญของจังหวัดลําปาง มีการจ้างงานด้านอุตสาหกรรมจํานวนมากและมีการ
ประกอบการทางเกษตรกรรมบางส่วนมีการประกอบกิจการพาณิชย์และการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรมีแรงงานบางส่วนที่เข้ามารับจ้างในเขตเมืองตามร้านค้าร้านอาหารต่างๆอุตสาหกรรมท่ี
สําคัญได้แก่อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา (โรงงานเซรามิก) อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตลอดจนสถานประกอบการ  ดังนี้ 

ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จํานวน 847  ราย  แยกเป็น 
- ห้องแบ่งเช่า  จํานวน  187   แห่ง 
- หอพัก   จํานวน  154 แห่ง 
- โรงแรม   จํานวน  6  แห่ง  
- โรงงาน   จํานวน  187 แห่ง 
- อ่ืน ๆ   จํานวน  343 แห่ง 

ประเภทหนังสอืรับรองการแจ้ง  จํานวน  473  แห่ง  แยกเป็น 
- ร้านอาหารตามสั่ง  จํานวน  149 แห่ง 
- ร้านขายของชํา  จํานวน  324 แห่ง 

ข้อมูล ณ  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2559 
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รายรับของเทศบาลเมืองเขลางค์นครตามหมวดรายรับ 
 

รายการ รับจริง 
ปี 2556 

รับจริง 
ปี 2557 

รับจริง 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

1.หมวดภาษีอากร 12,286,547.93 12,824,915.60 12,942,913.58 11,380,000.00
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
   และใบอนุญาต 

4,008,300.90 2,997,721.27 3,071,346.21 2,339,000.00

3.หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 8,604,415.13 9,380,677.06 10,516,957.64 5,418,000.00
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 722,615.00 905,031.00 2,092,728.00 462,000.00
5.หมวดรายได้จากทุน 237,000.00 - 120,000.00 1,000.00

6.หมวดภาษีจัดสรร 206,818,842.03 207,655,861.65 216,355,025.24 190,400,000.00
7.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 58,486,743.47 55,380,638.98 53,533,730.62 50,000,000.00
8.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ไม่ตราเทศบัญญัติ) 

- - - - 

9.หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  85,852,991.99 87,315,582.50 100,012,041.42 - 
รวมท้ังสิ้น 377,017,456.45 376,460,428.06 398,644,742.71 260,000,000.00

         ข้อมูล ณ  เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  2559 
 

รายจ่ายของเทศบาลเมืองเขลางค์นครตามหมวดรายจ่าย 
 

รายการ จ่ายจริง 
ปี 2556 

จ่ายจริง 
ปี 2557 

จ่ายจริง 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

1. งบกลาง 9,776,274.00 7,934,745.00 10,560,489.79 11,994,480.00
2. งบบุคลากร 
3. งบดําเนินงาน 
4. งบลงทุน 
5. งบรายจ่ายอื่น 
6. งบเงินอุดหนุน 

65,293,335.49 
61,730,663.46 
92,865,221.52 

19,000.00 
7,037,998.78 

65,028,383.13 
56,913,435.81 
57,648,927.31 
6,598,619.39 

14,952,505.01 

75,822,852.10 
49,327,076.51 
98,808,998.16 

- 
13,477,291.96 

85,441,080.00 
78,475,180.00 
71,093,260.00 

- 
12,996,000.00 

รวมรายจ่ายตามงบประมาณ
ท้ังสิ้น 236,722,493.25 209,076,615,65 247,996,708.52 260,000,000.00

ข้อมลู  ณ  เดอืน มีนาคม 2559  ท่ีมา : กองคลัง  เทศบาลเมอืงเขลางค์นคร 
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ด้านการท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครแบ่งเป็น  2 ประเภท 

1) แหลง่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมได้แก่ 
 วัดพระธาตุดอยม่วงคํา 

 วัดพระธาตุดอยม่วงคําต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีระหว่างอําเภอเมือง และอําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
อยู่ห่างจากอําเภอเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร บนเส้นทางสายลําปาง-แม่ทะ ประวัติวัดพระธาตุดอย
ม่วงคําเกิดขึ้นมาหลายร้อยปีมาแล้ว แต่ไม่มีหลักฐานแน่นอนมีแต่ตํานานเล่าขานถึงเร่ือง “ผาสามเส้า 
– หมาขนคํา” มาเป็นเวลาช้านาน 
 ณ ผาสามเส้าเชิงดอยม่วงคํามีสุนัขตัวหน่ึงเคยอาศัยอยู่กับพรานป่า คราวหน่ึงได้หลงเข้าไปใน
ป่าและได้ด่ืมนํ้าในรอยเท้าช้าง จึงได้ต้ังท้องขึ้น เม่ือกลับมาพบเจ้าของ พรานป่าก็ได้ปลดบันไดมิให้
สุนัขขึ้นเรือนเพราะเกรงว่าจะถูกครหาที่เป็นสุนัขตัวเดียวที่ท้องโดยไม่มีสุนัขอ่ืนในป่าแห่งน้ัน 
 นางสุนัขได้เกิดลูกแฝดในโพรงหินเชิงผาสามเส้า  โดยให้ช่ือหญิงคนพี่ว่าบัวแก้ว และคนน้องมี
ช่ือว่าบัวตอง นางสุนัขได้หาผลไม้ เสื้อผ้าให้ลูกนุ่งจนโตเป็นหญิงงามท้ังคู่  วันหน่ึงพรานป่าเห็นหญิง
งามสองพ่ีน้องจึงไปทูลพระยาเจ้าเมือง พระยาเจ้าเมืองจึงยกรี้พลขบวนช้างม้าเดินทางไปถึงผาสามเส้า 
เพ่ือรับนางท้ังสองไปเป็นมเหสีและให้สร้างปราสาทให้นางท้ังสองอยู่ 
 ส่วนนางสุนัขกลับผาสามเส้าไม่พบลูกก็คร่ําครวญเห่าหอนหาลูกจนพระอินทร์สงสารจึง
บันดาลให้นางสุนัขพูดภาษาคนได้เพ่ือติดตามหาลูกในเมือง นางสุนัขเดินทางไปถึงวังนางบัวแก้วจึง
บอกให้ทหารที่เฝ้าวังว่าขอพบเจ้านายเก่า นางบัวแก้วได้ยินเข้ากลัวจะมีคนรู้ว่านางมีแม่เป็นหมาจึงสั่ง
ทหารไล่ฆ่าไล่แทงแม่หมาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส แม่หมาจึงหนีไปท่ีปราสาทนางบัวตอง ก็ได้รับการ
ปรนนิบัติดูแลรักษาแม่หมาเป็นอย่างดี นางบัวตองเกรงว่าแม่หมาจะได้รับอันตราย จึงทูลขอหีบจาก
พระยาเจ้าเมืองเพ่ือใช้เป็นท่ีหลบซ่อนแม่หมา โดยบอกว่าจะเอาไว้เก็บของมีค่า พอครบวันที่สามพระ
ยาเจ้าเมืองขอดูของมีค่าในหีบ ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกับท่ีพระอินทร์นิมิตแก้ว แหวน เงิน ทอง ใส่ในหีบ 
และรับเอาศพแม่หมา “หมาขนคํา” ซ่ึงถอดจิตขึ้นไปบนสวรรค์ เม่ือพระยาเจ้าเมืองพบแก้วแหวน   
เงินทองก็ชอบใจถามว่าได้มาจากไหน นางบัวตองจึงทูลว่าได้มาจากป่าอันเป็นท่ีอยู่อาศัยของนาง   
พระยาเจ้าเมืองปรารถนาอยากได้ทรัพย์สมบัติที่นางบัวตองบอก จึงแต่งรี้พลให้นางบัวตองนําไปเอา
สมบัติ ฝ่ายนางบัวตองได้ตัดสินใจจะฆ่าตัวตายเพราะความเศร้าโศกคิดถึงแม่หมา อีกท้ังเกรงอาญาที่
ทูลว่ามีทรัพย์อยู่ท่ีผาสามเส้าโดยไม่เป็นความจริง นางจึงตัดสินใจขึ้นไปบนเชิงผาสูงเหนือห้วย แล้วจึง
กระโดดลงเบ้ืองล่าง บังเอิญเบ้ืองล่างน้ันมีผีเส้ือห้วยตนหน่ึง ซ่ึงเป็นยักษิณีนอนป่วยเป็นโรคฝีกลัด
หนองที่หัวเข่า อาการเจ็บปวดท่ีทรมานมาช้านานก็หายเป็นปลิดท้ิง นางผีเสื้อยักษ์จึงขอบอกขอบใจ
นางบัวตอง พร้อมทั้งปลอบใจให้นางกลับวังและขนเอาทรัพย์สมบัติของนางผีเสื้อกลับไปด้วย  
 นางบัวตองได้ขนทรัพย์สมบัติกลับวังเป็นจํานวนมากและได้รับแต่งต้ังให้เป็นอัครมเหสี    
ฝ่ายนางบัวแก้วใคร่ทราบเรื่องจึงสอบถามจากนางบัวตอง ซ่ึงนางได้เล่าตามความเป็นจริงทุกประการ 
นางบัวแก้วจึงเกิดความริษยาและมักใหญ่ใฝ่สูง จึงทูลขอหีบจากพระยาเจ้าเมือง เพ่ือนําไปใส่ทรัพย์
สมบัติ พระยาเจ้าเมืองจึงแต่งรี้พลติดตามนางไปสู่ผาสามเส้าเม่ือถึงบริเวณที่นางผีเสื้ออยู่ นางก็บอกให้
ทหารหยุดเพ่ือที่นางจะได้ไปเจรจากับนางยักษิณี ก็พบว่ากําลังนอนหลับอยู่ นางจึงยกเท้าขึ้นเหยียบ 
ทําให้นางผีเสื้อยักษ์โกรธมากท่ีนางบังแก้วกระทําหม่ินประมาท อีกทั้งรู้ว่านางบัวแก้วอกตัญญู ไม่รู้จัก
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บุญคุณแม่ จึงจับนางฉีกกินเป็นอาหารและได้ไล่กินรี้พลอีกเป็นจํานวนมาก ผู้คนจึงพากันแตกต่ืนหนี
เตลิดลงเขาไปคนละทิศละทางและได้นําเรื่องไปทูลพระยาเจ้าเมือง หลังจากเหตุการณ์ร้ายผ่านพ้นไป 
 พระยาเจ้าเมืองและนางบัวตองก็ได้ครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนนางบัวตองได้ประสูติ
ราชบุตรสององค์ให้ช่ือว่า “เจ้าศรีบุญเรือง” และ “เจ้าบุญศิริ” 
 ตามตํานานวัดพระธาตุดอยม่วงคํา ตัวละครในเรื่อง “ผาสามเส้า-หมาขนคํา” ได้กลับชาติมา
เกิดดังนี้ 
 1.แม่หมา ได้มาเกิดเป็นนางปฎาจารา 
 2.นางบัวตอง ได้มาเกิดเป็นนางยโสธรา (พิมพา) 
 3.พระยาเจ้าเมือง ได้มาเกิดเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

4.พระยาช้าง ได้มาเกิดเป็นพระยาสุปปะ พุทธะ 
5.นายพราน ได้มาเกิดเป็นพระอุทายีเถระ 
6.นางผีเสื้อยักษ์ ได้มาเกิดเป็นองคุลีมาร 
7.เจ้าศรีบุญเรือง ได้มาเกิดเป็นพระราหุล 
8.เจ้าบุญศิริ ได้มาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรี 
 

 
 วัดม่อนจําศีล   

 วัดม่อนจําศีลต้ังอยู่เลขท่ี 211 ถนนม่อนจําศีล บ้านป่าขาม หมู่ท่ี 1 ตําบลพระบาท อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายท่ีดินวัดมีเน้ือที่ 70 ไร่ 98 ตารางวา ตราจองเลขท่ี 109 
อาณาเขตทิศเหนือจดทางสาธารณประโยชน์และลําเหมืองชลประทาน ทิศใต้จรดที่ว่างเปล่าและลํา
เหมืองชลประทาน ทิศตะวันออกท่ีว่างเปล่า ทิศตะวันตกจรดลําเหมืองชลประทาน  
 วัดม่อนจําศีลเป็นวัดที่เก่าแก่ คาดว่าสร้างสมัยพระนางจามเทวี ซ่ึงถูกท้ิงไว้ให้รกร้างมานาน  
มีเจดีย์ (เจดีย์สีทองซ่ึงบรรจุพระเกศของพระพุทธเจ้า) และซุ้มพระเจ้าทันใจ (เป็นพระพุทธรูป
ศักด์ิสิทธ์ิประจําวัด) กําแพงล้อมบริเวณเจดีย์ซุ้มประตู ซ่ึงปรักหักพังตามกาลเวลา 
 ต่อมามีพระมหาป่า เมืองแปง ซ่ึงเป็นพระกรรมฐานได้ธุดงค์มาพบเจดีย์ ซ่ึงเห็นว่าเป็นวัดท่ี
เก่าแก่ และเป็นที่อันสงบวิเวก เหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรม จึงได้เจริญกรรมฐานประจําอยู่ท่ีนี่ ต่อมาก็
ได้มีผู้ทราบข่าวก็พากันขึ้นไปฟังธรรม เจริญกรรมฐาน ถวายทาน และก็ได้เกิดศรัทธา ได้ช่วยกันสร้าง
วิหารหน้าซุ้มพระเจ้าทันใจ เพ่ือเป็นท่ีบําเพ็ญกุศล 
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 ต่อมาได้ช่วยกันบูรณะองค์เจดีย์ให้ดูดีขึ้น (และได้ก่อหุ้มองค์เดิมเพ่ือให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอีก
หลายคร้ัง) 
 ใน พ.ศ. 2410 ได้มีคหบดีชาวพม่า ได้นําช่างจากมัณฑะเลมาทําการบูรณะเปลี่ยนรูปทรงของ
เจดีย์กําแพง ซุ้มประตูเป็นศิลปะแบบพม่า และได้สร้างวิหารไม้สักอีก 1 หลัง ใน พ.ศ. 2524         
(ในปัจจุบันทรุดโทรมมากยังไม่ได้บูรณะ) 

ใน พ.ศ. 2460 ได้ทําการบูรณะใหม่อีกครั้ง พร้อมกับศรัทธาสร้างเจดีย์พระอรหันต์แปดทิศ 
ขึ้นอีก 1 องค์ ในช่วงติดต่อกันนั้น มีฤาษีอูส่วยได้เกิดศรัทธา จึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นอีกองค์หน่ึงใน พ.ศ. 
2470-2474 (เจดีย์พระฤาษี) 

ในปี พ.ศ. 2528 ได้เกิดพายุและฟ้าผ่ายอดเจดีย์สีทองหักพังลงมา ต่อมาได้ทําการบูรณะใน 
ปี พ.ศ. 2533 ซ่ึงได้กระเทาะปูนเดิมออกแล้วก่อฉาบใหม่ตรงรูปทรงระฆังควํ่าได้ติดกระจก ตรงยอดลง
รักปิดทองเปลี่ยนยอดฉัตรใหม่พร้อมติดสายล่อฟ้าเพ่ือกันฟ้าผ่า 
 วัด ม่อนจํ าศีล  ไ ด้รับพระราชทานวิสุ งคามสีมา  วัน ท่ี  6  กรกฎาคม  พ .ศ .  2492                
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 49 เมตร ยาว 50 เมตร และได้ทําการผูกพัทธสีมาเม่ือ 6 เมษายน พ.ศ. 2535 
          

              
 

 วัดป่าตันกุมเมือง   
 วัดป่าตันกุมเมือง หมู่ 4 ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ก่อต้ังครั้งแรกเมื่อไหร่
ไม่ปรากฏหลักฐานการบันทึกการเก็บข้อมูล แต่ตามประวัติผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานต่อๆ มาว่า เดิมมีช่ือว่า
วัดป่าดงตัน (ป่าพุทรา) และวัดแห่งน้ีมีของดีคือพระพุทธรูปทองคําสองพ่ีน้อง และมีเจดีย์ท่ีเก่าแก่ ซ่ึง
เป็นของศักด์ิสิทธ์ิชาวบ้านนับถือเคารพบูชา และข่าวน้ีได้แผ่ขยายเป็นวงกว้างออกไปทั่วล้านนา และ
ข่าวนี้ทราบถึงเจ้าแม่จามเทวี 
 ในช่วงปี พ.ศ. 1251-1257 เจ้าแม่จามเทวีจึงได้ชักชวน เสนาอํามาตย์และบริวารท้ังหลายพา
กันเดินทางมากราบสักการะบูชา พระพุทธรูปทองคําสองพ่ีน้อง และเจดีย์ ระหว่างการเดินทางมาจาก
เมืองหริภุญชัย (จังหวัดลําพูน) ถึงวัดป่าตัน ได้ผ่านมาหลายหมู่บ้าน มีอยู่หมู่บ้านหนึ่ง ชาวบ้าน
หมู่บ้านน้ันทราบข่าวการเดินทางมาของเจ้าแม่จามเทวีชาวบ้านจึงได้นําสินค้าออกมาวางขายตามข้าง
ถนนหนทาง พอเจ้าแม่จามเทวีเดินทางผ่านมาถึงบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้ เห็นชาวบ้านนําสินค้ามา
วางขายตามข้างถนนหนทาง จึงได้เอ่ยคําพูดขึ้นว่าหมู่บ้านแห่งน้ีน่าจะเป็นกาด (ตลาด) 
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 และต่อมาชาวบ้านได้ต้ังช่ือหมู่บ้านว่า บ้านกาด (บ้านกาดใต้ หมู่ท่ี 7 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในปัจจุบัน) แล้วก็เดินทางมากราบสักการะบูชาของดีแห่งวัดป่าตัน  
 และต่อมาอีกนานเท่าไหร่และเหตุใดไม่ทราบได้ มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่าวัดป่าตันไม่มีพระภิกษุ
สงฆ์มาจําวัดอยู่ขาดการดูแลรักษา จึงได้มีต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นเต็มบริเวณวัด และมีเถาวัลย์เลื้อยเจดีย์เต็ม
ไปหมด จึงได้กลายเป็นวัดร้าง ต่อมาชาวบ้านเห็นควรว่า ควรจะบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ เพ่ือเป็นที่
บําเพ็ญกุศลทางพุทธศาสนา เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของชาวบ้าน จึงได้ต้ังขึ้นมาเป็นวัดอีกครั้ง
ในปี พ.ศ. 1729 แล้วมาประกอบพิธีผูกพัทธสีมา ประมาณ พ.ศ. 2486 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 4 
เมตร ยาว 9 เมตร ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2272–2275 มีทหารพม่าได้บุกเข้ามายึดนครลําปาง นําทัพ
โดยท้าวมหายศมาจากเมืองหริภุญชัย ได้บุกยึดนครลําปางได้ครั้งหนึ่ง แล้วยึดเอาวัดพระธาตุลําปาง
หลวงเป็นฐานทัพ เพ่ือจะบุกเข้ามายึดครองเมืองนครลําปาง ระหว่างทางนําทัพจากวัดพระธาตุลําปาง
หลวงเข้าตีเมืองนครลําปางต้องผ่านวัดป่าตัน แต่ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่บริเวณน้ันไม่ยอมให้ทัพพม่าผ่าน
ไปได้โดยง่าย และชาวบ้านได้รวมพลังสามัคคีช่วยกันต้ังทัพต่อสู้ศึกพม่า เพ่ือคุ้มครองป้องกันเมืองนคร
ลําปาง โดยการนําทัพของสมภารวัดนายาง ซ่ึงเป็นพระภิกษุในขณะนั้น มีวิชาอาคมเลี้ยงภูตพราย
สําแดงอิทธิฤทธ์ิต่างๆ ชนท้ังหลายในจังหวัดน้ันพากันนิยมนับถือว่าเป็นผู้มีบุญ จึงพากันมาเป็นบริวาร
มาก สมภารวัดสามขาม, วัดบ้านฟ่อน ก็พากันออกศึกมาเป็นเสนาขวา ซ้าย ของสมภารวัดนายาง     
ผู้มีบุญน้ัน เกิดเป็นช่องขึ้นกักหน่ึง รวมไพร่พลต้ังทัพสู้กับทัพของพม่า สู้กันอยู่หลายวันผลสุดท้ายนํ้า
น้อยย่อมแพ้ไฟ ชาวบ้านป่าดงตันก็พ่ายแพ้แก่ทหารพม่าเพราะกําลังพลไม่ได้รับการฝึกฝนในการสู้รบ 
และอาวุธก็สู้เขาไม่ได้ ทัพค่ายบ้านป่าดงตันก็แตกสลายพ่ายแก่ทัพของพม่า วัดป่าตันจึงถูกพม่ายึด
ครอง แล้วต่อมาเจ้าพ่อหนานทิพย์ช้างได้กอบกู้ต่อสู้คืนมาได้สําเร็จ โดยข้ามกําแพงด้วยการลอดทาง
ระบายน้ํา บุกเข้ายิงท้าวมหายศเสียชีวิตที่วัดลําปางหลวง ทัพของพม่าจึงแตกพ่ายหนีไป และวัดป่าตัน
จึงได้ช่ือใหม่ว่า “วัดป่าตันตุ้มเมือง” (ตุ้ม หมายถึง พยุงเมืองนครลําปางไว้) และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น
วัดป่าตันกุมเมือง (กุม หมายถึง ป้องกัน หรือ คุ้มครอง) ในปี พ.ศ. 2418 วัดป่าตันกุมเมืองได้เปิด
การศึกษา มีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนธรรมะสอนแก่พระเณรและชาวบ้านผู้ที่สนใจ วัดป่าตันกุมเมืองมี
การบริหารและปกครองโดยมีเจ้าอาวาส 7 รูป คือ พระมหาป่า, พระอธิการปินตา, พระอธิการปินใจ, 
พระวินัยธรนิ่ง พ.ศ. 2490–2497 พระอธิการคําอ้าย ศรีธมโม พ.ศ. 2489 พระอธิการเรียน สุธมโม, 
พระครู หล้า ฐิตจิตโต ปัจจุบันวัดป่าตันกุมเมือง มีเน้ือท่ี 13 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขท่ี 
23403, 23404 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 5 เส้น 5 วา จรดหมู่บ้าน ทิศใต้ประมาณ 4 เส้น 4 วา 1 
ศอก จรดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 4 เส้น 8 วา 1 ศอก จรดทุ่งนาและสวนเอกชน ทิศ
ตะวันตกประมาณ 1 เส้น 1 งาน จรดโรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 
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 วัดสามัคคีบุญญาราม (สํานักสงฆ์คีรีสุบรรพตเดิม) 
วัดสามัคคีบุญญารามในปี พ.ศ. 2536 ท่านพระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง         

กตปุญโญ) ได้ไปสร้างสํานักสงฆ์คีรีสุบรรพตขึ้น ซ่ึงถือได้ว่าเป็นวัดสาขาของวัดป่าสําราญนิวาส โดย
ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีบ้านหัวทุ่ง ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยมีคุณระวุฒิ แจ้งมงคล ซ่ึงเป็น
คนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ถวายที่ดินให้กับหลวงปู่ 
 คร้ังแรกหลวงปู่ได้เดินทางจากวัดป่าสําราญฯ ไปดูสถานท่ีก่อนซ่ึงในขณะนั้นการเดินทาง
ลําบากมาก ทางรถยนต์เข้าเกือบไม่ถึง เพราะเป็นทางรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านท่ีเข้าไปหาของป่า
มาขาย พอไปถึงท่ีหลวงปู่ก็บอกว่า “เป็นสถานที่ท่ีเหมาะสมกับการบําเพ็ญสมณะธรรมมาก เพราะ
เป็นท่ีห่างไกลจากหมู่บ้านพอสมควรและอากาศก็ปลอดโปร่งเย็นสบาย” 
 หลวงปู่จึงจุดธูป 5 ดอก บอกเจ้าท่ีเจ้าทางในสถานท่ีน้ันให้ได้รับทราบ จึงถือได้ว่าสํานักสงฆ์
คีรีสุบรรพต ได้เริ่มก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2536 นี้เอง จากน้ันได้มีการก่อสร้างกุฏิและศาลาช่ัวคราวหลัง
เล็กๆ พอที่จะเป็นท่ีอยู่อาศัยและทําวัตรไหว้พระสวดมนต์และเป็นท่ีฉันเช้าได้ 
 ต่อมาได้มีการพัฒนา มีการก่อสร้างหลายๆ อย่างตามมา คือ สร้างกุฏิถาวร สร้างศาลาหลัง
ใหม่ให้ม่ันคงแข็งแรงมากข้ึนกว่าเดิม และได้ทําการสร้างถนนลาดยางเป็นทางเข้าสํานักสงฆ์แห่งใหม่
เป็นท่ีเรียบร้อย จนการเดินทางสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า 
 หลวงปู่หลวงได้อยู่จําพรรษาอย่างเป็นจริงเป็นจังท่ีสํานักสงฆ์คีรีสุบรรพต เม่ือเข้าพรรษาในปี 
พ.ศ. 2537 โดยอยู่จําพรรษาติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี คือ พ.ศ. 2537–2539 แต่หลวงปู่จะกลับลงไปท่ี
วัดป่าสําราญนิวาสบ้างในบางโอกาส เช่น เม่ือมีญาติโยมนิมนต์เพ่ือทําบุญ มีการบวชพระหรือวัน
สําคัญในทางพระพุทธศาสนา หรือพักค้างคืนหน่ึงคืน 
 ในปัจจุบันสํานักสงฆ์คีรีสุบรรพตได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนําไฟฟ้า ถนนเข้าวัด 
ตลอดจนถึงอาคารเสนาสนะต่างๆ นอกจากนี้ยังสร้างพระเจ้าตนหลวงนครลําปาง (พระนาคปรก) ซ่ึง
เป็นพระพุทธรูปท่ีเด่นเป็นสง่าเห็นมาแต่ไกล นอกจากนี้ยังเป็นท่ีเก็บอัฏฐิของพระครูการุณยธรรม
นิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ) ปัจจุบันได้รับวิสุงคามสีมา และเปลี่ยนช่ือเป็นวัดสามัคคีบุญญาราม  
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 สํานักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส(ดอยวังเฮือ) 

สํานักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส(ดอยวังเฮือ) ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  ประวัติการก่อต้ัง “สํานักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส        
ดอยวังเฮือ” ประมาณปี พ.ศ.2514 – 2515 หลวงพ่อเมือง (พระครูอุดมเวชวรกุล) เจ้าอาวาส       
วัดท่าแหน ท่านใช้เป็นสถานท่ีวิปัสสนากรรมฐานน่ังสมาธิ และได้เริ่มสร้างเจดีย์และกุฏิขึ้น           
เม่ือหลวงพ่อมรณภาพในปี พ.ศ.2519 หลวงพ่อแสนได้ดูแลมาอย่างต่อเนื่อง กระท่ังในปี พ.ศ.2540 
สมเด็จพระญาณสังวรพระสังฆราชเจ้าได้ประธานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า อัญเชิญมา
บรรจุไว้ในเจดีย์  จากน้ันได้สร้างวิหารและกุฏิเพ่ิมขึ้นและมีคณะศรัทธาจากหน่วยงาน กฟผ.และ
ชลประทาน รวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันท์ ได้เคยมาทําบุญทอดผ้าป่า 
 แต่ละปีจะมีงานประจําปี ประมาณเดือน 9 เหนือ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี 
โดยจะมีพิธีสรงนํ้าพระธาตุ สวดมนต์ รักษาศีล ปล่อยโคมลอย มีคณะศรัทธามารักษาศีลปฏิบัติธรรม
อย่างต่อเน่ือง เมือหลวงพ่อแสนได้มรณภาพลง ทําให้สํานักสงฆ์พระธาตุดอยวังเฮือถูกปล่อยให้รกร้าง
มาโดยตลอด  จนเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ.2553  คุณชยภร สท้านไตรภพ ย่ิงเจริญ ลูกศิษย์ของหลวง
พ่อภูริปัญโญภิกขุ (ประสิทธ์ิ จันทรเดชา)ได้นิมนต์หลวงพ่อภูริปัญโญภิกขุ (ประสิทธ์ิ จันทรเดชา)     
ซ่ึงเป็นอดีตที่ปรึกษาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจการพิเศษ-ชายแดน ทหารเสือพระราชินี ผู้ผ่านศึก
สมรภูมิจากเวียดนาม รุ่นจงอางศึก ขึ้นไปบนสํานักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส (ดอยวังเฮือ) ท่านรู้สึกว่า    
ณ ที่นี้ เป็นดินแดนท่ีท่านคุ้นเคยและเคยอยู่ เคยผูกพันมาก่อน จึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่
อีกครั้ง  โดยเฉพาะพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โบสถ์ กุฏิ และสถานท่ีโดยรอบ  ให้เป็น     
พุทธอุทยานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมและปรินิพพาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ            
พระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว 
รุ่งเรืองตลอดไป   
 ปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชน เดินทางมาปฏิบัติธรรม ณ สํานักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส(ดอยวังเฮือ)  
นอกจากนี้หลวงพ่อภูริปัญโญภิกขุ (ประสิทธ์ิ จันทรเดชา) ยังได้สร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า         
28 พระองค์ ซ่ึงองค์สุดท้ายคือ พระพุทธรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นามว่า โคตมะ ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป
เรืองแสงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยทางสํานักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส(ดอยวังเฮือ) เปิดให้
พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะพระพุทธรูปเรืองแสงต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 
083-995-6364 
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2) แหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้แก่ 
 อ่างเก็บน้ําวังเฮือหรือ “ทะเลลําปาง” ต้ังอยู่ที่บ้านผาลาดหมู่ท่ี 4 ตําบลพระบาท 

เป็นอ่างเก็บน้ําท่ีมีภูเขาล้อมรอบ เหมาะแก่การพักผ่อนแบบธรรมชาติ โอบล้อมด้วยภูเขา    
มีทัศนียภาพท่ีสวยงามโดยเฉพาะยามเย็น ต้ังอยู่ในเขต ระหว่าง อ.เมือง-อ.แม่ทะ 

การเดินทาง อ่างเก็บน้ําวังเฮืออยู่ห่างจากเมืองลําปางประมาณ 18 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทาง
หลวงหมายเลข 11 (ไปทางเด่นชัย-แพร่) จนถึงสามแยกบ้านผาลาด ขับตรงไปอีกประมาณ        
1.5 กิโลเมตร ให้กลับรถย้อนกลับมาทางลําปางก่อนถึงสะพาน จะมีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก   
1 กิโลเมตร ก็จะถึงอ่างเก็บน้ําวังเฮือ 

 

 
 
 
ด้านสังคม 
ปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีจํานวนท้ังสิ้น 60,207 คน เป็นชาย  

28,860  คน เป็นหญิง 31,347 คน มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 24,156 หลังคาเรือน  
ตําบลชมพู  ชาย 9,757 หญิง 10,825   รวม    20,582    คน 
ตําบลปงแสนทอง ชาย 8,411 หญิง      9,120    รวม    17,531    คน 
ตําบลพระบาท  ชาย 6,231 หญิง  6,661     รวม   12,892    คน  
ตําบลกล้วยแพะ  ชาย 4,461   หญิง  4,741     รวม    9,202    คน 

 (ข้อมูล  ณ เดือน  มีนาคม 2559 : ท่ีมางานทะเบียนราษฎรสํานักปลัดเทศบาล) 
 

ลักษณะสงัคมและชุมชน 
เน่ืองจากเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีพ้ืนท่ีกว้างขวางถึง 195.49ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีส่วน

ใหญ่เป็นท่ีราบและท่ีราบลุ่มแม่นํ้าที่เหมาะสมกับการเกษตรประชากรส่วนใหญ่จึงมีลักษณะการ
กระจายตัวอยู่ท่ัวไป และเกาะกลุ่มตามแนวริมฝั่งแม่นํ้าวังและถนนสายหลักๆ ซ่ึงสามารถจําแนกได้
เป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี   
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1. บริเวณริมฝั่งแม่น้ําวังท้ังด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มี 

ประชากรหนาแน่นมากที่สุดเพราะความสะดวกในการคมนาคมทางน้ํา และการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเครื่องป้ันดินเผา ชุมชนในบริเวณนี้ได้แก่บ้านปงแสนทอง 
บ้านศรีปงชัย บ้านย่าเป้า บ้านต้า บ้านหมอสม บ้านแม่กืย บ้านฟ่อน บ้านชมพูและบ้านลําปางกลาง 

2. บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1036 ราษฎรส่วนใหญ่มีเช้ือสายไทลื้อที่มีวัฒนธรรม
ทางภาษาเป็นของตนเองซ่ึงอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนามาต้ังถิ่นฐานในบริเวณน้ีต้ังแต่สมัย
โบราณชุมชนในบริเวณน้ีได้แก่บ้านกล้วยแพะ  บ้านกล้วยหลวง  บ้านกล้วยม่วง  บ้านกล้วยกลางและ
บ้านหัวฝาย  ท่ีปัจจุบันยังคงรักษาวัฒนธรรมทางภาษาของตนเองไว้ 

3. บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข11 ชุมชนในบริเวณนี้ได้แก่บ้านปงแสนทอง 
บ้านไร่ข่วงเปา  บ้านไร่นาน้อย  บ้านทุ่งกู่ด้าย  บ้านหนองห้าตะวันตก 

4. บริเวณศาลากลางจังหวัดใหม่เน่ืองจากมีการต้ังสถาบันอุดมศึกษาและย้ายศูนย์ราชการ
จังหวัดลําปางมาต้ังในบริเวณน้ีจึงมีการก่อสร้างหอพักและหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมารองรับแต่ประชากรใน
บริเวณน้ียังมีไม่หนาแน่นนัก 

5. บริเวณบ้านผาลาดซ่ึงมีการต้ังบ้านเรือนอยู่สองริมฝั่งถนนลําปาง–เด่นชัยทางแยกเข้าไป
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะโดยทิศตะวันออกเป็นกลุ่มของคนพื้นเมืองด้ังเดิมส่วนทางด้านทิศตะวันตก
ของถนนเป็นที่ต้ังถิ่นฐานของกลุ่มชนชาวเย้าท่ีอาศัยอยู่รวมกลุ่มกันและยังคงรักษาเอกลักษณะทาง
วัฒนธรรมของชนชาวเย้าท้ังวัฒนธรรมทางด้านภาษาและการแต่งกาย 
 การจัดต้ังชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดต้ังชุมชนย่อยขึ้นตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง
เพ่ือให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีชุมชนท้ังหมด  63  ชุมชนดังนี้ 

ตําบลปงแสนทอง  21  ชุมชน  
ตําบลชมพู   20   ชุมชน 
ตําบลพระบาท   16  ชุมชน 
ตําบลกล้วยแพะ   6  ชุมชน 

ด้านการเมืองการบริหาร 
1. ด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในกระบวนการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีโดยการจัดทําประชาคมเพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ
เพ่ือเทศบาลจะได้นําข้อมูลมาจัดทําโครงการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
สังคมการเมืองการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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2. ด้านการส่งเสริมการเลือกต้ัง 
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีผู้มีสิทธิเลือกต้ังท้ังสิ้น 50,746 คน (ข้อมูล ณ เดือน

มิถุนายน 2557) ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้ความสนใจกับกิจกรรมทางการเมืองมี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึนกว่าท่ีผ่านมาจากประวัติการลงแข่งขันทางการเมืองที่มีผู้สนใจเข้าสมัคร
รับเลือกต้ังมากขึ้นจากเดิมไม่มีผู้ใดลงสมัครรับเลือกต้ังแข่งขันดังสถิติการออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังดังนี้ 

 เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล วันท่ี 2 พฤษภาคม 2547 มีผู้มาใช้สิทธ์ิออก
เสียงเลือกต้ัง ร้อยละ 65 

 เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล วันท่ี 12 ธันวาคม 2547 มีผู้มาใช้สิทธ์ิออก
เสียงเลือกต้ัง รอ้ยละ 70.13   

 เลือกต้ังนายกเทศมนตรีวันที่ 19 มิถุนายน 2548 มีผู้มาใช้สิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังร้อยละ68.72   
 เลือกต้ังนายกเทศมนตรีวันที่ 20 สิงหาคม 2549 มีผู้มาใช้สิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังร้อยละ 71.82  
 เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล วันท่ี 8 มิถุนายน 2551 มีผู้มาใช้สิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ัง ร้อยละ 

62.24 
 เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลแทนตําแหน่งท่ีว่าง วันท่ี 22 พ.ย. 2552 มีผู้มาใช้สิทธ์ิออกเสียง

เลือกต้ังร้อยละ 56.73 
 เลือกต้ังนายกเทศมนตรีวันท่ี 26 กันยายน 2553 มีผู้มาใช้สิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังร้อยละ 

68.58 
 เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล  วันที่  22  กรกฎาคม  2555  มีผู้มาใช้สิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ัง 

ร้อยละ  63.38 
 เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลแทนตําแหน่งท่ีว่าง วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 มีผู้มาใช้สิทธ์ิออก

เสียงเลือกต้ัง ร้อยละ  52.93 
 เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลแทนตําแหน่งท่ีว่าง วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 มีผู้มาใช้สิทธ์ิออก

เสียงเลือกต้ัง ร้อยละ  52.93 
 เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลแทนตําแหน่งท่ีว่าง วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 มีผู้มาใช้สิทธ์ิออก

เสียงเลือกต้ัง ร้อยละ  52.93 
 แต่งต้ังนายอมร  ทองประดิษฐ์  ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  กรณีครบวาระ 
 คณะกรรมการสรรหาแต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งต้ัง นายไพฑูรย์       

โพธ์ิทอง  เป็นนายกเทศมนตรี เ มืองเขลางค์นคร  เป็นการช่ัวคราว  ตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาแต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ 1 / 2558  ลงวันท่ี 
3  กุมภาพันธ์  2558 
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ด้านการบริหารงานบุคคล 
ข้อมูลจํานวนบุคลากรของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ข้อมลู ณ วันท่ี 11  เมษายน  2559  ท่ีมา :  ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  สํานักปลดัเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

หน่วยงาน 
พนักงานเทศบาล 

(คน) 
ลูกจ้างประจํา 

(คน) 
พนักงานจ้างภารกิจ 

(คน) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 

(คน) 
รวม
ท้ังส้ิน 
(คน) ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปลัดเทศบาล /  
รองปลัดเทศบาล 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

สํานักปลัดเทศบาล 5 11 16 6 0 6 10 5 15 45 15 60 97 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

4 11 15 0 0 0 4 2 6 2 2 4 25 

กองคลัง 3 10 13 3 2 5 2 5 7 8 10 18 43 

กองช่าง 15 2 17 3 0 3 15 1 16 53 8 61 97 
กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

4 6 10 5 0 5 15 1 16 64 6 70 101 

กองการศึกษา 1 7 8 0 0 0 0 24 24 5 2 7 39 

กองสวัสดิการสังคม 2 9 11 0 0 0 1 2 3 4 6 10 24 

งานตรวจสอบภายใน 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

รวมท้ังส้ิน 36 57 93 17 2 19 47 40 87 181 49 230 429 
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ขอมูล ณ  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 

 สํานักปลัด 
ฝายอํานวยการ 
- งานธุรการ 
- งานบริหารกิจการสภา 
- งานกฎหมาย 
ฝายการเจาหนาที่ 
- งานการสอบและบรรจุแตงตั้ง 
- งานอัตรากาํลังและพฒันา      
  บุคลากร 
ฝายปกครอง 
- งานปองกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย 
- งานรักษาความสงบ 
ฝายทะเบียนราษฎร 
- งานขอมูลทะเบียนราษฎร 
- งานทะเบียนราษฎร 

 กองสวัสดิการสังคม 
ฝายพัฒนาชุมชน 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานสงเสริมอาชพี 
ฝายสังคมสงเคราะห 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
- งานสงเสริมสวัสดิการสังคม 
- งานกิจการสตรีและผูสูงอายุ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตร ี

ปลัดเทศบาล 

รองนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี

รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

สภาเทศบาลฯ 

 กองวิชาการและแผนงาน 
- งานนิติการและรับเรือ่งราวรอง
ทุกข 
ฝายบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
ฝายแผนงานและงบประมาณ 
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
- งานจัดทาํงบประมาณ 
ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
- งานจัดการและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ 
- งานวจิัยและประเมินผล 
 
 

 กองคลัง 
ฝายบริหารงานคลัง 
- งานการเงินและบัญช ี
- งานสถิติการคลัง 
ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
- งานผลประโยชนและกิจการ
พาณชิย 
- งานทะเบียนพาณิชย 
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
- งานบริการขอมูลแผนที่ภาษี 
ฝายบริหารงานทั่วไป 
- งานพัสดุและทะเบียน
ทรัพยสิน 
- งานธุรการ 

 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ฝายบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญช ี
- งานพัสด ุ
ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
- งานวางแผนสาธารณสุข 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานเก็บขนและกําจดัขยะมูลฝอย 
- งานสงเสริมสิ่งแวดลอม 
- งานควบคุมมลพิษ 
ฝายบริการสาธารณสุข 
- งานสงเสริมสุขภาพ 
- งานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 
- งานสัตวแพทย 
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 

 กองการศึกษา 
ฝายบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญช ี
ฝายบรกิารการศึกษา 
- งานโรงเรียนและการศึกษา
ปฐมวัย 
- งานการเจาหนาที่ 
ฝายสงเสริมการศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม 
- งานกจิกรรมเด็กแลเยาวชน
กีฬาและนันทนาการ 

 กองชาง 
ฝายบริหารงานทั่วไป 
- งานพัสด ุ
- งานธุรการ 
ฝายแบบแผนและกอสราง 
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปตยกรรมและผังเมือง 
- งานควบคุมอาคาร 
ฝายการโยธา 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานอาคารและสถานที่ 
- งานศูนยเครื่องจักรกล 
- งานไฟฟาสาธารณะ 
- งานทรัพยากรน้ําและประปา 
- งานซอมบํารุงทางและสะพาน 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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ด้านการศึกษาศาสนาประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
1) การศึกษา 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ อยู่จํานวน 12

แห่ง ไม่มีสถานศึกษาในสังกัด แต่ได้ให้การสนับสนุนสถานศึกษาที่ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ดังนี้ 
1.  โรงเรียนสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  จํานวน   13    แห่ง 
2.  โรงเรียนขยายโอกาส       จํานวน     2    แห่ง 
3.  โรงเรียนมัธยมศึกษา (สังกัดกรมสามัญศึกษา)    จํานวน     2    แห่ง 
4.  มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง)    จํานวน     1    แห่ง 
5.  โรงเรียนอาชีวศึกษา (เอกชน)        จํานวน     1    แห่ง 
6.  สถาบันการอาชีวศึกษา      จํานวน     1    แห่ง 
7.  วิทยาลัยระดับอุดมศึกษา (เอกชน) (มหาวิทยาลัยเนช่ันลําปาง)    จํานวน     2    แห่ง 
8.  โรงเรียนอนุบาลศึกษา(เอกชน)        จํานวน     1    แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีดังนี ้
ลําดับ ช่ือสถานศึกษา หมู่ท่ี ตําบล 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วยหลวง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนจําศีล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองห้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวดเกล้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง 

1 
1 
7 
3 
2 
4 
7 
4 
5 
2 
4 
8 

กล้วยแพะ 
พระบาท 
พระบาท 
พระบาท 
พระบาท 
พระบาท 

ปงแสนทอง 
ปงแสนทอง 
ปงแสนทอง 

ชมพู 
ชมพู 
ชมพู 

 

2) ศาสนา 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนา

คริสต์  อิสลาม  พราหมณ์  ฮินดู  ซิกซ์  เป็นบางส่วน 
 วัดในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   จํานวน  44 แห่ง 
 สํานักสงฆ์     จํานวน   3 แห่ง 
 โบสถ์คริสเตียน     จํานวน   4 แห่ง 
 ศูนย์โยเร     จํานวน   1 แห่ง 
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3) ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเองสืบทอดกันมาต้ังแต่อดีต

กาลมีภาษาท้องถิ่นของชาวไทยล้านนา  ไทลื้อ  ภาษาเม่ียน (เย้า)ประเพณีท่ีสําคัญมีดังน้ี 
 ประเพณีการบวช 
 ประเพณีเรียกขวัญ 
 ประเพณีป๋ีใหม่เมือง (สงกรานต์) มีขึ้นระหว่างวันที ่13 – 15 เมษายนของทุกปี หรือเดือน 7 เหนือ 
 ประเพณีแอ่วสาว 
 การฟ้อนผีเดือน 5 – เดือน 7 (ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ) 
 การทอดกฐินผ้าป่า/ประเพณีทอดกฐิน  กําหนดจัดภายใน 1 เดือนหลังออกพรรษา 
 ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัตร) ระหว่างเดือนสิบสองเป็ง (วันเพ็ญเดือนสิบ) ถึงเดือน

เกี๋ยงเป็ง (วันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด) 
 ประเพณีลอยกระทงและล่องสะเปา  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา  เดือน 12  หรือระหว่าง       

เดือนพฤศจิกายน มีกิจกรรมการประกวดกระทงขบวนแห่รื่นเริง 
 ประเพณีเข้าพรรษา  ตรงกับ 15 คํ่า เดือน 8 หรือระหว่างเดือนกรกฎาคม มีกิจกรรม    

ถวายเทียนพรรษาและพิธีทางสงฆ์ 
 ประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เดือนมกราคม มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
 ประเพณีทําบุญสมโภชพระธาตุ มีกิจกรรมทําบุญสวดเบิกพระธาตุตามประเพณี (สรงนํ้าพระธาตุ) 
 ประเพณีแห่ไม้ก้ําศรี  ระหว่างเทศกาลป๋ีใหม่เมือง (สงกรานต์)  วันท่ี 14 – 15  เมษายนของทุกปี   

 
ด้านการสาธารณสุข 

1) สถานบริการสาธารณสุข 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครไม่มีสถานบริการสาธารณสุขในความดูแลแต่มีกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อมท่ีมีเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขรับผิดชอบดูแลงานด้านป้องกันและควบคุม
โรคติดต่องานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสุขภาพ งานรักษาความสะอาด       
งานกองทุน  หลักประกันสุขภาพ  และงานสัตวแพทย์  ซ่ึงจะประสานงานการปฏิบัติและสนับสนุน
งบประมาณกับสถานีบริการสาธารณสุข  สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่เป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบล จํานวน 7 แห่ง  ให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ประชาชนโดย
เทศบาลได้ให้การอุดหนุนงบประมาณให้ส่วนหน่ึงดังนี้ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านศรีหมวดเกล้า 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านกาด 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านแม่กืย 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านโทกหัวช้าง 
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านกล้วยม่วง 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านฟ่อน 
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านกล้วยแพะ 
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 2) สุสานและฌาปนสถาน  
 สุสานและฌาปนสถานในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีจํานวนดังนี้ 
 1.   สุสาน (เอกชน)  จํานวน  3 แห่ง 
 2.   ฌาปนสถาน  (ชุมชน)  จํานวน          33 แห่ง 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) แหลง่น้ํา 

  แม่นํ้าสายสําคัญท่ีไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครคือแม่นํ้าวังที่ไหลผ่านช่วง
ตําบลปงแสนทองและตําบลชมพูระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตรสภาพแม่น้ําต้ืนเขินปริมาณนํ้าลดลง
ทุกปีและคุณภาพไม่ดีนักเนื่องจากการปล่อยน้ําเสียจากบ้านพักอาศัยโรงงานอุตสาหกรรมร้านอาหาร 

 นอกจากนี้ พบว่าในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรอื่น ๆ 
อาทิ  ห้วยพูนก  ห้วยป่านาด  ทะเลสาบวังเฮือ  สถานีสูบน้ําบ้านลําปางกลางตะวันตก  สถานีสูบนํ้า
บ้างวังแคว้ง  และโครงการสูบนํ้าด้วยพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มทํานาบ้านกล้วยแพะ 

2) ขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครท่ีเทศบาลได้ดําเนินการจัดเก็บเองมี

ปริมาณประมาณ 40 - 50 ตันต่อวัน  จากแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีการประกอบ
กิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นมีแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนและการต้ังบ้านเรือนเพ่ิมขึ้น
ทําให้ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปีปัจจุบันเทศบาลได้จ้างเหมาเอกชนในการกําจัดขยะ
โดยมีบ่อกําจัดอยู่ท่ีตําบลกล้วยแพะ  ซ่ึงเป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลนครลําปาง 
 

ด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีภารกิจในการสงเคราะห์ประชาชน  3  ลักษณะดังนี้คือ 
1) การให้คําแนะนําปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาด้านสังคมเช่น ปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ 

และปัญหาทางด้านจิตใจให้บริการท่ีสํานักงานและให้บริการทางโทรศัพท์ 
2) การประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา 

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเช่นการขอรับทุนการศึกษาการขอรับการฝึกอาชีพการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยการส่งบุคคลที่ไร้ท่ีพึงเข้าสถานสงเคราะห์การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอาชีพในสถาบันฝึก
อาชีพต่างๆซ่ึงรูปแบบการให้การช่วยเหลือมีท้ังที่เป็นวัตถุสิ่งของหรือเงินแล้วแต่สภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้ประสบปัญหารวมถึงการรับเข้าสถานสงเคราะห์ 

3) การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆดูแลคุ้มครองสิทธิเด็กท้ังกลุ่ม 
เด็กพิการเด็กกําพร้าเด็กถูกทอดท้ิงเด็กท่ีอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ยากจนกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้รับ
การศึกษากลุ่มสตรีท่ีไม่มีอาชีพเพ่ือคุ้มครองสิทธิสตรีกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ป่วยเอดส์กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้
ประสบสาธารณภัยครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางด้านเศรษฐกิจด้วยงบประมาณของเทศบาลเพ่ือบรรเทา
ปัญหาและความเดือดร้อนบํารุงขวัญกําลังใจของประชาชนให้สามารถต่อสู้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตาม
อัตภาพ  โดยมีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือเช่น มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องแต่งกาย  ชุด
นักเรียน  เครื่องกันหนาว นมผง วัสดุก่อสร้าง  
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การให้การสงเคราะหใ์นเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

ประเภทที่ให้การสงเคราะห์ 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

จํานวน
(ราย) 

จํานวน
(ราย) 

จํานวน
(ราย) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. สงเคราะห์ผูป้ระสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
1.1 ภัยหนาว  
1.2 อัคคีภัย 
1.3 วาตภัย 
1.4 ภัยจากศัตรูพืช 
1.5 ภัยจากลูกเห็บ 
1.6 ภัยจากโรคพืช (โรคไหม้คอรวง,โรคใบไหม้) 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
80 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

2. การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
2.1 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 

2.2 ระดมเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย 

2.3 ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีบัตรประจะตัว
ประชาชน 

2.4 ประสานสง่รายช่ือผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน
รับข้าวสารบริจาค 

2.5 ประสานสง่รายช่ือคนพิการสูงอายุรับ    
กายอุปกรณ์  จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ จังหวัดลําปาง  

2.6 ประสานสง่ต่อข้อมูลผู้ด้วยโอกาสเพ่ือรับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

   2.6.1 เด็ก 

   2.6.2 ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 

   2.6.3 ผู้สงูอายุ 

   2.6.4 คนพิการ 

 
9 
1 
 
1 
 

100 
 
8 
 
 
 
 
 
- 
3 
- 
2 

 
1,526,000 

5,650 
 

11,500 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
1 
1 
 
- 
 
3 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
2 
5 
2 

28,900
1,100

- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

3.เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ  
9,490 

 
74,082,600 

 
9,965 77,570,800

4.เบี้ยความพิการ  
1,460 

 
8,796,500 

 
1,595 15,026,800

5.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 126 745,000 125 748,000
รวม 11,200 85,167,250 11,779 93,375,600

(ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร)  ข้อมูล ณ  เดือน  มีนาคม  2559 
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ด้านการอํานวยการเก่ียวกับการป้องกันภัยต่างๆ ของประชาชน 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับ

การช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆซึ่งการดูแลในเรื่องสําคัญต้องการความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย  จึงได้จัดต้ังเป็นกองอํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ท่ีมี
ภาระหน้าที่ในการเตรียมการวางแผนอํานวยการและกํากับดูแลการปฏิบัติท้ังทางด้านกฎหมายและ
ด้านการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะนําไปสู่การป้องกันบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ   
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1. ให้เป็นองค์กรระดับท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่เตรียมงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มี 
ประสิทธิภาพ 
2.เป็นศูนย์อํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตเทศบาลในยามปกติและเป็นองค์กร 
ประสานกับหน่วยงานฝ่ายทหารในภาวะปกติหรือในภาวะสงคราม 
3.เป็นองค์กรท่ีศึกษาค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับการจัดวางมาตรการในการป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนท้ังก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หรือภายหลังเกิดภัย 
4.เป็นองค์กรประสานการปฏบัิติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารและร่วม
ดําเนินงานด้านความม่ันคงของประเทศ 

โดยกองอํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้เตรียมการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเพ่ือพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครและพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงดังน้ี 

 การป้องกันและระงับอัคคภีัย 
 การป้องกันและบรรเทาปัญหา อุทกภัย วาตภัย 
 การป้องกันภัยพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
 การป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถลม่ 
 การกําหนดพ้ืนท่ีรับการอพยพประชาชนและส่วนราชการ 
 การป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแลง้ 
 การป้องกันและบรรเทาภัยจากสภาวะอากาศหนาว 
 การป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
 การป้องกันภัยและบรรเทาภยัทางอากาศ 
 การป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม 
 การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน 
 การแจกจ่ายสิง่ของช่วยเหลอื 

ปัจจุบันมีศูนย์อํานวยการหลักต้ังอยู่ท่ีถนนวชิราวุธดําเนินตําบลพระบาทอําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 0-5421-9199 และขยายจุดบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุม 
ท้ัง 4 ตําบล ดังนี้ 
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 ศูนย์ประจําการตําบลปงแสนทอง ต้ังอยู่ท่ี โรงเรียนป่าตันกุมเมือง 
 ศูนย์ประจําการตําบลชมพู ต้ังอยู่ท่ี โรงเรียนบ้านย่าเป้า 
 ศูนย์ประจําการตําบลพระบาท ต้ังอยู่ท่ี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ศูนย์ประจําการตําบลกล้วยแพะ ต้ังอยู่ท่ี โรงเรียนบ้านหัวฝาย 

1) การติดต่อทางวิทยุสื่อสาร 
  นามเรียกขาน  ม่วงคํา 
  ความถี่หลัก  162.525  Mhz 
  ความถี่รอง  162.175  Mhz 

2) อัตรากําลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางคน์คร   
  -  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2 คน 
  -  ลูกจ้างประจํา      4 คน 
  -  พนักงานจ้าง     50 คน 
 3) อุปกรณ์เครือ่งมือเครื่องใช้ 

 รถดับเพลิงแบบผจญเพลิง            ขนาดบรรจุนํ้า    2,000  ลิตร จํานวน      2 คัน 
 รถยนต์บรรทุกนํ้าช่วยดับเพลิง       ขนาดบรรจุนํ้า   10,000  ลิตร จํานวน     4 คัน 
 รถยนต์บรรทุกนํ้าช่วยดับเพลงิ       ขนาดบรรจุนํ้า    5,000  ลิตร จํานวน      1 คัน 
 รถยนต์บรรทุกนํ้าช่วยดับเพลิง       ขนาดบรรจุนํ้า    6,000  ลิตร จํานวน      1 คัน 
 รถดับเพลิงบันไดหอนํ้า     ขนาดความสูง        32  เมตร จํานวน      1     คัน 
 รถยนต์กู้ภัย (กู้ชีพ)  ขนาดกลาง     จํานวน     2     คัน 
 รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์      จํานวน      1     คัน 
 รถยนต์ตรวจการ       จํานวน      2     คัน 
 รถยนต์ตรวจการดับเพลิง       ขนาด  800  ลิตร  จํานวน      2     คัน 
 เครื่องสูบนํ้า ชนิดใช้น้ํามันเบนซิน     จํานวน     13  เครื่อง 
 เครื่องสูบนํ้า ชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้า(ไดรโว่)    จํานวน     20  เครื่อง 
 เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงชนิดหาบหาม     จํานวน      3  เครื่อง 
 เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดลากจูง     จํานวน      3  เครื่อง 
 เลื่อยยนต์เล็ก       จํานวน      1  เครื่อง 
 เลื่อยยนต์ใหญ่       จํานวน      2  เครื่อง 
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สถิติสาธารณภยัในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ปี พ.ศ. 
ประเภทสาธารณภัย 

รวมงบประมาณ 
(บาท) อุทกภัย

(ครั้ง) 
วาตภัย
(ครั้ง) 

อัคคีภัย
(คร้ัง) 

อ่ืนๆ 
(ครั้ง) 

2550 1 4 1 - 252,015.40 
2551 - 5 1 - 145,626.50 
2552 - 1 2 - 70,000 
2553 - 2 4 - 386,977 
2554 1 1 3 - 87,388 
2555 1 6 2 - 254,973 
2556 1 3 1 - 195,076 
2557 - 3 - - 160,000 
2558 - 3 - - 118,763 

(ท่ีมา :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  สํานักปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร) 
ข้อมูล  ณ  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2559 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 : สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
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 ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา 

................................................................................................................ 

2.1  การสรุปสถานการณ์พัฒนา 

  จากแนวทางการพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจก้าวหน้าม่ันคง สังคม  สงบสันติ และ
ประชาชนดํารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณ์ได้
ยากและมีแนวโน้มรุนแรงท้ังการเมืองในประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ังและส่งผลกระทบวง
กว้าง ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 จึงต้องเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง มีโอกาส
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจจากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป    นั้น  ได้มีการนําแนว
ทางการพัฒนาดังกล่าว  ไปสู่การจัดทํายุทธศาสตร์ของ คสช.  ที่เข้ามาเพ่ือแก้ไขปัญหาประเทศชาติใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น  การสร้างความเป็นธรรมในสังคม    การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างย่ังยืน  การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน  การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนการสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  การ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการใช้
บริการอย่างแท้จริง  การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืนใน
อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก  และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ัน
อย่างย่ังยืน   

 จากแนวทางการพัฒนาดังกล่าว  ได้ส่งผลให้รัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี  ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสอดคล้องการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   ด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสําคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึง
ทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิดช่วงเวลาแห่ง
การออกแบบการปฏิรูปประเทศเป็นแนวทางการกําหนดนโยบาย โดยคํานึงถึงปัญหาของประเทศ 
คํานึงถึงเงื่อนไขเงื่อนเวลา คํานึงถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า ได้แก่ การท่ีประเทศต้องเร่งฟ้ืนตัวจาก
ความบอบช้ําทางเศรษฐกิจ    ความหวาดระแวงทางสังคมจนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมือง 
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การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐจนกลายเป็นสิ่งท่ีผู้คนอิดหนาระอาใจและเข็ดขยาดและการเคล่ือนเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีต้องมีความพร้อมไม่ให้ใครอ่ืนมองว่าเราเป็นตัวปัญหาของประชาคม       
ข้อสําคัญคือ นโยบายทุกด้านที่จะแถลงต่อไปน้ีต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ
ต้ังแต่ท้องถิ่นจนถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ย่ังยืนครอบคลุมปัญหาท้ังระยะเฉพาะ
หน้าท่ีต้องทําทันที คือ  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  การรักษาความม่ันคงของรัฐและ
การต่างประเทศ  การลดความเหล่ือมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  การยกระดับคุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศการส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  การ
ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ 

 
 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในลักษณะดังกล่าว จังหวัดลําปางได้กําหนด  

วิสัยทัศน์จังหวัดลําปาง (Vision) เป็น  “นครแห่งความสุขและสุจริต”  โดยมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจภายใน
จังหวัดมีความเข้มแข็งสมดุลม่ันคงมีการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนและเครือข่ายโลจิสติกส์
ผู้ประกอบการสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และตลาดโลกด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการทั้งภาคการเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมและภาคบริการประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีภูมิคุ้มกันมีการพัฒนาความรู้ควบคู่กับภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาสังคมมีความ
เข้มแข็งประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีความโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้หลักธรร
มาภิบาล  และเป็นสิ่งที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กําหนดแนวทางการพัฒนาที่ต้องปรับเปล่ียนเพื่อ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาจังหวัดลําปาง  โดยมีเป้าประสงค์หลักครอบคลุมทุก ๆ 
ด้าน  ด้วยเหตุนี้  ทําให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กําหนดนโยบายการทํางานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  คือ 

 นโยบายด้านการบริหารจัดการ   ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารให้มีความเสมอภาค 
สร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน หลีกเลี่ยงการแตกแยกในองค์กรและชุมชน   
นําระบบคุณธรรมในการบริหาร ให้ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง มีความม่ันคง ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
ใช้ความรู้ความสามารถ เพ่ือพัฒนาเทศบาลฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางการจัดสรร
งบประมาณให้ชุมชนต่างๆอย่างเสมอภาค ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  เปิดโอกาสและสนับสนุน
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ให้ชุมชนริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนของตนเองตามความเหมาะสมและน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตในชุมชน 

   นโยบายด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม    ปรับปรุงศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ประจําตําบลเพ่ือให้บริการประชาชนเม่ือเกิด  ภัยพิบัติต่างๆ ประชาชนจะได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน   ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นชุมชนสีเขียว น่าอยู่ น่าเย่ียมชม และลดภาวะโลกร้อน  ดูแล รักษา ซ่อมแซม
ไฟฟ้าตามถนน ตรอกซอย ให้มีความสว่าง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะ
ดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกชุมชน  จะดําเนินการสร้างถนนและซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนน
หนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้มีสภาพดี เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย  จัดหานํ้าสะอาด
สําหรับอุปโภคบริโภค ตลอดจนนํ้าเพ่ือทําการเกษตร ดูแลรักษาแหล่งนํ้าในชุมชนท่ีขาดแคลน เช่น จัดต้ัง
เครื่องสูบนํ้าด้วยพลังไฟฟ้า ทําประปาหมู่บ้านตามความเหมาะสมของ   ชุมชนและขยายเขตประปา
ภูมิภาค  กําจัดขจัดขยะ สิ่งปฏิกูล นํ้าเสีย นํ้าขัง อย่างเป็นระบบ 

  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ 
ให้ทันสมัย ปลอดภัยให้เป็นท่ีไว้วางใจของผู้ปกครอง ท่ีนําบุตรหลานไปฝากเลี้ยง  จัดต้ังศูนย์ผู้สูงวัย หรือ
ผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมท่ีทําร่วมกัน  สนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง  
ส่งเสริมสถานศึกษา (โรงเรียน) ให้มีศูนย์การเรียนรู้ เฉพาะเร่ืองให้กับนักเรียนและผู้ท่ีสนใจ  ส่งเสริม
บุคลากรทางการศึกษา (ครู อาจารย์) เพ่ิมความรู้  และทักษะเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์ เพ่ือสืบทอดคู่ชุมชน เช่น ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง   ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือคงอยู่คู่สังคมไทย เช่น แห่เทียนพรรษา 

  นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง อยู่ดีกินดี    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ 
ลูกเสือชาวบ้าน อปพร. ผู้ติดเช้ือ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็ก เยาวชน รวมถึงส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่
ประชาชนเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้    ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน
ติดตามและจัดสรรงบประมาณ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ท่ัวถึงตามนโยบายของรัฐบาล  ส่งเสริมและ
สนับสนุนลานกีฬา กิจกรรมการออกกําลังกายทุกชุมชน  สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ให้แก่เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เพ่ือห่างไกลยาเสพติด   พัฒนาสุขภาพ ให้สอดคล้องกับหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช. ) 
 
  การดําเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล  จะยึดม่ัน
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  และสุดท้ายได้เน้นหนักป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน 
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยืดถือปฏิบัติตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และพระราชบัญญัติ 
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2542   จึงทําให้เทศบาล
เมืองเขลางค์นครมีแนวทางและทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
นโยบายรัฐบาล  คสช. และแผนพัฒนาจังหวัดลําปางท่ีครอบคลุมและครบถ้วนในทุก ๆ ด้าน 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และศักยภาพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมของท้ัง 4 ตําบลในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครและการระดมความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพ
และความพร้อมภายในของทุกตําบลรวมกัน โดยมุ่งทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของทุกตําบลในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยสรุปเป็นภาพรวมของเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดังนี ้

จุดอ่อน (Weakness) พบว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีสภาพสังคมเป็นรูปแบบสังคมกึ่งเมือง
กึ่งชนบทก่อให้เกิดความเหล่ือมล้ํา และความแตกต่างในการพัฒนา ประกอบกับคนในชุมชนขาดความ
สามัคคี ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มีทัศนคติหรือความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกัน ซ่ึงก่อให้เกิดเป็นความ
ขัดแย้งขึ้นในบางเรื่อง โดยปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นท้ังระหว่างคนในชุมชน และคนในชุมชนกับผู้นําชุมชน 
นอกจากน้ียังพบปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคท่ีมีอยู่ หรือเกิดขึ้นอยู่บ่อยคร้ัง อาทิ นํ้าประปาไม่สะอาด 
และน้ําเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากระบบชลประทาน ระบบการส่งน้ําท่ีมีการเว้น
ช่วงระยะเวลาในการจ่ายนํ้าค่อนข้างนาน ถนนมีสภาพชํารุดทรุดโทรม ไฟฟ้า(ไฟกิ่ง) มีสภาพชํารุด เป็นต้น 
รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ียังไม่ครอบคลุมทั่วถึงในบางพื้นที่ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ําเพ่ือ
การเกษตร และเพ่ือการอุปโภค บริโภครูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมถึงการประสานงาน
ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆยังไม่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนที่เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนในชุมชน และการรับรู้ข่าวสารท่ีไม่ท่ัวถึง ในส่วนของปัญหาในด้านสังคม ด้านการบริหาร
จัดการต่างๆ พบว่ามีอยู่หลายประการเช่นกันที่ถือเป็นจุดอ่อน เช่น ปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชน และ
การจับกลุ่มม่ัวสุมของวัยรุ่น ปัญหาการติดเกมส์ของเด็กและเยาวชนในชุมชนคนในชุมชนยังไม่ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการศึกษาอย่างจริงจัง ขาดการจัดต้ังศูนย์
การเรียนรู้ หรือห้องสมุดชุมชนขาดงบประมาณสนับสนุนในการบริหารจัดการด้านต่างๆ รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ไม่กระจายครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนที่ อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานต่างๆ ยังไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน หรือไม่เป็นไปตามแผนงาน
โครงการที่ชุมชนเสนอ ขาดการส่งเสริม พัฒนาปรับปรุงสิ่งต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาโดยเข้าถึงปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชนได้ซ่ึงอาจเป็นไปด้วยเหตุผลของการขาดสถานท่ี
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ในการรองรับการพัฒนาตามโครงการต่างๆ อาทิ การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด ศูนย์ออกกําลังกาย 
เป็นต้น หรือการได้รับความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนด้านต่างๆ จากภาครัฐไม่ครอบคลุมท่ัวถึงในทุก
พ้ืนท่ีนอกจากน้ีความไม่แน่นอน ม่ังคงของรายได้ และขาดการส่งเสริมอาชีพทั้งในด้านการทําการเกษตร 
การประกอบอาชีพเสริม รวมถึงด้านการตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้และเพ่ิมพูนศักยภาพในการบริหารจัดการ
ด้วยตนเองขาดการนําทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงละเลยวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาม
ในบางสิ่งการมีประชากรแฝงอยู่ในพ้ืนท่ีเป็นจํานวนมาก ประกอบกับการอพยพโยกย้ายของคนในพ้ืนที่
และต่างพ้ืนท่ี อันเน่ืองมาจากการทํางาน การประกอบอาชีพ ซ่ึงก่อให้เกิดความหลากหลายทาง
ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต และในบางชุมชน ผู้นําชุมชนยังขาดศักยภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงทัศนะ
คติท่ีแตกต่างกันภายในคณะทํางาน ส่งผลให้การพัฒนาไม่สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาการแทรกแซงทางการเมือง ความแตกต่างทางด้าน
ความคิดทางการเมือง การขัดแย้งภายในองค์กร ทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงความ
ไม่โปร่งใสในการตรวจสอบ รวมถึงคนในชุมชนยังขาดจิตสํานึกสาธารณะท่ีแท้จริง รวมถึงการไม่เคารพ
และ ไม่ยอมรับในกฎระเบียบ กติกาของสังคมก็ถือเป็นจุดอ่อนท่ีสําคัญต่อการพัฒนาเทศบาเมืองเขลางค์
นคร 

จุดแข็ง(Strength) พบว่าบางชุมชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คนในชุมชนยังคงมี
ความสามัคคี ยังยึดแนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีดังเดิม มีส่วนร่วมในกิจกรรมการวางแผนและการ
ตัดสินใจในระดับชุมชน รวมถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนงานท่ีชุมชน หรือเทศบาลฯ 
มอบหมาย และมีประเพณี วิถีวัฒนธรรมซ่ึงเป็น อัตลักษณ์ของชุมชน เช่น ด้านการแต่งกาย อาหาร และ
ภาษา(ภาษาไทยลื้อ) โดยท่ีชุมชนยังคงยึดถือปฏิบัติตามประเพณีท้องถิ่นด้ังเดิม รวมถึงการช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน ซ่ึงเป็นวิถีวัฒนธรรม และการยึดโยงสายสัมพันธ์ที่ดีงาม ระหว่างคนในชุมชนมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในด้านศิลปะ หัตถกรรม งานฝีมือต่างๆ เช่น กระบวยกะลามะพร้าว ตุง ตระกร้า งานฝีมือ) อีกทั้ง
ผู้สูงอายุในชุมชน และคนในชุมชนมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย มีศักยภาพใน
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) และในบาง
ชุมชนให้การสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ ให้แก่คนในชุมชน รวมถึงการส่งเสริม
ศักยภาพ การสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ซ่ึงส่วนสําคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและถือเป็นจุด
แข็งอีกหลายประการหนึ่ง ได้แก่ การท่ีผู้นําชุมชนมีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ มีภาวะของความเป็นผู้นํา 
และมีความรู้ความสามารถ การมีการรวมกลุ่มในชุมชนที่เข้มแข็ง อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาด้าน
การเกษตร กลุ่มสตรี กลุ่ม อ.ส.ม. กลุ่มด้านกีฬา รวมถึงการรวมกลุ่มทางการเงิน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
ต่างๆ  การมีสถานท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจในชุมชน (วัด) รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่สําคัญของชุมชน 
เช่น วัดพระธาตุดอยม่วงคําและด้วยการท่ีมีสภาพพ้ืนที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทจึงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสังคม และก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของชุมชนโดย
ภาพรวมมีความเข้มแข็ง เนื่องจากเขตพื้นที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมท้ังในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
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ธุรกิจต่างๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาและการสร้างรายได้ในเขตเมือง การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วมี
สถาบันการศึกษาต้ังอยู่ในชุมชนเป็นจํานวนมาก อาจกล่าวได้ว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นครน้ีมีฐาน
ทรัพยากรหรือทุนที่เ อ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีหลากหลาย อาทิ ทางธรรมชาติ บุคลากร 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและเซรามิก เป็นต้น ประกอบกับมีการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ในชุมชน โดยถือเป็น
แนวนโยบายที่สําคัญในระดับท้องถิ่น 

 

จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง(Strength) 

 เป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้ํา และความแตกต่างใน
การพัฒนา 

 คนในบางชุมชนยังขาดความสามัคคี 
ขาดการ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มี
ทัศนคติหรือความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกัน 
ก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นในบาง
เรื่องโดยเกิดขึ้นท้ังระหว่างคนในชุมชน 
และคนในชุมชนกับผู้นําชุมชน 

 ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคท่ีมีอยู่ 
หรือเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง อาทิ นํ้าประปา
ไม่สะอาด และนํ้าเพ่ือการเกษตรไม่
เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจาก
ระบบชลประทาน ระบบการส่งนํ้าที่มี
การเว้นช่วงระยะเวลาในการจ่ายนํ้า
ค่อนข้างนาน ถนนมีสภาพชํารุดทรุด
โทรม ไฟฟ้า(ไฟกิ่ง) มีสภาพชํารุดเป็นต้น 
รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ียัง
ไม่ครอบคลุมท่ัวถึงในบางพ้ืนท่ี 

 ข า ด แ ค ล น แ ห ล่ ง กั ก เ ก็ บ นํ้ า เ พ่ื อ
การเกษตร และเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

 ปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชน และการ
 จับกลุ่มม่ัวสุมของวัยรุ่น รวมถึงปัญหา
 การติดเกมส์ของเด็กและเยาวชนใน
 ชุมชน 

 
 

 ในบางชุมชน คนในชุมชนยังคงมีความ
สามัคคี ยังยึดแนวทางการดําเนินชีวิต
แบบวิถีดังเดิม มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
วางแผนและการตัดสินใจในระดับชุมชน 
รวมถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
แผน ง านที่ ชุ ม ชน  ห รื อ เ ทศบาลฯ 
มอบหมายและ 

 มี ป ร ะ เ พณี  วิ ถี วั ฒน ธ ร ร ม ซ่ึ ง เ ป็ น  
อัตลักษณ์ของชุมชน เช่น ด้านการแต่ง
กาย อาหาร และภาษา(ภาษาไทยลื้อ)
โดย ท่ี ชุมชนยังคงยึดถือปฏิ บั ติตาม
ประเพณีท้องถิ่น ด้ั ง เ ดิมรวมถึ งการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซ่ึงเป็นวิถีวัฒนธรรม 
และการยึดโยงสายสัมพันธ์ ท่ี ดีงาม 
ระหว่างคนในชุมชน 

 มี ภู มิ ปัญญาท้ อ ง ถิ่ น ใ น ด้ านศิ ล ป ะ 
หัตถกรรม งานฝีมือต่างๆ เช่น กระบวย
กะลามะพร้าว ตุง ตะกร้า งานฝีมือ) 

 ผู้สูงอายุในชุมชน และคนในชุมชนมี
ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญที่
หลากหลายมีศักยภาพในการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ต่างๆ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

 มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนท่ีสําคัญ 
 ผู้นําชุมชนมีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์  

มีภาวะของความเป็นผู้นํา และมีความรู้
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จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง(Strength) 

 คนในชุมชนยังไม่ได้รับการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง ขาดการสนับสนุนและส่งเสริม
ทางด้านการศึกษาอย่างจริงจังขาดการ 

จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ หรือห้องสมุด
ชุมชน 

 ขาดงบประมาณสนับสนุนในการบริหาร
จัดการด้านต่างๆรวมถึงการจัดสรร
งบประมาณมีความล่าช้า ไม่กระจาย
ครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

 การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน
ต่างๆ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ความ
ต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน หรือไม่
เป็นไปตามแผนงานโครงการท่ีชุมชน
เสนอ 

 ขาดสถานท่ีในการรองรับการพัฒนาตาม
โครงการต่างๆ อาทิ การจัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้ ห้องสมุด ศูนย์ออกกําลังกาย 
เป็นต้น 

 การได้รับความช่วยเหลือ  หรือการ
สนับสนุนด้านต่างๆ  จากภาครัฐไ ม่
ครอบคลุมท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี 

 ความไม่แน่นอน ม่ังคงของรายได้ และ
ขาดการส่งเสริมอาชีพทั้งในด้านการทํา
การเกษตร การประกอบอาชีพเสริม 
รวมถึงด้านการตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้
และเ พ่ิมพูนศักยภาพในการบริหาร
จัดการด้วยตนเอง 

 เ ทศบาลข าดการ ส่ ง เ ส ริ ม  พัฒนา
ปรับปรุงสิ่ งต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
และไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยเข้าถึง
ปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน
ได้ 

 

ความสามารถ 
 มีการรวมกลุ่มในชุมชนท่ีเข้มแข็ง อาทิ 

กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาด้านการเกษตร 
กลุ่มสตรี กลุ่ม อ.ส .ม. กลุ่มด้านกีฬา 
รวมถึงการรวมกลุ่มทางการเงิน กลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ต่างๆ 

 ในเขตเมืองการคมนาคมมีความสะดวก
รวดเร็ว 

 มีสถานท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจในชุมชน 
( วัด ) รวมถึงเป็นสถานที่ ท่องเ ท่ียวที่
สําคัญของชุมชน เช่น วัดพระธาตุดอย
ม่วงคํา 

 สภาพเศรษฐกิจของชุมชนโดยภาพรวมมี
ความเข้มแข็ง เน่ืองจากเขตพ้ืนท่ีมีขนาด
ให ญ่ค รอบคลุ ม ท้ั ง ใ นส่ ว นภ าครั ฐ 
ภาคเอกชน และภาคธุรกิจต่างๆ เช่น
เซรามิคก่อให้เกิดการพัฒนาและการ
สร้างรายได้ 

 ในบาง ชุมชนใ ห้การสนับส นุนและ
ส่งเสริมทางด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ 
ให้แก่คนในชุมชน รวมถึงการส่งเสริม
ศักยภาพ การสร้างงานและสร้างอาชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

 มีการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชี วิตและการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ในชุมชน โดยถือเป็น
แนวนโยบายที่สําคัญในระดับท้องถิ่น 

 การเป็นพ้ืนที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสังคม 

 มีฐานทรัพยากรหรือทุนท่ีเอ้ือต่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีหลากหลาย อาทิ 
ทางธรรมชาติ บุคลากร วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ เป็นต้น 
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จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง(Strength) 

 ขาดการนําทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดรวมถึงละเลยวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ดีงามในบางสิ่ง 

 การมีประชากรแฝงอยู่ในพ้ืนที่ เ ป็น
จํานวนมาก ประกอบกับการอพยพ
โยกย้ายของคนในพื้นท่ีและต่างพ้ืนที่  
อันเนื่องมาจากการทํางาน การประกอบ
อาชีพซ่ึงก่อให้เกิดความหลากหลายทาง
ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต 

 ในบางชุมชน ผู้นําชุมชนยังขาดศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ รวมถึงทัศนะคติที่
แตกต่างกันภายในคณะทํางานส่งผลให้
การพัฒนาไม่สามารถดําเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จ 

 ปัญหาการแทรกแซงทางการเมือง ความ
แตกต่างทางด้านความคิดทางการเมือง 
การขัดแย้งภายในองค์กร ท้ังในระดับ
ผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง
ความไม่โปร่งใสในการตรวจสอบ 

 คนในชุมชนยังขาดจิตสํานึกสาธารณะที่
แท้ จ ริ ง  รวมถึ ง ก าร ไ ม่ เ ค ารพและ  
ไม่ยอมรับในกฎระเบียบ กติกาของสังคม

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ยังไม่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนที่
เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ระห ว่างคนในชุมชน  และการรับรู้
ข่ า ว ส า ร ท่ี ไ ม่ ท่ั ว ถึ ง ร ว ม ถึ ง ก า ร
ประสานงานในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 

 มีสถาบันการศึกษาต้ังอยู่ในชุมชนเป็น
จํานวนมาก 

  

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกของแต่ละตําบล ทั้ง 4 ตําบลและวิเคราะห์เป็นภาพรวมของเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร โดยมุ่งทราบถึงโอกาส และอุปสรรค ของทุกตําบล โดยสรุปเป็นภาพรวมของเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ได้ดังน้ี 
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โอกาส (Opportunity) พบว่า  เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาในหลาย
ทาง อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ให้ความสําคัญกับการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยเน้นการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมดุล ซ่ึงถือเป็น
ปัจจัยเอ้ืออย่างมากต่อการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ แนวนโยบายระดับประเทศที่ส่งเสริมและผลักดันการเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความม่ังคง
ซ่ึงเอ้ือต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมอํานาจต่อรอง และขยายตลาด รวมไปถึงความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารก่อให้เกิดความสะดวกรวดเรว็ และความคล่องตัว
ในการดําเนินงาน การประสานงาน และการติดต่อสื่อสารต่างๆ นอกจากน้ีในปัจจุบันประชาชนยังได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้น และมีการจัดสวัสดิการทางสังคมหลายรูปแบบมากขึ้น และในสังคมไทยเริ่ม
มีการต่ืนตัวทางการเมืองและให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบธรรมภิบาลมากขึ้น 
และอีกส่วนที่สําคัญ คือ แผนการกระจายอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเพ่ิมสัดส่วน
งบประมาณของท้องถิ่นกับรัฐบาลให้มากขึ้น ซ่ึงเอ้ือต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และ
ความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี 

อุปสรรค (Threat) พบว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซ่ึงถือ
เป็นอุปสรรคท่ีสําคัญ ในหลายทางเช่นกัน อาทิ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระบบเศรษฐกิจท่ียังอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุน โครงสร้างพ้ืนฐาน กฎ 
ระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการแข่งขันในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การท่ีสังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
วัยเด็กและวัยทํางานลดลง ประชากรในชุนบทเข้าทํางานในเมือง ความเป็นเมืองขยายตัวก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวิถีชีวิตให้เป็นไปในลักษณะสังคมเด่ียว หรือสังคมในรูปแบบ “ต่างคน ต่างอยู่”ปัญหา
ด้านการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นท่ีเข้ามาแทรกแซง ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นท้ังภายใน
องค์กรและชุมชนวิกฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามของไทยเสื่อมถอย ปัญหาวัยรุ่น และการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดความเหล่ือมล้ําทางรายได้และโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นสาเหตุทําให้
เกิดความขัดแย้งในสังคม และนโยบายสําคัญของรัฐบาลบางนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนในด้านลบซ่ึงทําให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของพ้ืนที่ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ .ศ .2555-2559) ท่ี ให้
ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดย
เน้นการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมดุล ซ่ึง
ถือเป็นปัจจัยเอ้ืออย่างมากต่อการพัฒนา

 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก และ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง 

 ระบบเศรษฐกิจท่ียังอ่อนแอด้านปัจจัย
ส นับส นุน  โ ค ร งส ร้ า ง พ้ื น ฐาน  กฎ 
ระเบียบทางเศรษฐกิจท่ีไม่เอ้ือต่อการ
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ในเชิงพ้ืนท่ี 
 การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจะ

ส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและความม่ังคงซ่ึงเอ้ือ
ต่อการเ พ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ิมอํานาจต่อรอง และขยาย
ตลาด 

 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารก่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว และความคล่องตัว
ในการดําเนินงาน การประสานงาน และ
การติดต่อสื่อสารต่างๆ 

 ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคม
เพ่ิมขึ้น และมีการจัดสวัสดิการทางสังคม
หลายรูปแบบมากข้ึน 

 สังคมไทยต่ืนตัวทางการเมืองและให้
ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และระบบธรรมภิบาลมากข้ึน 

 แผนการกระจายอํานาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะเพ่ิมสัดส่วน
งบประมาณของท้องถิ่นกับรัฐบาลให้
มากขึ้น ซ่ึง เ อ้ือต่อประสิท ธิภาพการ
บริหารจัดการ การตัดสินใจ และความ
เป็นอิสระในการกําหนดนโยบายในการ
บริหารจัดการให้สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนท่ี 

แข่งขันในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 สังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวัยเด็กและวัย

ทํางานลดลง ประชากรในชุนบทเข้า
ทํางานในเมือง ความเป็นเมืองขยายตัว
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีชีวิต
ให้เป็นไปในลักษณะสังคมเด่ียว หรือ
สังคมในรูปแบบ “ต่างคน ต่างอยู่” 

 ปัญหาด้านการเมืองท้ังในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่นท่ีเข้ามาแทรกแซง 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ท้ังภายใน
องค์กรและชุมชน 

 วิกฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมท่ีดี
งามของไทยเสื่อมถอย ปัญหาวัยรุ่น และ
การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 ความเหลื่อมล้ําทางรายได้และโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐเป็นสาเหตุทําให้
เกิดความขัดแย้งในสังคม 

 นโยบายสําคัญของรัฐบาลบางนโยบาย
อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในชุมชนในด้านลบซ่ึงทําให้
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของพ้ืนท่ี 

 

แนวทางการพัฒนา 
 การสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน  
 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การวาง          

แนวทางการปรับปรุง การพัฒนาร่วมกัน อาทิ การจัดประชุม การจัดเวทีระดมความคิดเห็น         
รวมถึงเวทีภูมิปัญญาในการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ของท้องถิ่น โดยการกําหนดเป็นช่วง
ระยะเวลาท่ีชัดเจน เช่น ทุกวันที 5 ของเดือน หรือ เดือนละ 1 ครั้ง เป็นต้น 



 

49 

 

 การเพ่ิมมาตรการ หรือกฎระเบียบชุมชนในการเข้มงวดกวดขันด้านปัญหายาเสพติด และการม่ัว
สุมของกลุ่มวัยรุ่น 

 การปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในหลายช่องทางเพ่ือให้เหมาะสมกับ
บริบทในพ้ืนท่ีชุมชนน้ันๆ และเพ่ือให้การกระจายข้อมูลข่าวสารประชาสมัพันธ์ต่างๆ เป็นไปอย่าง
ท่ัวถึงและมีความต่อเน่ือง 

 การมีท่ีทําการเทศบาลที่มีความสะดวกต่อการให้บริการ หรือการติดต่อประสานงานต่างๆ 
 การจัดสรรงบประมาณท่ีตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จรงิ หรือสอดคล้องกับแผนงาน

โครงการท่ีชุมชนเสนอ 
 การปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่องของการรักและหวงแหนชุมชนของต้น ท้ังในด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัย 
อาทิ ระบบการกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามน่าอยู่ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนรวมถึงการปลูกจิตสํานึกในด้านการเห็น
คุณค่าและความสําคัญ การอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และ
ด้านความสามัคคี ความปรองดอง การรักษาผลประโยชน์ คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อ
ชุมชน 

 การปลูกฝังและส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะให้แก่คนในชุมชน 
โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน 

 ผู้บริหารในระดับท้องถิ่น หรือผู้นําชุมชนควรมีความเสียสละ มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและ
สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และความสับสนในแนวทาง
ปฏิบัติเม่ือลงมาสู่ชุมชน รวมถึงการให้ความสําคัญในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร หรือผู้นํา อาทิ 
การเข้าร่วมการประชุมสภาเพ่ือรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น อันจะนําไปสู่กระบวนการวางแนวทาง
ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่อไป 

 การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ในชุมชน โดยถือเป็นแนวนโยบายที่สําคัญในระดับท้องถิ่น 

 การสนับสนุน หรือการต่อยอดการจัดกิจกรรม การรวมกลุ่มในด้านต่างๆ ของคนในชุมชน  ท้ังใน
รูปแบบของการสนับสนุนงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม การจัดต้ังศูนย์ต่างๆ 
อย่างจริงจัง  

o การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ หรือการจัดต้ังห้องสมุดชุมชน  
o การจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน และการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ

และการใช้เวลาว่างของเยาวชน เช่น การออกกําลังกาย การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม  

o การจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กเล็กในชุมชน 
o การจัดต้ังตลาดชุมชนเพ่ือเป็นตลาดรองรับสินค้าชุมชน  
o การจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การจัดอบรมเพ่ิมพูนทักษะความรู้ในการประกอบ

อาชีพ ให้แก่ สตรีและผู้สูงอายุ  
o การจัดเวทีประชาคม จัดทําแผนประชาคม  
o การจัดกิจกรรมทางศาสนา และประเพณี พิธีกรรมของชุมชน 
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o การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ําทางการเกษตร 
 

 การจัดสรรพ้ืนท่ีสาธาณะของชุมชนในการทํากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน 
 การเสริมสร้างภาวะผู้นําให้แก่ผู้นําชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และการส่งเสริมสิทธิสตรี  
 การวางระบบ หรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างทันท่วงที และ ตรงจุด 

อาทิ ปัญหาอุทกภัย ปัญหาวาตภัย 
 การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการปกครองและการบริหารจัดการ 
 การส่งเสริมในด้านการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน และการเพ่ิมศักยภาพในการพ่ึงตนเองของ

ชุมชน เช่น การกําหนดกฎกติกาชุมชนร่วมกัน การจัดต้ังกลุ่มอาสาสมัครเพ่ือดูแลหมู่บ้าน หรือ
ชุมชน 

 การวางระบบผังเมืองโดยให้ความสําคัญกับท้ังภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมท่ีเท่าเทียมกัน
อย่างเหมาะสม 
 
 

2.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

2.2.1 ผลการติดตามการดําเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558) 

จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี    
(พ.ศ. 2558 – 2560) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ฉบับเพ่ิมเติม    
ครั้งท่ี 1 – 4 จํานวนท้ังสิ้น 313 โครงการ งบประมาณ  294,764,645.-บาท (สองร้อยเก้าสิบสี่ล้านเจ็ด
แสนหกหม่ืนสี่พันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 220 โครงการ โอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 5 
โครงการ การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน 27  โครงการ และในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ฉบับเพ่ิมเติม จํานวน 3 โครงการ รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น 255 
โครงการ งบประมาณ 161,166,698.-บาท (หน่ึงร้อยหกสิบเอ็ดล้านหน่ึงแสนหกหม่ืนหกพันหกร้อยเก้าสิบ
แปดบาทถ้วน) แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

โครง 
การใน
แผน ฯ 

โครงการ 
ท่ีนํามา
ดําเนินงา

น 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณใน
แผน ฯ 

งบประมาณท่ี
นํามาพัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ทีเบิกจ่าย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานการ 
บริการสาธารณะ
และพัฒนาระบบ 
ผังเมือง 

138 121 87.68 162,236,600 112,623,500 69.42 18,480,249.93 16.41 

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

39 25 64.10 25,264,400 12,650,353 50.07 9,721,845.11 76.85 

3.ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งการบริหาร
จัดการองคก์รและ
ชุมชนเพ่ือมั่นคง
และเป็นธรรมใน
สังคม 

50 48 96 28,145,035 10,069,155 35.78 4,375,009.25 43.45 

4.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สนับสนุน
ส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของภาคเกษตร 
โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้
สินค้าเกษตร 

7 4 57.14 1,180,000 1,120,000 94.92 430,709 38.46 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

65 46 70.77 34,373,610 8,320,690 24.21 4,321,855 51.94 

6.ยุทธศาสตร์การ
อนุรกัษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวด 
ล้อม 

14 11 78.57 43,565,000 16,383,000 37.56 593,814 3.62 

รวม 313 255 81.47 294,764,645 161,166,698 54.68 37,923,482.29 23.53 

ตารางแสดงขอ้มูลโครงการพัฒนา  ประจําปี  พ.ศ. 2558 
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โดยมีโครงการที่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จจํานวนท้ังสิ้น 149 โครงการ อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน  19 โครงการ ยังไม่ได้ดําเนินการ 75 โครงการและโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ 12 
โครงการ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา 

จํานวน
โครงการ

การดําเนินงาน 
ดําเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ร้อยละ ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

ร้อยละ ยังไม่ได้
ดําเนิน 
การ 

ร้อยละ ไม่ได้
ดําเนิน 
การ 

ร้อยละ 

1 .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ พั ฒ น า
โครงสร้างพ้ืนฐานการบริการ
สาธารณะและพัฒนาระบบ
ผังเมือง 

121 43 35.54 18 14.88 60 49.59 0 0

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต อย่างยั่งยืน 

25 18 72 0 0 1 4.00 6 24.00

3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการองค์กรและชุมชน 
เพ่ือม่ันคงและเป็นธรรมใน
สังคม  

48 38 79.17 1 2.08 4 8.33 5 10.42

4. ยุทธศาสตรด์้านการ
สนับสนุน ส่งเสริมสร้าง         
ความเข้มแข็งของภาค
เกษตรโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 

4 2 50.00 0 0 2 50.00 0 0

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม  คุณภาพชีวิต  และ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

46 43 93.48 0 0 2 4.35 1 2.17

6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 5 45.45 0 0 6 54.55 0 0 

รวม 255 149 58.43 19 7.45 75 29.41 12 4.71

 
ตารางแสดงข้อมูลผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา ประจําปี พ.ศ. 2558  

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผัง
เมือง บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) , แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1 – 4 จํานวน 138  โครงการ เป็น
เงินทั้งสิ้น 162,236,600.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 และโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปี พ.ศ. 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น  112,623,500.- 
บาท  ดําเนินการแล้วเสร็จ 43 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน  18  โครงการ โดยขออนุมัติ 
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กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นแล้วและโครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 60 โครงการซ่ึงขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ซ่ึงสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้ความเห็นชอบแล้ว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเข
ลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 2 จํานวน 39 โครงการ  เป็นเงินท้ังสิ้น 
25,264,400.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 
25 โครงการ เป็นเงินท้ังสิ้น 12,650,353.-บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ 18  โครงการ ยังไม่ได้ดําเนินการ 
จํานวน 1 โครงการซ่ึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันซ่ึงสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นครให้ความเห็นชอบแล้ว และโครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากมีเหตุที่ทําให้ไม่
สามารถดําเนินการได้ จํานวน 2  โครงการ 

3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน            
เพื่อมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2558 - 
2560) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 
จํานวน 50 โครงการ เป็นเงินท้ังสิ้น 28,145,035.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และโครงการโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 48 
โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 10,069,155.- บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ 38 โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการ 
จํานวน 1 โครงการ โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหน้ีผูกพันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว โครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการ  จํานวน 4 
โครงการ ซ่ึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันจากสภาเทศบาลเมือง    เข
ลางค์นคร  และโครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ เน่ืองจากมีเหตุท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ จํานวน 5  
โครงการ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค เกษตร โดย
การเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร  บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมือง           
เขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2557 
- 2559) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 จํานวน 7 โครงการเป็นเงินท้ังสิ้น 1,180,000.-บาท บรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจําปี พ.ศ. 
2558 เป็นเงินท้ังสิ้น  1,120,000.-บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ และยังไม่ได้ดําเนินงาน 
จํานวน 2 โครงการ   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน  บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเข
ลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 2 จํานวน 65 โครงการ  เป็นเงินท้ังสิ้น 
34,373,610.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  และ
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โครงการท่ีโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2558 มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 46 
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,320,690.- บาท  ดําเนินการแล้วเสร็จ 43 โครงการ ยังไม่ได้ดําเนินการ 2 
โครงการซ่ึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันจากสภาเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร และโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ เน่ืองจากมีเหตุท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ จํานวน 1  
โครงการ 

       6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) และแผนพัฒนาเทศบาลเมือง         
เขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 – 3 จํานวน 14 โครงการเป็นเงิน
ท้ังสิ้น 43,565,000.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
และขอใช้เงินสะสมประจําปี พ.ศ. 2558 จํานวน 11 โครงการเป็นเงินท้ังสิ้น16,383,000.- บาท 
ดําเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการและยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ  ซ่ึงขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันจากสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   

 

พัฒนาส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้านกระบวนการมีส่วนร่วม และ
กระบวนการธํารงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ นอกจากน้ีมีโครงการที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ 2 โครงการ และโครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ จํานวน   1  โครงการ 

 
6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางพัฒนา 
 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างย่ังยืน 
 ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และบริการสาธารณะในชุมชน 

โครงการตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) และแผนพัฒนาเทศบาลเมือง                 
เขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 – 3 จํานวน 14 โครงการ  
งบประมาณ  43,565,000.-บาท นําไปปฏิบัติ จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 16,383,000.-บาท 
สามารถบรรลุตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ท้ัง 5 ข้อ เพราะโครงการที่นําไปปฏิบัติตอบสนองต่อแนว
ทางการพัฒนาทั้ง  5 ข้อ  ถึงแม้ว่าจะมีโครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการ 6 โครงการ 
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โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ 2558 
 

ลําดับท่ี โครงการ งบท่ีใช้ไป 

1 โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านโทก 
หัวช้าง หมู่ท่ี 3 ตําบลพระบาท  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง   

1,500,000 

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า 
หมู่ท่ี 7  ตําบลพระบาท  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

852,000 

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนกาดเมฆ
ตะวันตก ซอย 6 หมู่ที่ 5 ตําบลชมพู อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง   

124,077 

4 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
จอมเมือง  หมู่ท่ี 7  ตําบลชมพู  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

762,000 

5 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ภายในชุมชน
บ้านต้า  หมู่ท่ี 10 ตําบลชมพู  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง   

1,259,000 

6 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
ศาลาดอน หมู่ท่ี 3  ตําบลชมพู  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  

1,242,000 

7 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง 
หมู่ท่ี 5  ตําบลกล้วยแพะ  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง   

158,000 

8 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ท่ี 
7  ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง   

1,696,000 

9 โครงการก่อสร้างและขยายเขตประปาภูมิภาคภายในชุมชนบ้านศาลา
ดอนหมู่ที่ 3  ตําบลชมพู  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง   

609,258 

10 โครงการก่อสร้างและขยายเขตประปาภูมิภาคภายในชุมชนบ้านฟ่อน  
หมู่ท่ี 2  ตําบลชมพู  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

598,972 

11 โครงการก่อสร้างและขยายเขตประปาภูมิ ภาคภายในชุมชนศรีหมวด
เกล้า2 หมู่ท่ี4 ตําบลชมพู  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง    

499,898 

12 โครงการก่อสรา้งและขยายเขตประปาภูมิภาคภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย 
หมู่ท่ี  8  ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

1,000,000 

13 โครงการก่อสร้างและขยายเขตประปาภูมิภาคภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย 
(ศรีสง่า) หมู่ท่ี  8  ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

276,308 

14 โครงการก่อสร้างและขยายเขตประปาภูมิภาคภายในชุมชนบ้านปงแสน
ทอง  หมู่ท่ี 1 ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง   

140,000 

15 โครงการก่อสร้างและขยายเขตประปาภูมิภาคภายในชุมชนบ้าน 
มงคลกาญจน์ หมู่8 ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง    

1,379,925 

16 โครงการติดต้ังถังกรองนํ้า ภายในชุมชนกอกชุม (ห้วยหาญ)    120,000 
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ลําดับท่ี โครงการ งบท่ีใช้ไป 

หมู่ท่ี  6   ตําบลพระบาท     อําเภอเมือง   จังหวัดลําปาง   
17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ท่ี  2  

ตําบลพระบาท  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง    
149,112 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านป่าขาม หมู่ท่ี  1   
ตําบลพระบาท  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง    

143,619 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนสันติภาพ หมู่ท่ี 2 
ตําบลพระบาท  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

79,607 

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ภายในชุมชนบ้านป่าขาม หมู่ท่ี  1 
ตําบลพระบาท  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  ซอยแยกป่าขาม    

143,619 

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง  
หมู่ท่ี 3 ตําบลพระบาท   อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง     

1,095,604.93 

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย หมู่ที่  6  ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ไฟฟ้าสาธารณะ   

43,885 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ภายในชมุชนบ้านจอมเมือง หมู่ท่ี  7  
ตําบลชมพู  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง    

135,448 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านลําปางกลาง 
(ตะวันออก) หมู่ท่ี  11  ตําบลชมพู  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง     

216,798 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2  
หมู่ท่ี  4 ตําบลชมพู  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

69,135 

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ท่ี 3 
ตําบลชมพู  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง    

94,103 

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ภายในชมุชนบ้านหนองหัวหงอก 
หมู่ท่ี  9   ตําบลชมพู  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

179,714 

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอกหมู่ท่ี 
9 ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

145,354 

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  สาธารณะภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ  
หมู่ท่ี 2 ตําบลชมพู  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง   

598,329 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ภายในชมุชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่  
1  ตําบลกล้วยแพะ  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง    

147,444 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านประสบสุข   หมู่ท่ี  
2  ตําบลกล้วยแพะ  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง     

68,699 

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย  
หมู่ท่ี  5  ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง   

397,515 
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33 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ภายในชุมชนบ้านป่ากล้วย  
หมู่ท่ี  4  ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง    

369,022 

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย  
หมู่ท่ี  8  ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง   

138,458 

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ภาย ในชุมชนบ้านกาดใต้   
หมู่ท่ี  7   ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

177,319 

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านป่ากล้วย  
หมู่ท่ี  4  ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

178,505 

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง  
หมู่ท่ี  7  ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

68,007 

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   ภายในชุมชนบ้านไร่สันติสุข  
หมู่ท่ี  11  ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง   

81,628 

39 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์  ภายในชุมชน
บ้านต้า หมู่ที่ 10  ตําบลชมพู   อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

60,000 

40 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์  ภายในชุมชน
บ้านลําปางกลางตะวันตก หมู่ท่ี 3  ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง   

60,000 

41 โครงการก่อสรา้งลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   ภายในชุมชนบ้าน 
ลําปางคูน  หมู่ท่ี 1 ตําบลพระบาท  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

341,000 

42 โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ภายในชุมชนจิตต์อารี 
วิลเลจ 1  หมู่ท่ี 6  ตําบลพระบาท  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง   

328,000 

43 โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ  
หมู่ท่ี 2  ตําบลชมพู  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง     

762,887 

44 โครงการการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

54,000 

45 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 124,416 
46 โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมือง 

เขลางค์นคร 
1,618,400 

47 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย แข็งแรงแจ่มใสมีนํ้าใจนักกีฬา 85,472 
48 โครงการจัดนทิรรศการแสดงผลงานการจดัการศึกษาระดับปฐมวัยของ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
78,916 

49 โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล 158,500 
50 โครงการจัดการแข่งขันมินิมาราธอน 170,760 
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51 โครงการจัดการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 140,800 
52 โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์เยาวชนเทศบาลเมือง

เขลางค์นคร 
115,295 

53 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 383,203 
54 โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 97,943 
55 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

เมืองเขลางค์นคร 
117,474 

56 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร 

3,428,000 

57 โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 97,959 
58 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมือง   

เขลางค์นคร 
143,686 

59 โครงการอบรมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 192,101 
60 โครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 49,475 
61 โครงการจัดงานวันเทศบาล 120,000 
62 โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมสําคัญของเทศบาล 16,000 
63 โครงการเทศบาลพบประชาชน 141,226 
64 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์

นคร (ช่ัวคราว) (อาคารเลขท่ี 70/1) 
198,000 

65 โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
สําหรับงานทะเบียนราษฎร 

133,200 

66 โครงการเช่าวงจร IV VPN สําหรับงานทะเบียนราษฎร 60,024 
67 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
3,446 

68 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 1,150 
69 โครงการเผยแพร่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมือง 

เขลางค์นครบนเว็บไซต์ 
24,300 

70 โครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

10,820 

71 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

119,680 

72 โครงการจัดทําร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 

21,195 



 

59 
 

ลําดับท่ี โครงการ งบท่ีใช้ไป 

73 โครงการพัฒนาและปรับปรงุระบบสารสนเทศของงานสุขาภิบาลฯ ไม่ใช่งบประมาณ 
74 โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลกองคลงั 11,970 
75 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 27,790 
76 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 97,735 
77 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสมัพันธ์เทศบาล

เมืองเขลางค์นคร 
109,255 

78 โครงการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 785,187 
79 โครงการติดต้ังพร้อมวางระบบเสียงตามสายชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

เขลางค์นคร 
109,000 

80 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 60,557 
81 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 61,055 
82 โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนชุมชน 16,300 
83 โครงการ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 53,368 
84 โครงการอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 166,450 
85 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสตรีสากลและวันสตรีไทยเทศบาลเมือง

เขลางค์นคร 
263,801 

86 โครงการศูนย์เพ่ือนหญิงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 13,465 
87 โครงการประชุมผู้นําชุมชน 76,820 
88 โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและแกนนําชุมชนเทศบาลเมือง 

เขลางค์นคร 
69,101 

89 โครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะผู้บริหาร 
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

321,385 

90 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 154,672 
91 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 235,629 
92 โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 70,749.25 
93 โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้แก่เยาวชนและประชาชน

เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
59,826 

94 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

389,488 

95 โครงการติดตามผลการดําเนินงานศูนย์ชุมชนเรียนรู้สู่การพ่ึงตนเอง 41,221 
96 โครงการสง่เสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 40,405 
97 โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทําอาหารว่าง การถนอม

อาหาร และบรรจุภัณฑ ์
113,522 
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98 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนนุการดําเนินงานของกลุ่มผักกาดดอง 
ชุมชนบ้านลําปางกลางตะวันตก 

ไม่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

99 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนนุการดําเนินงานของกลุ่มผ้าถกัโครเชต์ 
ชุมชนบ้านสบตุ๋ย 

ไม่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

100 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนนุการดําเนินงานของกลุ่มตัดเย็บสตรีชุมชน
บ้านสบตุ๋ย 

10,000 

101 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนนุการดําเนินงานของกลุ่มแม่บ้านชุมชน
บ้าน โทกหัวช้าง (กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า) 

10,000 

102 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มตัดเย็บชุมชน  
บ้านโทกหัวช้าง 

10,000 

103 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนนุการดําเนินงานของกลุ่มจักสานใบตาล
ชุมชนบ้านช้าง 

10,000 

104 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนนุการดําเนินงานของกลุ่มทําน้าํพริกชุมชน
บ้านหลวง 

ไม่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

105 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนนุการดําเนินงานของกลุ่มทอผ้าไทลื้อชุมชน
บ้านกล้วยม่วง 

30,000 

106 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
วัดบ้านฟ่อน 

ไม่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

107 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มสตรีพัฒนาชุมชน
บ้านหนองเจริญ 

ไม่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

108 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

472,200 

109 โครงการจัดงานฮ่วมสืบสานป๋าเวณีป๋ีใหม่เมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 431,526 
110 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 76,550. 
111 โครงการจัดงานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ 486,780 
112 โครงการจัดงานประเพณีแห่โคมไฟครัวตาน (สมโภชพระธาตุวัดลําปาง

กลางตะวันตก) 
50,000 

113 โครงการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 21,000 
114 โครงการจัดงานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุดอยม่วงคํา 183,900 
115 โครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สา

อริยสงฆ์  หลวงพ่อเกษมเขมโก” 
47,800 

116 โครงการจัดเก็บข้อมูลสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 29,988 
117 โครงการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ท่ีไม่อาจดําเนินงานต่อไปได้ 4,757 
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ลําดับท่ี โครงการ งบท่ีใช้ไป 

118 โครงการจัดเกบ็ข้อมูลพ้ืนฐานเขตเมือง 226,555 
119 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สงูอายุ 77,410,900 
120 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพ 
14,984,800 

121 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 748,000 
122 โครงการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว ไม่ใช้งบ เพราะไม่

มีคนขอรับเงิน 
123 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไรท่ี้พ่ึง ไม่ใช้งบ 
124 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2,902 
125 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ไม่ใช้งบ 
126 โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้าอุปโภค - บริโภค 39,700 
127 โครงการสร้างเสริมศักยภาพการดําเนินงานด้านสาธารณสุข 98,160 
128 โครงการสร้างเสริมศักยภาพการดําเนินงานด้านสาธารณสุข 450,000 
129 โครงการเครือข่าย บ้าน/วัด/โรงเรียน  ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก 142,650 
130 โครงการประชาคมยาเสพติดชุมชน 19,390 
131 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน 84,000 
132 โครงการจัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด 
69,328 

133 โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.) 

20,000 

134 โครงการ TO BE NUMBER ONE 53,600 
135 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 1,014 
136 โครงการป้องกนัและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 28,770 
137 โครงการฝึกทบทวน อปพร.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 175,000 
138 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า 91,276 
139 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ 136,421 
140 โครงการส่งเสริมพหุภาคีเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 139,428 
141 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 25,420 
142 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใ์นเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 99,180 
143 โครงการปลูกต้นไม้ตามโครงการ 800 ล้านกล้า 193,365 

 รวมยอด 126,858,802.18
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2.3  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 
 

2.3.1    ความคิดเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ 6 ด้านและการดําเนินงานของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. 2558 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้านและการดําเนิน 
งานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. 2558 

  

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบ             
ผังเมือง แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะแก่ชุมชนพัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง ผลการสํารวจความคิดเห็น 
ของประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น
จํานวน 400 คน ผลการแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. 2558 มีประเด็น 
ดังน้ี 

 
ตารางที่  1.1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 209 52.25 
หญิง 191 47.75 

อายุ   
ตํ่ากว่า 20 ปี 18 4.50 
20-30 ปี 102 25.50 
31-40 ปี 94 23.50 
41-50 ปี 83 20.75 
51-60 ปี 70 17.50 
มากกว่า 60 ปี 33 8.25 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 92 23.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 91 22.75 
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               ตารางท่ี  1.1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. 90 22.50 
ปริญญาตรี 25 6.25 
อ่ืนๆ 3 0.75 

อาชีพหลัก 
รับราชการ 

22 5.50 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 47 11.75 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 133 33.25 
รับจ้าง 68 17.00 
นักเรียน/นักศึกษา 65 16.25 
เกษตร 63 15.75 
อ่ืนๆ 2 0.5 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 เพศหญิง

จํานวน 191 คิดเป็นร้อยละ 47.75 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 

รองลงมา ได้แก่ 31-40 ปี จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 ช่วงอายุ 41-50 ปี จํานวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.75 ช่วงอายุ 51-60 ปี จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และมากกว่า 60 ปี
จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 สําหรับช่วงอายุท่ีน้อยท่ีสุดคือ ตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.50 ตามลําดับ 
 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.75 รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษา จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 ระดับอนุปริญญา/ปวท/ปวส.จํานวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.50 ระดับปริญญาตรีจํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 สําหรับจํานวนประชาชนท่ีจบ
การศึกษามีจํานวนน้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ มีจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามลําดับ 
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อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.25 รองลงมาได้แก่ รับจ้างจํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 65 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 เกษตร จํานวน 63 คนคิดเป็นร้อยละ 15.75 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 
47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 รับราชการ จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และ อ่ืนๆ 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.5 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 1.2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 1-10 คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี 
 8.01-10.00 มากที่สุด 
 6.01-8.00 มาก 
 4.01-6.00 ปานกลาง 
 2.01-4.00 น้อย 
 0.01-2.00 น้อยที่สุด 
 

ท่ี ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.65 1.55 มาก 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
 

6.67 
 

1.48 มาก 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 
 

6.63 
 

1.45 มาก 
4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ

สาธารณะ 
 

6.00 
 

1.45 มาก 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 
 

6.48 
 

1.58 มาก 
6 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีกําหนด  6.35 1.64 มาก 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
 

6.37 
 

1.74 มาก 
8 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5.98 1.96 ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉล่ียรวม 6.39 1.61 มาก 

 
จากตารางที่ 1. 2 พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง แนวทางการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชนพัฒนา
ระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก      
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มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.39 (S.D.1.61)  คิดเป็นร้อยละ 63.90 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย
เท่ากับ 6.67  รองลงมาได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 6.65  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม         มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 6.63 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
6.48 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น       มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 6.37 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.35 การรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.00 และประชาชนมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุดในเรื่อง ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.98 
 
ตารางท่ี 1.3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
  2.50-3.00  มาก 
  1.50-2.49  ปานกลาง 

   1.00-1.49  น้อย 
ท่ี ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 2.18 0.46 ปานกลาง 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
2.14 0.50 ปานกลาง 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

2.10 0.53 ปานกลาง 

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

2.10 0.51 ปานกลาง 

5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.05 0.56 ปานกลาง 
6 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  2.00 0.57 ปานกลาง 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
1.99 0.65 ปานกลาง 

8 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 1.91 0.72 ปานกลาง 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 1.94 0.66 ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉล่ียรวม 2.05 0.57 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 1.3 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมืองแนวทางการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชนพัฒนา
ระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
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กลาง  คือค่าเฉลี่ย 2.05 (S.D.0.57) คิดเป็นร้อยละ 68.33 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อพบว่า  ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่อง มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 รองลงมาได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 2.14 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.10 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.10 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.05 การดําเนินงานเป็น
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.00 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.99 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.94 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.91 ตามลําดับ  

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน แนว
ทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดีมีสุขและสร้างสรรค์ 
พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัว
เท่ากับการเปล่ียนแปลง สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน            
และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบ
แบบสอบถามซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 400 คน ผลการแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร พ.ศ. 2558 มีประเด็น ดังน้ี 

ตารางที่  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 190 47.50 
หญิง 210 52.50 

อายุ   
ตํ่ากว่า 20 ปี 15 3.75 
20-30 ปี 101 25.25 
31-40 ปี 67 16.75 
41-50 ปี 111 27.75 
51-60 ปี 81 20.25 
มากกว่า 60 ปี 25 6.25 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 57 14.25 
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ตารางที่  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 73 18.25 
มัธยมปลาย/ปวช. 72 18.00 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. 163 40.75 
ปริญญาตรี 24 6.00 
อ่ืนๆ 11 2.75 

อาชีพหลัก   
รับราชการ 88 22.00 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 55 13.75 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 106 26.50 
รับจ้าง 59 14.75 
นักเรียน/นักศึกษา 47 11.75 
เกษตร 44 11.00 
อ่ืนๆ 1 0.25 

 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 เพศชาย 

จํานวน 190 คิดเป็นร้อยละ 47.50 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 

รองลงมา ได้แก่ 20-30 ปี จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 ช่วงอายุ 51-60 ปี จํานวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.25 ช่วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 และมากกว่า 60 ปี
จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 สําหรับช่วงอายุท่ีน้อยท่ีสุดคือ ตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.75 ตามลําดับ 
 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวท/ปวส. จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อย

ละ 40.75 รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 ระดับมัธยม
ปลาย/ปวช.จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ระดับประถมศึกษา จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
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14.25 ระดับปริญญาตรีจํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 สําหรับจํานวนประชาชนที่จบการศึกษา
มีจํานวนน้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ มีจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ

26.50 รองลงมาได้แก่ รับราชการ จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 รับจ้าง จํานวน 59 คนคิด
เป็นร้อยละ 14.75 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 นักเรียน/นักศึกษา
จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 และ เกษตร 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 สําหรับจํานวน
ประชาชนที่มีจํานวนน้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ มีจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2.2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 1-10 คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี 
 8.01 - 10.00 มากท่ีสุด 
 6.01 - 8.00 มาก 
 4.01 - 6.00 ปานกลาง 
 2.01 - 4.00 น้อย 
 0.01 - 2.00 น้อยที่สุด 
 

ท่ี ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.40 1.43 มาก 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
7.16 1.29 มาก 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

7.03 1.25 มาก 

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

7.03 1.13 มาก 

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

6.86 1.23 มาก 

6 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีกําหนด  6.92 1.23 มาก 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
6.97 1.37 มาก 

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.75 1.63 มาก 
 ผลประเมินเฉล่ียรวม 7.02 1.32 มาก 
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จากตารางท่ี  2.2 พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวันอย่างเป็นองค์
รวมพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความม่ันคง แข็งแรงดีมีสุขและสร้างสรรค์ พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่ากับการเปลี่ยนแปลงสร้างความ
ตระหนักและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่ม
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ท่ีหลากหลายภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คือค่าเฉลี่ย 7.02 (S.D.1.32) คิดเป็นร้อยละ 70.20 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อพบว่า  ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่อง  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.40  รองลงมาได้แก่  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  7.16  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.03  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.03  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.97  การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.92  
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ6.86  ประโยชน์
ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  6.75  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2.3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
  2.50 - 3.00 มาก 
  1.50 - 2.49  ปานกลาง 

   1.00 - 1.49  น้อย 
 
ท่ี ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 2.25 0.45 ปานกลาง 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
2.26 0.54 ปานกลาง 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

2.25 0.57 ปานกลาง 

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

2.24 0.54 ปานกลาง 

5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.10 0.58 ปานกลาง 
6 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  2.02 0.54 ปานกลาง 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
2.01 0.61 ปานกลาง 
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ท่ี ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
8 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 2.12 0.55 ปานกลาง 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.02 0.60 ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉล่ียรวม 2.14 0.56 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่  2.3 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์
รวมพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความม่ันคง แข็งแรงดีมีสุขและสร้างสรรค์ พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่ากับการเปลี่ยนแปลงสร้างความ 
ตระหนักและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่ม
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ท่ีหลากหลายภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 (S.D.0.56) คิดเป็นร้อยละ 71.33 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อพบว่า  
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่อง  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.26 รองลงมาได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.24 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.12  
ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.10  การดําเนินงานเป็นตาม
ระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.02  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.02 และประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในเรื่อง  ผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.01  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือ
ความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีความแข็งแรง มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสาร         
และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการสํารวจความคิดเห็น    
ของประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น
จํานวน 400 คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. 2558 มีประเด็น ดังนี้ 
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ตารางที่  3.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 193 48.25 
หญิง 207 51.75 

อายุ   
ตํ่ากว่า 20 ปี 39 9.75 
20-30 ปี 106 26.50 
31-40 ปี 60 15.00 
41-50 ปี 86 21.50 
51-60 ปี 87 21.75 
มากกว่า 60 ปี 22 5.50 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 76 19.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 109 27.25 
มัธยมปลาย/ปวช. 57 14.25 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. 130 32.50 
ปริญญาตรี 28 7.00 
อ่ืนๆ 0 0 

อาชีพหลัก   
รับราชการ 7 1.75 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 69 17.25 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 60 15.00 
รับจ้าง 98 24.50 
นักเรียน/นักศึกษา 46 11.50 
เกษตร 119 29.75 
อ่ืนๆ 1 0.25 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 เพศชาย 

จํานวน 193 คิดเป็นร้อยละ 48.2อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50

รองลงมา ได้แก่ 51-60 ปี จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 ช่วงอายุ 41-50 ปี จํานวน 86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.50 ช่วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และตํ่ากว่า 20 ปี
จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 สําหรับช่วงอายุท่ีน้อยท่ีสุดคือ ตํ่ามากกว่า 60 ปี จํานวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามลําดับ 
 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวท/ปวส. จํานวน 130 คน คิดเป็นร้อย

ละ 32.50 รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 มัธยมปลาย/ปวช.จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.25 สําหรับจํานวนประชาชนท่ีจบการศึกษามีจํานวนน้อยที่สุดคือ ปริญญาตรี มีจํานวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.00 ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 รองลงมา

ได้แก่ รับจ้าง จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 69 คนคิดเป็นร้อยละ 
17.25 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 46คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.50 และรับราชการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 สําหรับจํานวนประชาชนท่ีมีจํานวน
น้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ มีจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3.2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 1 - 10 คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้ 
 8.01 - 10.00 มากที่สุด 
 6.01 - 8.00 มาก 
 4.01 - 6.00 ปานกลาง 
 2.01 - 4.00 น้อย 
 0.01 - 2.00 น้อยที่สุด 
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ท่ี ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.93 1.68 มาก 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
6.79 

1.64 มาก 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 
 

6.69 
1.65 มาก 

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

6.78 
1.67 มาก 

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

6.81 
1.60 มาก 

6 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีกําหนด  6.88 1.63 มาก 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
6.84 

1.86 มาก 

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5.72 2.50 มาก 
 ผลประเมินเฉล่ียรวม 6.68 1.77 มาก 

 
จากตารางท่ี 3.2 พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความม่ันคง 
และเป็นธรรมในสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ความแข็งแรง มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมา          
ภิบาล ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์           
เชิงรุก ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความ
เป็นพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย พัฒนาศักยภาพของเทศบาล
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.68 (S.D.1.77) คิดเป็นร้อยละ 66.80 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด  คือ  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  6.93  
รองลงมาได้แก่  การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีกําหนด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  6.88  ผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.84  การเปิด
โอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.81 มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.79 การรายงานผล
การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.78 มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  6.69 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับ
จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.72 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 3.3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

  2.50 - 3.00 มาก 
  1.50 - 2.49  ปานกลาง 

   1.00 - 1.49  น้อย 
 
 
ท่ี ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 2.28 0.48 ปานกลาง 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
2.25 0.55 ปานกลาง 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

2.24 0.51 ปานกลาง 

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

2.16 0.59 ปานกลาง 

5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.20 0.62 ปานกลาง 
6 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  2.24 0.57 ปานกลาง 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
2.21 0.65 ปานกลาง 

8 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 2.15 0.58 ปานกลาง 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.05 0.71 ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉล่ียรวม 2.19 0.58 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 3.3 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความม่ันคง 
และเป็นธรรมในสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ความแข็งแรง มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
พลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ
ค่าเฉลี่ย 2.19 (S.D.0.58) คิดเป็นร้อยละ 73.00 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อพบว่า  ประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.28  รองลงมาได้แก่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.25 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.24  มีการเปิดโอกาสให้
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ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.24 ผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21ความโปร่งใสในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.20การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 และประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.05 
 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร               
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตรและการบริหารจัดการ ส่งเสริม
ความเข้มแข็งและสร้างกลุ่ม เครือข่ายละสถาบันทางการเกษตรส่งเสริมพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากการสุ่ม 
ทีมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 400 คน                   
ผลการแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. 2558 มีประเด็น ดังน้ี 
 

ตารางที่  4.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 181 45.25 
หญิง 219 54.75 

อายุ   
ตํ่ากว่า 20 ปี 15 3.75 
20-30 ปี 109 27.25 
31-40 ปี 81 20.25 
41-50 ปี 99 24.75 
51-60 ปี 62 15.50 
มากกว่า 60 ปี 34 8.50 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 145 36.25 
มัธยมศึกษาตอนต้น 93 23.25 
มัธยมปลาย/ปวช. 82 20.50 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. 65 16.25 
ปริญญาตรี 15 3.75 
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ตารางท่ี  4.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 
อ่ืนๆ 0 0 
นักเรียน/นักศึกษา 45 11.25 
เกษตร 120 30.00 
อ่ืนๆ 0 0 

อาชีพหลัก   
รับราชการ 3 0.75 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 57 14.25 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 124 31.00 
รับจ้าง 51 12.75 
นักเรียน/นักศึกษา 45 11.25 
เกษตร 120 30.00 
อ่ืนๆ 0 0 

 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 เพศชาย 

จํานวน 181 คิดเป็นร้อยละ 45.25 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25

รองลงมา ได้แก่ 41-50 ปี จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 ช่วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.25 ช่วงอายุ 51-60 ปี จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 และมากกว่า 60 ปี
จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 สําหรับช่วงอายุท่ีน้อยท่ีสุดคือ ตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.75 ตามลําดับ 
 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25

รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 ระดับมัธยมปลาย/ปวช. 
จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ระดับอนุปริญญา/ปวท/ปวส. จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
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16.25 สําหรับจํานวนประชาชนที่จบการศึกษามีจํานวนน้อยท่ีสุดคือ ปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.75 ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.00 รองลงมาได้แก่ เกษตร จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน 
57 คนคิดเป็นร้อยละ 14.25 รับจ้าง จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 สําหรับจํานวนประชาชนท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุดคือ รับราชการ 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.75 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 1 - 10 คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้ 
 8.01 - 10.00 มากที่สุด 
 6.01 - 8.00 มาก 
 4.01 - 6.00 ปานกลาง 
 2.01 - 4.00 น้อย 
 0.01 - 2.00 น้อยที่สุด 
 

 
ท่ี ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.30 1.44 มาก 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
7.13 

1.34 มาก 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

7.04 
1.26 มาก 

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

7.14 
1.17 มาก 

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

7.02 
1.27 มาก 

6 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีกําหนด  6.95 1.37 มาก 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
7.07 

1.40 มาก 

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.72 1.68 มาก 
 ผลประเมินเฉล่ียรวม 7.04 1.36 มาก 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืนส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตรและการบริหารจัดการ ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง
กลุ่ม เครือข่ายละสถาบันทางการเกษตรส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 
ของเกษตรกร ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือค่าเฉลี่ย 7.04 (S.D.1.36) 
คิดเป็นร้อยละ 70.40 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ  มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  7.30  รองลงมาได้แก่  การรายงานผล
การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ7.14มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.13  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  7.07มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.04 การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ7.02  การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ี
กําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.95  และประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในเรื่อง  ประโยชน์ท่ี
ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.72 
 
ตารางท่ี 4.3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
  2.50-3.00  มาก 
  1.50-2.49  ปานกลาง 

   1.00-1.49  น้อย 
 
ท่ี ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 2.28 0.52 ปานกลาง 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
2.29 0.59 ปานกลาง 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

2.26 0.59 ปานกลาง 

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

2.29 0.57 ปานกลาง 

5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.17 0.59 ปานกลาง 
6 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  2.06 0.57 ปานกลาง 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
2.08 0.67 ปานกลาง 
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ท่ี ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
8 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 2.18 0.64 ปานกลาง 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.18 0.58 ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉล่ียรวม 2.19 0.59 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่  4.3 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การผลิตภาคเกษตรท้ังระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตรและการบริหารจัดการ ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง
กลุ่มเครือข่ายละสถาบันทางการเกษตรส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ    ปานกลาง คือค่าเฉลี่ย 2.19 
(S.D.0.59) คิดเป็นร้อยละ 73.00 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีเท่ากัน  2  
ข้อ คือ  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.29  รองลงมาได้แก่ มีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.28 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.26การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.18ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.18ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม            มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.17 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.08 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.06  ตามลําดับ 
 

5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน   แนว
ทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพ้ืนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน พัฒนาระบบการท่องเท่ียวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว                
เพื่อเพ่ิมศักยภาพของการท่องเท่ียวในระดับชุมชน ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการสร้างธํารงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นท่ี 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริม
สุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพท้ังระบบ             
และบูรณาการในทุกระดับ เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากการ
สุ่ม ทีมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 400 คน ผลการ
แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. 2558 มีประเด็น ดังน้ี 
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ตารางที่ 5.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 181 45.25 
หญิง 219 54.75 

อายุ   
ตํ่ากว่า 20 ปี 15 3.75 
20-30 ปี 62 15.50 
31-40 ปี 81 20.25 
41-50 ปี 99 24.75 
51-60 ปี 109 27.25 
มากกว่า 60 ปี 34 8.50 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 75 18.75 
มัธยมศึกษาตอนต้น 83 20.75 
มัธยมปลาย/ปวช. 82 20.50 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. 145 36.25 
ปริญญาตรี 15 3.75 
อ่ืนๆ 0 0 

 
อาชีพหลัก   

รับราชการ 3 0.75 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 7 1.75 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 119 29.75 
รับจ้าง 101 25.25 
นักเรียน/นักศึกษา 45 11.25 
เกษตร 124 31.00 
อ่ืนๆ 1 0.25 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 เพศชาย 

จํานวน 181 คิดเป็นร้อยละ 45.25 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25

รองลงมา ได้แก่ 41-50 ปี จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 ช่วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.25 ช่วงอายุ 20-30 ปี จํานวน 62  คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 และมากกว่า 60 ปี
จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 สําหรับช่วงอายุท่ีน้อยท่ีสุดคือ ตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.75 ตามลําดับ 
 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวท/ปวส. จํานวน 145 คน คิดเป็น           

ร้อยละ 36.25 รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 ระดับมัธยม
ปลาย/ปวช .  จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ระดับประถมศึกษา จํานวน 75 คน                
คิดเป็นร้อยละ 18.75 สําหรับจํานวนประชาชนที่จบการศึกษามีจํานวนน้อยท่ีสุดคือ ปริญญาตรี             
มีจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรจํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมา

ได้แก่ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 รับจ้าง จํานวน 101 คนคิดเป็น
ร้อยละ 25.25 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 และรับราชการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 สําหรับจํานวนประชาชนท่ีมี
จํานวนน้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ มีจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 5.2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 1-10 คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี 
 8.01 - 10.00 มากท่ีสุด 
 6.01 - 8.00 มาก 
 4.01 - 6.00 ปานกลาง 
 2.01 - 4.00 น้อย 
 0.01 - 2.00 น้อยที่สุด 
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ท่ี ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.76 1.64 มาก 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
6.72 

1.55 มาก 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

6.74 
1.45 มาก 

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

6.88 
1.45 มาก 

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

6.70 
1.46 มาก 

6 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีกําหนด  6.56 1.62 มาก 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
6.59 

1.56 มาก 

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.46 1.72 มาก 
 ผลประเมินเฉล่ียรวม 6.67 1.55 มาก 

 
 จากตารางที่ 5.2 พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พัฒนาระบบการท่องเท่ียวและเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวใน
ระดับชุมชน ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการ
สร้างธํารงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนท่ี พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการสุขภาพท้ังระบบและบูรณาการในทุกระดับเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไข               
และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภาพรวมแล้วประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือค่าเฉลี่ย 6.67 (S.D.1.55) คิดเป็นร้อยละ 66.70 เม่ือจําแนกเป็นราย
ข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.88  รองลงมาได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.76 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.74 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.72 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.70 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.59 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีกําหนดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  6.56  
ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  6.46  ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 5.3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
  2.50-3.00  มาก 
  1.50-2.49  ปานกลาง 

   1.00-1.49  น้อย 
 
ท่ี ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 2.29 0.53 ปานกลาง 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
2.31 0.57 ปานกลาง 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

2.31 0.61 ปานกลาง 

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

2.30 0.59 ปานกลาง 

5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.17 0.60 ปานกลาง 
6 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  2.06 0.57 ปานกลาง 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
2.10 0.66 ปานกลาง 

8 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 2.17 0.69 ปานกลาง 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.17 0.73 ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉล่ียรวม 2.20 0.61 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่  5.3 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พัฒนาระบบการท่องเท่ียวและเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการท่องเท่ียว
ในระดับชุมชน  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม                       
และกระบวนการสร้างธํารงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนท่ี พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็น
องค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพท้ังระบบและบูรณาการในทุกระดับเพ่ิม
ประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน เตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือค่าเฉล่ีย 2.20 (S.D.0.61) 
คิดเป็นร้อยละ 73.30 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด มีเท่ากัน 2 ข้อ คือ             
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มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.31 รองลงมาได้แก่ การรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.29 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.17 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.17 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.17 ผล
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.10 
และประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในเรื่อง การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีกําหนด              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.06 
 

6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางการ
พัฒนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
อากาศของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์              
และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างย่ังยืนและส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพ้ืนท่ี          
สีเขียวบริการสาธารณะในชุมชน ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้
ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังส้ินจํานวน 400 คน ผลการแสดงความ
คิดเห็นท่ีมีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. 2558 มีประเด็น ดังน้ี 

 
ตารางที่  6.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 156 39.00 
หญิง 244 61.00 

อายุ   
ตํ่ากว่า 20 ปี 12 3.00 
20-30 ปี 93 23.25 
31-40 ปี 90 22.50 
41-50 ปี 100 25.00 
51-60 ปี 74 18.50 
มากกว่า 60 ปี 31 7.75 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 147 36.75 
มัธยมศึกษาตอนต้น 93 23.25 
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          ตารางท่ี  6.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 
มัธยมปลาย/ปวช. 91 22.75 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. 61 15.25 
ปริญญาตรี 8 2.00 
อ่ืนๆ 0 0.00 

อาชีพหลัก   
รับราชการ 4 1.00 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 59 14.75 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 120 30.00 
รับจ้าง 70 17.50 
นักเรียน/นักศึกษา 39 9.75 
เกษตร 108 27.00 
อ่ืนๆ 0 0 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 เพศชาย 

จํานวน 156 คิดเป็นร้อยละ 39.00 
อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00

รองลงมา ได้แก่ 20-30 ปี จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 ช่วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 90 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.50 ช่วงอายุ 51-60 ปี จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 และมากกว่า 60 ปี
จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 สําหรับช่วงอายุท่ีน้อยท่ีสุดคือ ตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.00 ตามลําดับ 
 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75

รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 ระดับมัธยมปลาย/ปวช. 
จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 ระดับอนุปริญญา/ปวท/ปวส. จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.25 สําหรับจํานวนประชาชนท่ีจบการศึกษามีจํานวนน้อยที่สุดคือ ปริญญาตรี จํานวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.00 ตามลําดับ 
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อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.00 รองลงมาได้แก่ เกษตร จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 รับจ้าง จํานวน 70 คนคิดเป็น
ร้อยละ 17.50 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 สําหรับจํานวนประชาชนที่มีจํานวนน้อยท่ีสุดคือ รับราชการ 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.00 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 6.2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 1 - 10 คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้ 
 8.01 - 10.00 มากที่สุด 
 6.01 - 8.00 มาก 
 4.01 - 6.00 ปานกลาง 
 2.01 - 4.00 น้อย 
 0.01 - 2.00 น้อยที่สุด 

 
ท่ี ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.90 1.46 มาก 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
6.82 

1.41 มาก 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

6.82 
1.40 มาก 

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

6.83 
1.44 มาก 

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

6.73 
1.44 มาก 

6 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีกําหนด  6.75 1.48 มาก 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
6.86 

1.60 มาก 

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.65 1.81 มาก 
 ผลประเมินเฉล่ียรวม 6.79 1.50 มาก 

 
จากตารางที่ 6.2 พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการ
ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชนเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิ
ทัศน์ของเมืองอย่างย่ังยืนและส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบริการสาธารณะในชุมชน 
ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือค่าเฉลี่ย 6.79 (S.D.1.50) คิดเป็นร้อยละ 
67.90 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.90 รองลงมาได้แก่ ผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.86 การ
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.83มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.82มีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.82การดําเนินงานเป็นตาม
ระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.75การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.73 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.65 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 6.3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
  2.50-3.00  มาก 
  1.50-2.49  ปานกลาง 

   1.00-1.49  น้อย 
 
ท่ี ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 2.21 0.48 ปานกลาง 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
2.25 0.52 ปานกลาง 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

2.22 0.54 ปานกลาง 

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

2.17 0.54 ปานกลาง 

5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.10 0.58 ปานกลาง 
6 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  2.08 0.55 ปานกลาง 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
2.07 0.60 ปานกลาง 

8 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 2.05 0.60 ปานกลาง 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.10 0.68 ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉล่ียรวม 2.13 0.56 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 6.3 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการ
ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิ
ทัศน์ของเมืองอย่างย่ังยืนและส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบริการสาธารณะในชุมชน 
ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.13 (S.D.0.56) คิด
เป็นร้อยละ 83.66 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 มีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.21 การรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.17 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.10 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม                มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.10 การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.08ผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.07  และ
ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในเรื่องการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.05 
 
         ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อผลการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร แยกเป็นราย
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง  

ประเภทถนน สะพาน ทางเท้า 
1. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการตรวจสอบสภาพถนนให้อยู่ในสภาพดีสมํ่าเสมอ 
2. ควรรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ  ตลาดสด  และริมทางเท้าให้มากข้ึน 
3. อยากให้มาปรับปรุงถนนหน้าวัดชมภูหลวงทั้งสาย สภาพถนนไม่สมํ่าเสมอและมีนํ้าขัง

บริเวณข้างถนนทําให้สัญจรลําบาก  ซ่ึงประชาชนได้มีการร้องเรียนทุกปีแต่ยังไม่มีการซ่อมแซม 
4. ต้องการให้เทศบาลทําการสํารวจถนน สะพาน ทางเท้าที่ชํารุดทรุดโทรมเป็นประจําทุก

เดือน และปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  
5. ควรมีการสํารวจ  ตรวจสอบและซ่อมแซมถนนในแต่ละชุมชนเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
6. จุดท่ีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยหรือเป็นจุดเส่ียงควรมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือเตือนให้

ประชาชนระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะจุดในชุมชน  
7. ควรจัดพ้ืนท่ีจอดรถบริเวณหน้าตลาดกาดเมฆ ซ่ึงในเวลาเย็น การจราจรจะติดขัดมาก 
8. ควรมีตรวจสอบพ้ืนท่ีรกรา้งให้มีแสงสว่างเพ่ือป้องกันอาชญากรรม 
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9. เทศบาลควรตรวจสอบถนนบริเวณหน้าโรงเรียนและบริเวณถนนทางเข้าของโรงงาน               
ซ่ึงถนนจะมีกรวดหินกรวดทราย ซ่ึงบริเวณน้ันเป็นทางโค้งอาจเกิดอันตรายได้ 

10. บริเวณบ้านกลางทุ่งมีโรงงานตรงถนนหน้าโรงเรียน ซ่ึงมีรถบรรทุกเข้า–ออกอยู่                
เป็นประจําทําให้ถนนตรงบริเวณทางเข้าชํารุด เสียหาย มีเศษหิน เป็นอันตรายมากๆ จึงอยากให้
เทศบาลลงมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ 

11. ควรมีโครงการสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในชุมชน เพ่ือให้การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวก
12. ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนท่ีชุมชน  

 
ประเภทไฟฟ้าสาธารณะ 

1. ควรมีการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้านให้เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือจะได้มีแสงสว่างท่ัวถึง  
2. ควรมีการสํารวจความต้องการและปัญหาของประชาชนโดยให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วน

ร่วมในการเสนอแนะปัญหาและความต้องการอย่างท่ัวถึง  
3. ควรทําการสํารวจไฟฟ้าสาธารณะซ่ึงชํารุดเสียหายอยู่บ่อยครั้ง และควรซ่อมแซมหรือ

เปลี่ยนอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
ประเภทน้ําประปา 

1. นํ้าประปาไหลไม่แรงและประสบปัญหานํ้าประปาไม่ไหลในช่วงเวลาเร่งด่วนของแต่ละวัน 
2. เทศบาลควรตรวจสอบคุณภาพของนํ้าประปาให้สะอาดอย่างสมํ่าเสมอ 
3. ควรมีการป้องกันการขโมยมิเตอร์ประปาภายในชุมชน 

ประเภทระบบระบายน้ํา 
1. ควรพัฒนาเร่ืองสาธารณูปโภคทุกด้านให้ท่ัวถึงเพราะบางชุมชนไม่ได้รับความช่วยเหลือ  
2. เทศบาลเขลางค์นครทํางานค่อนข้างล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน                  

และพัฒนาไม่ท่ัวถงึทุกชุมชน 
3. ควรเพ่ิมท่อระบายนํ้าให้สามารถใช้งานได้ดีและครอบคลุมทุกชุมชน 
4. ควรแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากหากฝนตกเป็นจํานวนมากจะทําให้ระบายนํ้าไม่ทัน 
5. ควรมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนํ้าท่วมขังภายในชุมชนอย่างเร่งด่วน 
6. ท่อระบายนํ้าบริเวณชุมชนและบริเวณตลาดมีกลิ่นเหม็นรบกวน 
7. ควรแก้ไขนํ้าขังตามพ้ืนถนน  ทําให้ประชาชนประสบอุบัติเหตุ 

 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ 

1. ควรเน้นความโปร่งใสในการดําเนินโครงการแต่ละโครงการเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   
1. ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน เทศบาลควรประชาสัมพันธ์/

ให้ความรู้กับประชาชนทุกวัยในเรื่องประชาคมอาเซียน  การปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับประชาคม 
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2. ควรมีโครงการตรวจสุขภาพเด็กและเยาวชนเป็นประจําทุกเดือน เนื่องจากเด็กมักจะ
เจ็บป่วยและมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่เป็นประจํา 

3. เทศบาลทํางานล่าช้าและมีโครงการเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยค่อนข้างน้อย 
4. ควรส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมร่วมกันทํา เช่น จัดงานกิจกรรมกีฬาสี 

ในแต่ละชุมชน หรือมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
5. ควรมีการอบรมเรื่องการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเพ่ือจะได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ                 

การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น อาหารท่ีควรรับประทาน ,การออกกําลังกาย, อาชีพท่ีเหมาะสม 
6. ควรส่งเสริมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน  
1. ควรมีการจัดหางานให้กับประชาชนในชุมชนเพราะมีคนว่างงานเป็นจํานวนมาก 
2. มีการแนะนําการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้นําชุมชนและประชาชน 
3. ควรเข้ามาช่วยเหลือประชาชนให้มากกว่าเดิมและควรทํางานอย่างเข้มแข็ง 
4. ควรจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความรักและสามัคคีของประชาชน 
5. ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการและกิจกรรมควรให้ประชาชนรับทราบมากกว่าน้ี 
6. ควรทําตามนโยบายท่ีเคยให้ไว้กับประชาชนเม่ือครั้งตอนหาเสียง 
7. เทศบาลควรให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหน้าท่ีการปฏิบัติงานของเทศบาลให้ประชาชน

ได้รับทราบ 
8. ควรส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
9. ควรเปิดโอกาสให้เพศท่ีสามแสดงความคิดเห็นหรือมีเวทีสําหรับเพศท่ีสาม 
10. ควรมีการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี 
11. ควรเพ่ิมในเรื่องคุณธรรมในการทํางานให้มากขึ้น และทํางานเพ่ือประชาชนไม่ควรทํางาน

ให้แก่พรรคพวก ญาติพ่ีน้อง 
12. หอกระจายเสียงได้ยินไม่ท่ัวถึง อยากให้ทางเทศบาลซ่อมแซมเพ่ือจะได้รับข้อมูลข่าวสาร 
13. ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนให้มากข้ึน  
14. ควรจัดกิจกรรมอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผู้ท่ีสนใจเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ 
15. ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพ่ิมมาก

ขึ้น  ซ่ึงในปัจจุบันในช่องทางในการสื่อสารทางรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลมักไม่ครอบคลุมทุก
ชุมชนและได้ยินไม่ชัดเจนทําให้ไม่ทราบเรื่องที่เทศบาลต้องการประชาสัมพันธ์ 

16. ควรมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเทศบาลกับประชาชนเพ่ือจะได้จัด
กิจกรรมหรือโครงการให้เหมาะสม 

17. การประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยท่ัวถึง 
18. อยากให้เทศบาลเข้าถึงประชาชนให้มากกว่าน้ี  โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
19. โครงการน่าสนใจจรงิ แต่การทํางานล่าช้า  ไม่สามารถตรวจสอบได้ 
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20. อยากให้เทศบาลมาดูด้วยตนเอง จะได้รับรู้ถึงปัญหาของชาวบ้าน 
21. การจัดโครงการ/กิจกรรมควรคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนให้มากข้ึน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร   
1. ควรเพ่ิมแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ 
2. อยากให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ หรือการพัฒนาด้านการเกษตร  

ส่งเสริมการตลาดหรือมีตลาดกระจายสินค้าทางการเกษตร 
3. เทศบาลควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านการเกษตรให้มากกว่านี้ 
4. อยากให้แจกเมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัวในการเพาะปลูกให้ประชาชนมีรายได้ 
5. อยากให้ส่งเสริมการทําบ่อเลี้ยงปลา รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
6. ควรมีการช่วยรับประกันราคาผลผลิต ทางการเกษตรและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร 
7. อยากให้มีกิจกรรมส่งเสริมการทําปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้งาน ลดมลพิษ 
8. ควรให้คําแนะนําการกําจัดแมลงในการเกษตร และให้การสนับสนุนยากําจัดแมลง 
9. จัดให้มีโครงการแจกปุ๋ยหรอืยาฆ่าแมลง หรือจําหน่ายในราคาถูก 
10. ควรส่งเสรมิเงนิทุนเพ่ือจัดซ้ือโคกระบือมาเลี้ยงเพ่ือให้มีรายได้เสริม 
11. อยากให้นําปุ๋ยท่ีมีคุณภาพและราคาถูกเข้ามาจําหน่ายให้มากข้ึน 
12. ควรจัดใหมี้โครงการรถไถนาคันแรก 
13. อยากให้สง่เสริมการปลูกผักสวนครัว 
14. ควรมีการแจกพันธ์ุปลาและลูกไก่ให้กับชาวบ้าน 
15. อยากได้ความรู้เกษตรสมัยใหม่ 
16. อยากให้จัดหาที่เลี้ยงปลาและลูกไก่ เพราะแจกมาชาวบ้านบางคนไม่มีท่ีเลี้ยง 
17. อยากให้ช่วยเรื่องยากําจัดวัชพืช อยากมีนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในด้านการเกษตร 
18. ทางชุมชนขาดแคลนเร่ืองน้ําทําการเกษตร 
19. ควรมีการรณรงคใ์นการทําเกษตรอินทรีย์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้สารเคมี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน   
1. จัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกันบ่อยๆ เพ่ือสร้างความสามัคคี 
2. การทํางานต้องทําอย่างจริงจัง และมุ่งเน้นผลของงาน 
3. ควรจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด 
4. ควรส่งเสริมเยาวชนให้เล่นกีฬาเพ่ือให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
5. การจัดจําหน่ายสินค่าทางภูมิปัญญาของชาวบา้น 
6. มีการจัดหาผู้ท่ีมีความรู้ผู้เช่ียวชาญมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด 
7. อยากให้สมาชิกสภาเทศบาลและผู้นําชุมชนในชุมชนบ้านกล้วยทํางานร่วมกันอย่างสันติ 

ประชาชนหรือชุมชนจะได้เจริญ 
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8. ปัญหาการขัดแย้งในชุมชนยังมีอยู่ 
9. ควรปรับและบริหารให้ขึ้นมากกว่านี้อีก เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนและความเจริญใน

ทุกๆ ด้าน 
10. อยากให้มีการตรวจสุขภาพคนในชุมชน 
11. อยากให้จดัการเร่ืองอบรมอาชีพให้คนในหมู่บ้าน 
12. อยากให้ทางผู้บริหารเทศบาลอย่ายึดติดกับการแบ่งพรรคแบ่งพวก ควรว่างตัวให้เป็น

กลางและเล็งเห็นความสําคัญของประชาชนเป็นอันดับแรก 
13. จัดอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม  
14. ให้ความรู้เร่ืองบริการสาธารณะ 
15. ทําเรื่องขอสถานที่ออกกําลังกายไปแล้วยังไม่ได้รับการตอบสนอง 
16. อยากให้มีเครื่องออกกําลงักายในหมู่บ้าน 
17. อยากให้เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ลกูหลานน้ันอนุรักษ์ไว้ 
18. ควรเพ่ิมจํานวนเครื่องออกกําลังกายให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน              

ปัจจุบันมีแต่สนามกีฬาแต่ไม่มีเครื่องออกกําลังกาย 
19. ควรส่งเสริมและพัฒนาในด้านภูมิปัญญาเพ่ือสร้างสินค้า OTOP และสร้างรายได้ให้กับ

ชุมชน 
20. ควรมีการส่งเสริมการฝึกอาชีพและส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
21. ควรมีการส่งเสริมและอนุรักษ์ในเรื่องจารีตประเพณีของแต่ละชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
1. เขตติดกับบ้านฟ่อนมีการเผาขยะรบกวนชาวบ้านมากและนําขยะมาท้ิงกันมากมีการเตือน 

แล้วแต่ก็ยังฝ่าฝืน อยากให้เทศบาลเข้ามาช่วยเหลือและดูแลเพ่ือป้องกันมลพิษ 
2. อยากให้ปลูกต้นไม้ท่ีเกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน 
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านให้มีความปลอดภัย 
4. เทศบาลควรแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละอองเน่ืองจากในชุมชนมีรถบรรทุกเข้าออกจํานวนมาก  
5. ควรแจกพันธ์กล้าไม้ท่ีเป็นไม้ผลท่ีให้ผลผลิต เช่น ต้นชมพู่ ต้นมะขาม ต้นมะม่วง ซ่ึงจะทํา

ให้ได้ผลผลิตแล้วยังได้ร่มเงาอีกด้วย 
6. อยากให้ทางเทศบาลช่วยสนับสนุนพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับทางชุมชน 
7. มีการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน มีงบสนับสนุนในการกําจัดขยะในครัวเรือน ส่งเสริมการทํา

ธนาคารขยะในกลุ่มประชาชนทั่วไป  
9. ควรมีกิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มากขึ้น 
10. ควรจัดให้มีสวนสาธารณะในแต่ละชุมชน  
11. ช่วยมาดูและสอดส่องเร่ืองขยะเพราะมีคนแอบเผาขยะในชุมชน ทําให้เกิดมลพิษใน

ชุมชน  ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพ 
12 . ควรมี โครงการที่ เกี่ ยวกับการอนุรั ก ษ์ ป่า ชุมชน  รวมถึ งทรัพยากรธรรมชาติ                      

และสิ่งแวดล้อม 
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13. ควรส่งเสริมให้มีการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์ 
14. ควรส่งเสริมให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
15. ส่งเสริมให้นําวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร  เช่น  ฟางข้าวมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ              

เพ่ือลดปัญหามลพิษ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 : การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนท่ี 3 
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิตั ิ

......................................................................................................... 

3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 3 ปี 
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนา 

ระบบผังเมือง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะเป็นระบบครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 

 พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 
  
ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการ
สาธารณะ 
 

ท่ี แนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ 

1 แนวทางที่  1 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค 
แนวทางที่  2 พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
แนวทางที่  3 พัฒนาระบบผงัเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 
 
 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
ระบบ
สาธารณูปโภค 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

 โครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเน่ือง  

 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา แหล่งเรียนรู ้และองค ์
ความรู้ท่ีหลากหลาย  

ตัวชี้วัด 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสงักัดเทศบาลทุกศูนย์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ

ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผ่านมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ใน
ระดับดีมาก 

 ระดับความสําเร็จในการจัดต้ังศูนย์พัฒนาผูสู้งอายุต้นแบบ 
 

 
ท่ี แนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ 

2 แนวทางที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 เพ่ือการศึกษา 
แนวทางที่  2 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม 
แนวทางที่  3 พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความม่ันคง แข็งแรง ดี มีสุข  
                และสร้างสรรค์ 
แนวทางที่  4 พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกจิและสงัคม  
                 มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการ 
แนวทางที่  5 สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ 
                ประชาคมอาเซียน 
แนวทางที่  6 ส่งเสริมการเรยีนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่ง 
                เรียนรู้ และองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
 
 

ด้านการพัฒนา
คนสู่สงัคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างย่ังยืน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3: ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กร 
  และชุมชน เพือ่ความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาในทุกระดับ 
 ประชาชนในชุมชนสามารถจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตัวเอง  

ตัวชี้วัด 
 ระดับความสําเร็จในการปฏบัิติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินการ

บริหารจัดการที่ดี 
 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ท่ี แนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ 

3 แนวทางที่  1  ส่งเสริมประสทิธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร 
                  ให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรมทาง 
                  อาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมา 
                  ภิบาล 
แนวทางที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
แนวทางที่  3  เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
                  เชิงรุก 
แนวทางที่   4  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก 
                   ระดับ 
แนวทางที่  5  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดี 
                  ในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
แนวทางที่  6  พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ 
                  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
 

ด้านการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งการ
บริหารจัดการ
องค์กรและ
ชุมชน เพ่ือความ
ม่ันคง และเป็น
ธรรมในสังคม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดย 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร 
ตัวช้ีวัด 

 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
 

ท่ี แนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ 

4 แนวทางที่ 1  ส่งเสริมพัฒนาประสทิธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้ง 
                 ระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคเกษตรให้ 
                 เข้มแข็งและย่ังยืน 
แนวทางที่  2 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร     
                 และการบริหารจัดการ 
แนวทางที่  3  ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง กลุ่ม เครือข่าย และ 
                 สถาบันทางการเกษตร 
แนวทางที่  4  ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต  
                 และความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

ด้านการ
สนับสนุน 
ส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของภาคเกษตร 
โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้
สินค้าเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

  ประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีคุณภาพชีวิต (Quality of life)  
  ท่ีดีทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา 
  เศรษฐกิจพอเพียง 
   

ตัวชี้วัด 
 ร้อยละความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 5 ด้าน 

 คุณภาพชีวิตด้านการทํางาน 
 คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว 
 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความเครียด 
 คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม 
 คุณภาพชีวิตด้านชีวิตความเป็นอยู่ประจําวัน 

 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

5 แนวทางที่ 1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานราก 
                 บนพ้ืนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรคแ์ละภูมิปัญญา 
                 ท้องถิ่น 
แนวทางที่ 2  พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและเช่ือมโยงแหล่ง 
                 ท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการท่องเที่ยวใน 
                 ระดับชุมชน 
แนวทางที่ 3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วย 
                 กระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซ่ึงอัต 
                 ลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนท่ี 
แนวทางที่ 4   พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
                  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่ 5   สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 
                 และพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารสุขภาพท้ังระบบและ   
                 บูรณาการในทุกระดับ 
แนวทางที่  6 เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพ 
                 ติดในชุมชน 
แนวทางที่ 7  เตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
                 บริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                 และปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

ด้านการพัฒนา
สังคม คุณภาพ
ชีวิต และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม 
ตัวชี้วัด 

 จํานวนเครือข่ายอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
 จํานวนเพ่ิมขึ้นของพ้ืนท่ีสีเขียว 

 
ท่ี แนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ 

6 แนวทางที่  1  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่  2  เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง  
                  ในการดูแลรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อม และพร้อม 
                  รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
แนวทางที่  3  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสยีในชุมชน 
แนวทางที่  4  ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิ 
                 ทัศน์ของเมืองอย่างย่ังยืน 
แนวทางที่  5 ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และบริการ 
                 สาธารณะในชุมชน 

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการการพัฒนา /บัญชีสรุปโครงการพัฒนา



 

ผ.01 

100 
 

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 2560 2561 2562 

 
1 

 
โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค ภายในชุมชน
บ้านฟ่อน  หมู่ที่ 2     
ตําบลชมพู  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง  บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(บ้านฟ่อน) 
 

 
- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง       
เขลางค์นคร (บ้านฟ่อน) 
มีน้ําใช้สําหรับอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
เพียงพอ 

ตําบลชมพู 
- อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค  โดยทํา
การขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้าน
ฟ่อน  บริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมือง   
เขลางค์นคร (บ้านฟ่อน) 

20,000
 
- 

 
- 

 
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองเด็กเล็ก
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

 
- ทําให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีน้ําใช้
สําหรับอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
และเพียงพอ 

 
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านห้วยหล่อ  
หมู่ที่ 2 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

   - เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 

- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
โดยทําการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ ,ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- 3,000,000 -  - ร้อยละ 70 ของ 
ประชาชนในพื้นที่ 
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 
 

 - ทําให้ประชาชน
ในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตประปา  
ภายในชุมชนบ้าน 
ศรีหมวดเกล้า 2  หมู่ที่ 4 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง     
จังหวัดลําปาง 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้อย่างพอเพียง 

- อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค  
โดยทําการขยายเขตประปา  
บริเวณซอย 10 ความยาวไม่น้อยกว่า 
1,600 เมตร ถึงพื้นที่ภายในชุมชน 
บ้านศรีหมวดเกล้า 2 
 

1,500,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนิน
โครงการ 

- ทําให้ประชาชนมี
น้ําใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

4 โครงการขยายเขตประปา  
ภายในชุมชนบ้านร้อง    
หมู่ที่ 12 ตําบลชมพู       
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 - เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้อย่างพอเพียง  

 - อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค  
โดยทําการขยายเขตประปาบริเวณบ้าน
ร้องริมธาร ถึงพื้นที่ภายในชุมชนบ้านร้อง  
ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
 
 

- 500,000 - - ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ

 - ทําให้ประชาชน
มีน้ําใช้อย่าง
พอเพียง  

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตประปา  
ภายในชุมชนบ้านป่าแลว 1
หมู่ที่ 13 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้อย่างพอเพียง 

- อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค  
โดยทําการขยายเขตประปา บริเวณแยก
สะพานบ้านกาดเมฆ ถึงพื้นที่ภายในชุมชน
บ้านป่าแลว 1 ความยาวไม่น้อยกว่า 700 
เมตร 
 

- 700,000 - - ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ

 - ทําให้ประชาชน
มีน้ําใช้อย่าง
พอเพียง 
 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตประปา  
ภายในชุมชนบ้าน     
หนองเจริญ หมู่ที่ 14  
ตําบลชมพู  อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้อย่างพอเพียง  

- อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทํา
การขยายเขตประปา บริเวณซอยที่ 15  
ถึงซอยที่9 ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญ 
ความยาวไม่น้อยกว่า 1,600 เมตร 
 

- 1,500,000 - - ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ
 
 
 
 
 

 - ทําให้ประชาชน
มีน้ําใช้อย่าง
พอเพียง 
 

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

 
7 

 
โครงการขยายเขตประปา  
ภายในชุมชนบ้านวังแคว้ง
หมู่ที่ 2 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 
- เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้อย่างพอเพียง 
 

ตําบลปงแสนทอง      
- อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทํา
การขยายเขตประปา บริเวณทางเข้า
ซอยฌาปนสถาน ถึงพื้นที่ภายในชุมชน
บ้านวังแคว้ง ความยาวไม่น้อยกว่า 500 
เมตร  
 

 
- 

 
500,000 

 
- 

 
- ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ
 

  
- ทําให้ประชาชนมี
น้ําใช้อย่างพอเพียง 

 
กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตประปา  
ภายในชุมชนบ้านลําปาง
กลางตะวันตก หมู่ที่ 3
ตําบลปงแสนทอง     
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้อย่างพอเพียง 
 

- อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทํา
การขยายเขตประปา บริเวณจุดเชื่อมต่อ
ท่อเมนประปาบ้านหมอสม ถึงพื้นที่ 
ภายในชุมชนบ้านลําปางกลางตะวันตก 
ความยาวไม่น้อยกว่า 5,500 เมตร  
 

5,000,000 - - ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ
 

- ทําให้ประชาชนมี
น้ําใช้อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 
 

9 โครงการขยายเขตประปา  
ภายในชุมชนบ้าน     
มงคลกาญจน์ หมู่ที่ 8
ตําบลปงแสนทอง    
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้อย่างพอเพียง 

- อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค  
โดยทําการขยายเขตประปาบริเวณท้าย
ซอยหมู่บ้าน ถึงพื้นที่ภายในชุมชนบ้าน
มงคลกาญจน์   ความยาวไม่น้อยกว่า 600 
เมตร 
 
 
 
 

- 600,000 - - ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ

- ทําให้ประชาชนมี
น้ําใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

10 โครงการขยายเขตประปา 
ภายในชุมชนบ้านหนองห้า 
ตะวันตก หมู่ที่ 10    
ตําบลปงแสนทอง     
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้อย่างพอเพียง  

- อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค  
โดยทําการขยายเขตประปา  
บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงหลังวัด 
ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก 
ความยาวไม่น้อยกว่า 1,600 เมตร 

- 1,500,000 - - ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ

- ทําให้ประชาชนมี
น้ําใช้อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 
 

 
11 

 
โครงการขยายเขตประปา  
ภายในชุมชนบ้าน     
หนองปล้อง หมู่ที่ 5          
ตําบลพระบาท      
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 
- เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้อย่างพอเพียง 
 

ตําบลพระบาท       
- อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยทํา
การขยายเขตประปาบริเวณทางเข้า 
ครัวนวลศรี จนถึงพื้นที่ภายในชุมชนบ้าน
หนองปล้อง ความยาวไม่น้อยกว่า 500 
เมตร 
 

 
- 

 
500,000 

 
- 

 
- ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ
 

 
- ทําให้ประชาชนมี
น้ําใช้อย่างพอเพียง 
 

 
กองช่าง 

 
12 

 
โครงการวางท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านแพะดอนตัน  
หมู่ที่ 9 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 
- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 

ตําบลชมพู 
- โดยทําการวางท่อเมนประปา เริ่มต้นจาก
สะพานหนองหัวหงอกไปจนถึงบริเวณพื้นที่
ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน  หมู่ที่ 9 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,200 เมตร     
พร้อมอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 
 

 
2,000,000 

 
- 

 
- 

 
- ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ
 

 
- ทําให้ประชาชน
ในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

 
กองช่าง  



 

ผ.01 

104 
 

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 2560 2561 2562 

13 โครงการวางท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านกลางทุ่ง       
หมู่ที่ 13 ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 

 - เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ  

- โดยทําการวางท่อเมนประปาจากโรงสูบ
น้ําประปาหมู่บ้าน จนถึงพื้นที่ภายในชุมชน
บ้านกลางทุ่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 2,200 
เมตร พร้อมอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- 2,000,000 - - ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ
 

- ทําให้ประชาชน
ในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

 
14 

 
โครงการวางท่อเมน
ประปาภายในชุมชนบ้าน
หมอสม หมู่ที่ 2  
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 
 - เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 

ตําบลปงแสนทอง  
- โดยทําการวางท่อเมนประปาจากโรงสูบ
น้ําประปาหมู่บ้าน ถึงพื้นที่ภายในชุมชน
บ้านหมอสม ความยาวไม่น้อยกว่า 2,200 
เมตร พร้อมอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- 
 

2,000,000 
 
- 

 
- ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ
 

 
- ทําให้ประชาชน
ในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

 
กองช่าง 

15 โครงการวางท่อเมน
ประปา ภายในชุมชนบ้าน
หลวง หมู่ที่ 5 
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 - เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 
 

- โดยทําการวางท่อเมนประปาจากโรงสูบ
น้ําประปาหมู่บ้าน ถึงพื้นที่ภายในชุมชน
บ้านหลวง ความยาวไม่น้อยกว่า 2,200 
เมตร พร้อมอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 2,000,000 - - ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ
 

 - ทําให้ประชาชน
ในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

16 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านช้าง  หมู่ที่ 7 
ตําบลปงแสนทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

 - เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 

 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
โดยทําการก่อสร้างถังเก็บน้ําหอถังสูงแบบ 
ถังเชมเปญขนาด 30 ลบ.ม. ,ติดตั้งถังกรอง
น้ํา  ,งานขุดเจาะบ่อบาดาล  
,ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ,วางท่อเมนประปา 
พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลน 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

2,500,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ
 

 - ทําให้ประชาชน
ในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ 7   
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 

- โดยทําการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ ,ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 

3,000,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ

- ทําให้ประชาชน
ในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านสําเภา  หมู่ที่ 9 
ตําบลปงแสนทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

- โดยทําการก่อสร้างถังเก็บน้ําหอถังสูง
แบบถังเชมเปญขนาด 20 ลบ.ม.  
,ติดตั้งถังกรองน้ํา ,ขุดเจาะบ่อบาดาล ,
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

1,200,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ
 

- ทําให้ประชาชน
ในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 
 

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

 
19 

 
โครงการวางท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนอิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด   
หมู่ที่ 4 ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

  
- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ตําบลพระบาท   
- โดยทําการวางท่อเมนประปาจากโรงสูบ
น้ําประปาหมู่บ้าน ความยาวไม่น้อยกว่า 
400 เมตร ถึงพื้นที่ภายในชุมชน 
บ้านอิ่วเมี่ยน ,เปลี่ยนสารกรองถังกรองน้ํา
พร้อมอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

 
- 

 
500,000 

 
- 

 
- ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ

  
- ทําให้ประชาชน
ในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

 
กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนบ้านกอกชุม  หมู่ที่ 
6 ตําบลพระบาท  อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 

- โดยทําการก่อสร้างถังเก็บน้ําหอถังสูง
แบบถังเชมเปญขนาด 30 ลบ.ม. 
,ขุดเจาะบ่อบาดาล ,ติดตั้งถังกรองน้ํา       
,ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

1,500,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ
 

- ทําให้ประชาชน
ในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

 
21 

 
โครงการก่อสร้างหอถังสูง
เก็บน้ําภายในชุมชนบ้าน
กล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตําบล
กล้วยแพะ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

 
- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ตําบลกล้วยแพะ   
- โดยทําการก่อสร้างถังเก็บน้ําหอถังสูง
แบบถังเชมเปญขนาด 20 ลบ.ม.  
,ติดตั้งถังกรองน้ํา ,ขุดเจาะบ่อบาดาล ,
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

 
- 

 
1,200,000 

 
- 

  
- ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 
 

   
- ทําให้ประชาชน
ในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 

 
กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

22 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ชุมชนกล้วยแพะ  หมู่ที่ 2  
ซอย 16  ตําบลกล้วยแพะ  
อําเภอเมือง  จังหวัด
ลําปาง 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 

- โดยทําการก่อสร้างถังเก็บน้ําหอถังสูง
แบบถังเชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. 
,ติดตั้งถังกรองน้ํา ,ขุดเจาะบ่อบาดาล ,
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 1,200,000 - - ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ
 

- ทําให้ประชาชน
ในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถัง 
กรองน้ํา ภายในชุมชน
บ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3  
ตําบลกล้วยแพะ   
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 

- โดยทําการก่อสร้างถังกรองน้ําแบบ
ประปาผิวดินขนาดกลาง ,ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ํา ,พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- 1,500,000 - - ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ
 

- ทําให้ประชาชน
ในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

 
24 

 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  ชุมชนบ้าน   
หนองหัวหงอก  หมู่ที่ 9      
ตําบลชมพู  อําเภอเมือง     
จังหวัดลําปาง 
 
 

  
- เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง 

ตําบลชมพู  
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟ
สาธารณะ บริเวณเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายซอย 
15 หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางระยะ
ไม่น้อยกว่า 400 เมตร 
 

 
250,000

 

 
- 

 
- 

 
 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

 
- ทําให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ยามค่ําคืนและมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง  

 
กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

 
25 

 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  ชุมชนบ้าน   
ทุ่งกู่ด้าย  หมู่ที่ 6        
ตําบล  ปงแสนทอง  
อําเภอเมือง          
จังหวัดลําปาง 
 

  
- เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง 

ตําบลปงแสนทอง  
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟ
สาธารณะ บริเวณปากทางเข้าถนนลูกรัง
บ้านทุ่งกู่ด้ายจึงถึงทางรถไฟ    
ระยะไม่น้อยกว่า 1,700  เมตร 
 

 
1,200,000

 

 
- 

 
- 

 
 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

 
- ทําให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ยามค่ําคืนและมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง  

 
กองช่าง 

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  ภายในชุมชน
บ้านกาดใต้หมู่ที่ 7  
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 - เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง 

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟ
สาธารณะ บริเวณซอย1 ถึงพื้นที่ภายใน
ชุมชนบ้านกาดใต้ ระยะไม่น้อยกว่า 120 
เมตร 

60,000 - -  - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

- ทําให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ยามค่ําคืนและมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง  
 

กองช่าง 

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในชุมชน
บ้านกาดโป่ง หมู่ที่ 7 
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง 

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟ
สาธารณะ  บริเวณซอยหลังวัดกาดโป่งถึง
แยกบ้านสันฯ ระยะไม่น้องกว่า 1,400 
เมตร  
 

900,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

- ทําให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ยามค่ําคืนและมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 



 

ผ.01 

109 
 

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 2560 2561 2562 

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในชุมชน
บ้านหนองห้าตะวันตก  
หมู่ที่ 10 ตําบลปงแสนทอง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 - เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง 
 

 - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟ
สาธารณะ บริเวณซอย 2 ถึงปากทางเข้า
ปั๊มน้ํามันพีที ในชุมชนบ้านหนองห้า
ตะวันตก ระยะไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร 

- 800,000 - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

- ทําให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ยามค่ําคืนและมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

 
29 

 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในชุมชน
บ้านผาลาด   หมู่ที่ 4 
ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 
 - เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง  

ตําบลพระบาท 
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟ
สาธารณะ  บริเวณหน้าสถานีรถไฟบ้าน 
ผาลาด ถึงทางไปฌาปนสถานชุมชนบ้าน
ผาลาด ระยะไม่น้อยกว่า 1,400 เมตร 
 

 
900,000 

 
- 

 
- 

 
- ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

 
- ทําให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ยามค่ําคืนและมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
 

 
กองช่าง 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  ชุมชนอิ่วเมี่ยน  
บ้านผาลาด หมู่ที่ 4        
ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง 
 

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟ
สาธารณะ บริเวณทางเข้าหลังโบสถ์ชุมชน
อิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด ระยะไม่น้อยกว่า  
400  เมตร 

250,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

- ทําให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ยามค่ําคืนและมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
 

กองช่าง 



 

ผ.01 

110 
 

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 2560 2561 2562 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในชุมชน
บ้านศรีพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 
ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง 
 

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟ
สาธารณะ บริเวณศาลา SML ถึงทางเข้า
ชุมชนธนวรรณ ระยะไม่น้อยกว่า 400 
เมตร  
 

250,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

- ทําให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ยามค่ําคืนและมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในชุมชน
บ้านหนองห้าตะวันออก 
หมู่ที่ 7  ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง 
 

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟ
สาธารณะ บริเวณซอยข้างวัดถึงทางเลี่ยง
เมืองสะพานบ้านกาดเมฆตะวันออก 
ระยะไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร 

800,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

- ทําให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ยามค่ําคืนและมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
 

กองช่าง 

 
33 

 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในชุมชน
บ้านกล้วยแพะ  หมู่ที่ 2  
ตําบลกล้วยแพะ  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง  

ตําบลกล้วยแพะ 
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟ
สาธารณะ บริเวณสามแยกโรงเรียนกล้วย
แพะ ถึงพื้นที่ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ 
ระยะไม่น้อยกว่า 1,400 เมตร 
 
 
 
 

900,000
 
- 

 
- 

 
- ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

 
- ทําให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ยามค่ําคืนและมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง 
 

 
กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

 
34 

 
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างชนิดโคม  
LED Street Ligth 
บริเวณถนนสายหลักหน้า
โรงเรียนพาณิชยการ  
ไปจนถึงสวนสาธารณะ
บ้านย่าเป้า  ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

  
- เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน      
ค่ากระแสไฟฟ้า  
และประชาชนได้รับ       
แสงสว่างอย่างเพียงพอ 

ตําบลชมพู 
- โดยทําการติดตั้งโคมไฟถนน ชนิดโคม 
LED Street Ligth กําลังไฟฟ้า 160 watt  
จํานวน 52 โคม พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 

 
1,200,000 

 
- 

 
- 

 
- ระดับความสําเร็จ
ของการประหยัด
พลังงานค่า
กระแสไฟฟ้าลดลง
ประมาณ 4,680วัตต์
จากการใช้หลอด   
ไฟฟ้าแบบเดิมซึ่ง
เป็นหลอดไฟแบบ 
HPS250watt ที่ใช้
กําลังไฟฟ้าถึง 250 
วัตต์ แต่หลอด LED 
Street Ligth ใช้
กําลังไฟฟ้าเพียง 
160 วัตต์ 

  
- พลังงานค่า
กระแสไฟฟ้าลดลง
ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าภาครัฐ 

 
กองช่าง 

 
35 
 
 
 
 

 
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายในชุมชน 
เขตตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 
- เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ใช้
รถใช้ถนนเกิดความ
ปลอดภัยและป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุในจุด
เสี่ยง 

ตําบลปงแสนทอง 
- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ จํานวน 15 ชุด ๆ ละ 20,000 
บาท ชุมชนบ้านสบตุ๋ย ชุมชนบ้านไร่ข่วง
เปา ชุมชนป่ากล้วย พร้อมป้ายเตือนจราจร
และอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร

 
300,000 

 
- 

 
- 

 
- ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจจาก
การดําเนินโครงการ

 
-ทําให้ประชาชนที่    
ใช้รถใช้ถนนเกิด    
ความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น และลด   
อุบัติเหตุภายใน 
ชุมชน

 
กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

36 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง ภายในชุมชนบ้าน
แม่กืย หมู่ที่ 9   
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 - เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
เพียงพอในบริเวณที่
ออกกําลังกาย 
 

 - ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างและเสาไฟฟ้า, 
ตู้ควบคุมแสงสว่าง, พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ 
ตามแบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   

100,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

 - ทําให้ประชาชน
มีความปลอดภัยใน
ยามค่ําคืนและมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง  

กองช่าง 

37 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
แสงสว่างชนิดหลอด LED 
TUBE T8 พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง 
ในเขตตําบลชมพู 
และ ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน      
ค่ากระแสไฟฟ้า และ
ประชาชนได้รับ       
แสงสว่างอย่างเพียงพอ 
-เพื่อเพิ่มความเสถียรใน
การใช้กระแสไฟฟ้า 
 

  - โดยทําการติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบหลอด 
LED TUBE T8 1.2m 18watt จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 300 จุด และติดตั้งตู้ควบคุม
ไฟฟ้าแสงสว่างระบบอัตโนมัติจํานวน 20 
จุด ในเขตตําบลชมพู และตําบลปงแสน
ทอง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 

- 800,000 -  - ระดับความสําเร็จ
ของการประหยัด
พลังงานค่า
กระแสไฟฟ้าลดลง 
ประมาณ 5,400 
วัตต์ จากการใช้
หลอดไฟฟ้าแบบเดิม
ซึ่งเป็นหลอดไฟแบบ 
ฟลูออเรสเซนต์36 
watt ใช้กําลังไฟฟ้า
ถึง 36 วัตต์ แต่
หลอด LED TUBE 
T8 1.2m 18 วัตต์ 
ใช้กําลังไฟฟ้า 18 
วัตต์  
 

 - พลังงานค่า
กระแสไฟฟ้าลดลง
ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าภาครัฐ 
- กระแสไฟฟ้ามี
ความเสถียรเพิ่ม
มากขึ้น  

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

 
38 

 
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์  
ภายในตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 
- เพื่อลดอุบัติเหตุและ
เพิ่มความปลอดภัยใน
การสัญจรบนถนน 

ตําบลพระบาท 
- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ จํานวน 15 ชุด ชุมชนบ้าน  
โทกหัวช้าง ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี  
ชุมชนบ้านกอกชุม พร้อมป้ายเตือนจราจร
และอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

 
- 

 
300,000 

 
- 

  
- ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 
 

  
- ทําให้ลดอุบัติเหตุ
และเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรบนถนน  

 
กองช่าง 

39 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
แสงสว่างชนิดหลอด LED 
TUBE T8พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง
ในเขต ตําบลพระบาท 
ตําบลกล้วยแพะ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

  - เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน      
ค่ากระแสไฟฟ้า และ
ประชาชนได้รับ       
แสงสว่างอย่างเพียงพอ 
-เพื่อเพิ่มความเสถียรใน
การใช้กระแสไฟฟ้า 
 
 
 

  - โดยทําการติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบหลอด 
LED TUBE T8 1.2m 18watt จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 300 จุด และติดตั้งตู้ควบคุม
ไฟฟ้าแสงสว่างระบบอัตโนมัติจํานวน 20 
จุดเขตตําบลพระบาท ตําบลกล้วยแพะ 
และติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 800,000 -  - ระดับความสําเร็จ
ของการประหยัด
พลังงานค่ากระแส 
ไฟฟ้าลดลงประมาณ
5,400 วัตต์ จากการ
ใช้หลอดไฟฟ้าแบบ 
เดิมซึ่งเป็นหลอดไฟ
แบบฟลูออเรสเซนต์
36 watt ใช้
กําลังไฟฟ้าถึง 36  
วัตต์ แต่หลอด LED 
TUBE T8 1.2m 18 
วัตต์ ใช้กําลังไฟฟ้า 
 18 วัตต์  

 - พลังงานค่า
กระแสไฟฟ้าลดลง
ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าภาครัฐ 
- กระแสไฟฟ้ามี
ความเสถียรเพิ่ม
มากขึ้น  

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

 
40 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง ชนิดโคม  

LED Street Ligth และ
สัญญาณไฟกระพริบ 
บริเวณถนนสายหลักหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ไปจนถึงแยกทางเข้า 
เรือนจํากลางบ้านกล้วยหลวง 

ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

 
- เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน      
ค่ากระแสไฟฟ้า และ
ประชาชนได้รับ       
แสงสว่างอย่างเพียงพอ 

ตําบลกล้วยแพะ 
- โดยทําการติดตั้งโคมไฟถนน ชนิดโคม 
LED Street Ligth กําลังไฟฟ้า 160 
watt จํานวน 48 โคม ,และติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบจราจรจํานวน 4 จุดและติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างระบบอัตโนมัติ 
พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 

1,200,000
 
- 

 
- 

 
- ระดับความสําเร็จ
ของการประหยัด
พลังงานค่า
กระแสไฟฟ้าลดลง
ประมาณ 4,320วัตต์
จากการใช้หลอด   
ไฟฟ้าแบบเดิมซึ่ง
เป็นหลอดไฟแบบ 
HPS250watt ที่ใช้
กําลังไฟฟ้าถึง 250 
วัตต์ แต่หลอด LED 
Street Ligth ใช้
กําลังไฟฟ้า 160 
วัตต์ 
 

  
- พลังงานค่า
กระแสไฟฟ้าลดลง
ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าภาครัฐ 

 
กองช่าง 

41 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายในชุมชน
เขตตําบลกล้วยแพะ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 - เพื่อให้ประชาชนผู้ที่
ใช้รถใช้ถนนเกิดความ
ปลอดภัยและป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุในจุด
เสี่ยง 

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ จํานวน 10 ชุด พร้อมป้าย
เตือนจราจรและอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

200,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ

- ทําให้ประชาชนที่ใช้
รถใช้ถนนเกิดความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
และลดอุบัติเหตุ
ภายในชุมชน 

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

 
42 

 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า 
บริเวณซอย 3, 4, 6, 12 
หมู่ที่ 1 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 

 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ตําบลชมพู 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านย่าเป้า บริเวณซอย   3, 4, 6, 12 
โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 3.00-4.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 339.00เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,202.00ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

722,000
  

- 
 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

 
กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน   
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านศรีหมวด
เกล้า 1 ตั้งแต่บริเวณ
บ้านเลขที่ 392  ถึงบริเวณ
บ้านเลขที่ 434  หมู่ที่ 4 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 

 - เพื่อก่อสร้างถนนและ 
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ 
ในสภาพที่ดีและได้ 
มาตรฐาน 
 - เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจร 
 

 - โดยทําการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 3.00 - 5.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 1,115.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,078.00 ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

- 1,835,000 - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

 - ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
 - ประชาชนทั่วไป
ได้รับ 
ความสะดวกในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 



 

ผ.01 

116 
 

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 2560 2561 2562 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้าน     
หนองยาง  ซอย1, ซอย3,
ซอย 8 และ ซอยหน้า
บ้านเลขที่ 405  หมู่ที่ 8  
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหนองยาง  ซอย1, ซอย3,ซอย 
8 และ ซอยหน้าบ้านเลขที่ 405  โดยทํา
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 2.50 – 4.00 
เมตร ความยาวประมาณ 324.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร 
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 

-  648,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้าน      
แพะดอนตัน บริเวณซอย
บ้านเลขที่  103 หมู่ที่ 9 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านแพะดอน บริเวณซอยบ้านเลขที่  
103  โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 
2.00 เมตร ความยาวประมาณ 46.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร 
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 
 
 
 

-  55,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



 

ผ.01 

117 
 

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 2560 2561 2562 

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านร้อง  
บริเวณหมู่บ้านริมธาร 
หมู่ที่ 12 ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านร้อง  บริเวณหมู่บ้านริมธาร โดย
ทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตรความ
ยาวประมาณ 200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

500,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
47 

 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านศรีก้ํา  
ตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึง
ริมน้ําวัง หมู่ที่ 1 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ตําบลปงแสนทอง 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านศรีก้ํา  ตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึง
ริมน้ําวัง   โดยทําการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 3.50 เมตร ความยาวประมาณ 
420.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,470.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 

 
- 

 
882,000

 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

 
กองช่าง 



 

ผ.01 

118 
 

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 2560 2561 2562 

48 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านศรีก้ํา
บริเวณข้างวัดศรีก้ํา หมู่ที่ 
1 ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านศรีก้ํา บริเวณข้างวัด    
ศรีก้ํา โดยทําการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
460.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,840.00 ตารางเมตร  และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

920,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านลําปาง
กลางตะวันตก หมู่ที่ 3 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านลําปางกลางตะวันตก  โดยทํา
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 3.00 – 4.00 
เมตร ความยาวประมาณ 1,156.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,424.00 ตาราง
เมตร  และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 

-  578,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



 

ผ.01 

119 
 

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 2560 2561 2562 

50 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย
ตั้งแต่บริเวณถนนเดิมถึง
ทางรถไฟ หมู่ที่ 6  
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้ายตั้งแต่บริเวณ
ถนนเดิมถึงทางรถไฟ โดยทําการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ
กว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 1,030.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,150.00 ตารางเมตร  และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

-  2,575,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้าน 
ไร่สันติสุข ตั้งแต่ถนน
คอนกรีตเดิมถึงทางรถไฟ
หมู่ที่ 11 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านไร่สันติสุข ตั้งแต่ถนนคอนกรีต
เดิมถึงทางรถไฟ  โดยทําการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 
428.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,568.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 

1,540,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



 

ผ.01 

120 
 

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 2560 2561 2562 

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ใน
ชุมชนบ้านไร่สันติสุข     
บริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ 35
ถึงบ้านเลขที่ 46/1 หมู่ที่ 
11 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านไร่สันติสุข บริเวณตั้งแต่
บ้านเลขที่ 35ถึงบ้านเลขที่ 46/1  โดยทํา
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 325.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

-  780,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
53 

 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านป่าขาม   
บริเวณหลังวัดม่อนจําศีล
หมู่ที่ 1 ตําบลพระบาท
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
 

 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ตําบลพระบาท 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณหลังวัดม่อนจําศีล 
โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 2.00-4.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 458.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,262.00 ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 
 
 

- 
  

757,000
 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

 
กองช่าง 

 



 

ผ.01 

121 
 

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 2560 2561 2562 

54 โครงการก่อสร้างถนน       
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านป่าขาม 
(อุ่นไอรัก) หมู่ที่ 1  
ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (อุ่นไอรัก) 
โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 5.00
เมตร ความยาวประมาณ 375.00เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,875.00ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 

937,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง 
ตั้งแต่บริเวณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 11 
(อินทร์บุรี-เชียงใหม)่  
เลี่ยงเมืองเข้าไปในชุมชน 
หมู่ที่ 3 ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 

 - เพื่อก่อสร้างถนนและ 
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ 
ในสภาพที่ดีและได้ 
มาตรฐาน 
 - เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจร 
 

- โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง  ขนาด
ความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 690.00 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2760.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 1,545,000 - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

 - ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
 - ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองช่าง 



 

ผ.01 

122 
 

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 2560 2561 2562 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้าน 
หนองปล้อง หมู่ที่ 5 
ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านหนองปล้อง โดยทําการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 3.00-4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 715.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,830.00 ตารางเมตร และงาน 
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล 
เมืองเขลางค์นคร 
 

1,698,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างและขยาย
ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านหนองห้า
ตะวันออก  บริเวณซอย
หมู่บ้านศรีแสงทอง หมู่ที่ 7 
ตําบลพระบาท   
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 - เพื่อก่อสร้างและ
ขยายผิวถนนให้อยู่ 
ในสภาพที่ดีและได้ 
มาตรฐาน 
 - เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจร 
 

- โดยทําการก่อสร้างและขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
หนองห้าตะวันออก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 1.00-4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 173.00 หรอืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
332.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 
 

250,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

 - ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
 - ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองช่าง 



 

ผ.01 

123 
 

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 2560 2561 2562 

 
58 

 
โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในชุมชนศรีปงชัย   
หมู่ที่ 6 ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 

 
-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ตําบลชมพู 
-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตภายในชุมชนบ้านศรีปงชัยโดยทํา
การปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 4.50 
เมตร ความยาวประมาณ 466.00เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,097.00ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

840,000
  

- 
 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

 
กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตภายในชุมชน
บ้านต้า ซอย7,ซอย 8,  
ซอย 9, ซอย 10, ซอย 11 
หมู่ที่ 10 ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วย          
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบา้นต้า
ซอย7,ซอย 8, ซอย 9, ซอย 10, ซอย 11
โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 2.60-4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 1,160 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,812 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 

1,524,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



 

ผ.01 

124 
 

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 2560 2561 2562 

60 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชน
บ้านหนองเจริญ 
ตั้งแต่ป้ายซุ้มประตู
หมู่บ้านหนองเจริญถึงทาง
แยกเชื่อมคลองส่งน้ํา
ชลประทาน หมูท่ี่ 14 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
หนองเจริญ ตั้งแต่ป้ายซุ้มประตูหมู่บ้าน
หนองเจริญถึงทางแยกเชื่อมคลองส่งน้ํา
ชลประทานโดยทําการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
ความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 960.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,717.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

1,886,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
61 

 
โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ภายในชุมชนบ้านปงแสน
ทอง ตั้งแต่บริเวณป้าย
ทางเข้าชุมชนถึงบริเวณ
ซอย 1 หมู่ที่ 1         
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 

 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ตําบลปงแสนทอง 
-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง 
ตั้งแต่บริเวณป้ายทางเข้าชุมชนถึงบริเวณ
ซอย 1 โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติก   คอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 6.00เมตร ความยาวประมาณ
1,410.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,460.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 
  

3,384,000
 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

 
กองช่าง 



 

ผ.01 

125 
 

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 2560 2561 2562 

62 โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านไร่นา
น้อย บริเวณป้ายชุมชนถึง
แยกบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 

-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย 
บริเวณป้ายชุมชนถึงแยกบ้านหนองบัว 
โดยทําการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ขนาดความกว้างประมาณ 5.50 เมตร 
ความยาวประมาณ 640.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,520.00 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

1,408,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 5 ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
 

-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองบัว 
โดยทําการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 3.70-
5.00 เมตร ความยาวประมาณ 470.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,986.00 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 

794,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองช่าง 



 

ผ.01 

126 
 

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 2560 2561 2562 

64 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชน
บ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ 6 
ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านทุ่ง
กู่ด้ายโดยทําการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ
กว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 1,300.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,500.00 ตารางเมตรและงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

2,600,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองช่าง 

 
65 

 
โครงการปรับปรุงถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านธนวรรณ 
หมู่ที่ 2 ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 
-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ตําบลพระบาท  
-ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านธนวรรณ  โดยทําการ
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
ความกว้างประมาณ 4.00-6.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 1,181.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,328 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง   
เขลางค์นคร 
 
 
 

 
- 

 
2,847,600

 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

 
กองช่าง 



 

ผ.01 

127 
 

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 2560 2561 2562 

66 โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้าน 
โทกหัวช้าง ซอย 5, 6 , 9 
หมู่ที่ 3 ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 

-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง 
ซอย 5, 6 , 9 โดยทําการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ
กว้างประมาณ 3.50-4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 645.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,500.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ    
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

1,125,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองช่าง 

67 โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้าน        
จิตต์อารีวิลเลจ 1 ซอย 2, 
3, 5  หมู่ที่ 6  
ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 

-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 
-เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้ําให้อยู่ในสภาพที่ดี
และได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขงั
ออกจากชุมชน 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมรางระบายน้ําคอนกรีต
เ ส ริ ม เ ห ล็ ก   ภ า ย ใ น ชุ ม ช น บ้ า น  
จิตต์อารีวิลเลจ 1 ซอย 2, 3, 5 โดยทําการ
ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 305.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220.00 ตารางเมตร 
และก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความ
ยาวประมาณ 610 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

-  2,257,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 



 

ผ.01 

128 
 

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 2560 2561 2562 

68 โครงการปรับปรุงถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านหนองห้า
ตะวันออก ตั้งแต่บริเวณ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์    
จิตต์อารีย์ถึงทางหลวง
แผ่นดินอินทร์บุรี-
เชียงใหม่ หมู่ที่ 7 
ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบา้นหนองห้าตะวันออก 
ตั้งแต่บริเวณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  
จิตต์อารีย์ถึงทางหลวงแผ่นดินอินทร์บุรี-
เชียงใหม่ โดยทําการปรับปรุงถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 5.00-6.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 825.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,675 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

1,870,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองช่าง 

 
69 

 
โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านกล้วย
แพะ ซอย 18 
หมู่ที่ 2 ตําบลกล้วยแพะ  
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

 
-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ตําบลกล้วยแพะ 
-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ 
ซอย 18โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
560.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,240.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 

896,000
  

- 
 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

 
กองช่าง 



 

ผ.01 

129 
 

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 2560 2561 2562 

70 โครงการปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้าน      
กล้วยกลาง ซอย 3 
หมู่ที่ 5 ตําบลกล้วยแพะ  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 

-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง
ซอย 3 โดยทําการปรับปรุงถนน  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 3.00-3.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 345.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,167.50 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

467,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองช่าง 

 
71 

 
โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน     
ฟ่อน ซอยหลังวัดบ้าน
ฟ่อน หมู่ที่ 2 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 
-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

ตําบลชมพู 
-ก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอยหลังวัดบ้าน
ฟ่อน  โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 
90.00 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 

 
- 

 
288,000

 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

 
-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

 
กองช่าง 



 

ผ.01 

130 
 

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 2560 2561 2562 

72 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
ลําปางกลางตะวันตก  
บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 57 
ไปทางวัดลําปางกลาง
ตะวันตก หมู่ที่ 3 ตําบล
ชมพู อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
 

- เพื่อก่อสร้างปรับปรุง
ท่อระบายน้ําให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 - เพื่อระบายน้ําที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 
 
 

 - ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ  24.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  
 

75,000 - -  - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 
 

- ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
ศรีหมวดเกล้า 1  ซอย 
5,10,11 หมู่ที่ 4  
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 
ซอย 5,10,11 โดยทําการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ0.40 เมตร ขนาดความยาว
ประมาณ 490.00เมตร และงานอื่น ๆ ตาม 
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 

1,200,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 
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131 
 

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 2560 2561 2562 

74 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กและก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านศรีหมวด
เกล้า 2 บริเวณถนน
ทางเข้าชุมชนเขตรอยต่อ
เทศบาลนครลําปางถึง
เหมืองสาธารณะประโยชน์
ถนนสายอินทร์บุรี (เลี่ยง
เมือง) หมู่ที่ 4 ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 - เพื่อก่อสร้างปรับปรุง
ท่อระบายน้ํา ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 - เพื่อระบายน้ําที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 

 - ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 
บริเวณถนนทางเข้าชุมชนเขตรอยต่อ
เทศบาลนครลําปางถึงเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ถนนสายอินทร์บุรี (เลี่ยงเมือง)  
ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 – 0.80 
เมตร ความยาวประมาณ   521.00 เมตร 
และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ความกว้างประมาณ 3.50 – 5.00 เมตร 
ความยาวประมาณ  403 เมตร หรือพื้นที่
ไมน้อยกว่า 1,653.00 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง   
เขลางค์นคร  
 

2,595,000 - 
 

-  - ร้อยละ 70 ของ 
ประชาชนในพื้นที่ 
มีความพึงพอใจ
ต่อ 
การดําเนิน
โครงการ 
 

 - ลดปัญหาการ 
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน     
ศรีหมวดเกล้า 1 ภายใน
ซอย 14 หมู่ที่ 4  
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 ภายใน
ซอย 14  โดยทําการก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 
60.00 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

-  192,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

76 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน     
ศรีหมวดเกล้า 2 ซอย 4,5
หมู่ที่ 4 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 ซอย 4,5  
โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ 310.00 เมตร 
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 

-  992,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กาดเมฆตะวันออก ซอย 
1/2 หมู่ที่ 5  ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 - เพื่อก่อสร้างปรับปรุง
ท่อระบายน้ํา ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 - เพื่อระบายน้ําที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 

 - ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 – 
0.60 เมตร ความยาวประมาณ      
215.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคน์คร  

688,000
 

- -  - ร้อยละ 70 ของ 
ประชาชนในพื้นที่ 
มีความพึงพอใจ
ต่อ 
การดําเนิน
โครงการ 

 - ลดปัญหาการ 
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
  

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กาดเมฆตะวันออก 
บริเวณซอย 2/5 ออกซอย 
2/7 หมู่ที่ 5 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก
บริเวณซอย 2/5 ออกซอย 2/7 โดยทําการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 435.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

1,392,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

79 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กาดเมฆตะวันตก 
บริเวณซอยข้างตลาดและ
ซอยข้างสหกรณ์  หมู่ที่ 5  
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก
บริเวณซอยข้างตลาดและซอยข้างสหกรณ์ 
โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  0.60 เมตร 
ความยาวประมาณ 740.00 เมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

2,368,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
ชมพูหลวง ตั้งแต่ 
บริเวณบ้านเลขที่ 58 ถึง
บริเวณบ้านเลขที่ 253  
หมู่ที่ 7 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านชมพูหลวง ตั้งแต่
บริเวณบ้านเลขที่ 58 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 
253 โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง0.60 
เมตร ความยาวประมาณ 475.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 

1,520,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

81 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
จอมเมืองบริเวณตั้งแต่
แยกประสบสุข ถึงหน้าวัด
จอมเมือง หมู่ที่ 7  
ตําบลชมพู  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กและก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านจอมเมือง
บริเวณตั้งแต่แยกประสบสุข ถึงหน้าวัด
จอมเมืองโดยทําการก่อสร้างระบบระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
0.60 เมตร ความยาวประมาณ 398.00 
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

1,273,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
หนองยาง หมู่ที่ 8ตั้งแต่
ตลาดบ้านหนองยางถึง
โรงเรียนบ้านหนองยาง
เดิม ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8
ตั้งแต่ตลาดบ้านหนองยางถึงโรงเรียนบ้าน
หนองยางเดิมโดยทําการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 355 
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 
 
 
 

1,136,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

83 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
แพะดอนตัน ตั้งแต่หน้า
บ้านเลขที่ 40 ถึงบริเวณ
ซอยสล่าแก้ว หมู่ที่ 9 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต     
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน 
ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ 40ถึงบริเวณซอย  
สล่าแก้ว โดยทําการก่อสร้างระบบระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
0.60 เมตร ความยาวประมาณ 198 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

633,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กและถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านหนองหัวหงอก ซอย 
5 หมู่ที่ 9 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านหนองหัวหงอก ซอย 5โดยทําการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 406 เมตร และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 
เมตร ความยาวประมาณ 403 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,359.50ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 
 

2,114,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

85 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กและก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านหนองหัว
หงอก ซอย 7 หมู่ที่ 9 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

  - เพื่อก่อสร้าง
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา 
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
 - เพื่อระบายน้ําที่ท่วม
ขังออกจากชุมชน 
-เพื่อก่อสรา้งถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 

 - ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร 
ความยาวประมาณ  94.00 เมตร และขนาด
ความกว้างประมาณ 0.80 เมตร  ความยาว
ประมาณ 572.00 เมตร และก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 5.00 เมตร  ความยาวประมาณ 
298.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,470.00 ตารางเมตร  และก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร  
ความยาวประมาณ115.00 เมตร  หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตรและงานอื่น 
ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
  

3,290,000 - -  - ร้อยละ 70 ของ 
ประชาชนในพื้นที่ 
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 
 

 - ลดปัญหาการ 
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
แพะดอนตัน จากบ้านเลขที่
77/1ถึงบ่อพักเดิมหมู่ที่ 9  
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง  

 - เพื่อก่อสร้างและ 
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา 
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ 
ได้มาตรฐาน 
 - เพื่อระบายน้ําที่ท่วม 
ขังออกจากชุมชน 
 

 - โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 
355.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 

- 1,136,000 - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

 - ลดปัญหาการ
ระบาย 
น้ําและน้ําท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

87 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กและถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านลําปางกลางตะวันออก 
ตั้งแต่ซอยข้างร้านขายของ
ชําเลขที่ 225 ถึง ซอยหน้า
บ้านเลขที่ 207/1 หมู่ที่ 11 
 ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านลําปางกลางฝั่งตะวันออก ตั้งแต่
ซอยข้างร้านขายของชําเลขที่ 225 ถึง ซอย
หน้าบ้านเลขที่ 207/1  โดยทําการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง  0.60 เมตร ความยาวประมาณ 
505 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความ
ยาวประมาณ 35 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 117 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

-  1,686,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กและถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านร้อง ซอย 10 หมู่ที่ 12 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและปรับ  
ปรุงท่อระบายน้ําให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
-เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

-กอ่สร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านร้อง ซอย 10โดยทําการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
215 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความ
ยาวประมาณ 96 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 323 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

817,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



 

ผ.01 

138 
 

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 2560 2561 2562 

89 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน  
ป่าแลว1ตั้งแต่ทางแยกถนน
สายลําปาง-แม่ทะ เชื่อมลง
บ่อพักข้างบ้านเลขที่ 83 
และบริเวณหน้าโรงแรม 
ลาภศรีชุมรีสอร์ท หมู่ที่ 13 
ตําบลชมพู  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าแลว1ตั้งแต่ทาง
แยกถนนสายลําปาง-แม่ทะ เชื่อมลงบ่อพัก
ข้างบ้านเลขที่ 83 และบริเวณหน้าโรงแรม
ลาภศรีชุมรีสอร์ทโดยทําการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 150 เมตร และงานอื่น ๆ       
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

435,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กและถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านกลางทุ่ง ซอย 3, 
ซอย 4 และซอยบ้านเลขที่ 
37 หมู่ที่ 13 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกลางทุ่ง ซอย 3, ซอย 4 และ
ซอยบ้านเลขที่ 37 โดยทําการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง  0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 130 เมตร และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 2.50 
เมตร ความยาวประมาณ 20 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 46.30 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง   
เขลางค์นคร

404,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

 
91 

 
โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่บ่อพักเดิม
หน้าร้านเขลางค์เบญจรงค์ 
ชุมชนบ้านปงแสนทอง  
หมู่ที่ 1 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 
-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

ตําบลปงแสนทอง 
-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่บ่อพักเดิมหน้าร้านเขลางค์
เบญจรงค์ ชุมชนบ้านปงแสนทอง  โดยทํา
การก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ 150.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

480,000
  

- 
 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

 
-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

 
กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่บริเวณ
บ้านเลขที่ 48/1 ถึงบริเวณ
ซอยร้านลาบวังแคว้ง 
ชุมชนบ้านวังแคว้ง   
หมู่ที่ 2 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 48/1 ถึง
บริเวณซอยร้านลาบวังแคว้งโดยทําการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ 234.00เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 

748,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 



 

ผ.01 
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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 2560 2561 2562 

93 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
ป่ากล้วย หมู่ที่ 4 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 4
โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 600.00 เมตร 
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 

1,740,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
หลวง ตั้งแต่บริเวณหน้า
วัดบ้านไร่นาน้อยถึงลํา
เหมืองสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 5 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านหลวง ตั้งแต่
บริเวณหน้าวัดบ้านไร่นาน้อยถึงลําเหมือง
สาธารณประโยชน์  โดยทําการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้างประมาณ 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 750.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 
 

2,400,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

95 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน   
กาดใต้ หมู่ที่ 7          
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ โดยทําการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ 2,600.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

-  8,300,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

96 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน   
กาดโป่ง ซอยอนามัย      
หมู่ที่ 7  ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง         
ซอยอนามัย  โดยทําการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 176.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

-  563,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน   
สบตุ๋ย  บริเวณซอย 12 ถึง
ริมน้ําวัง  หมู่ที่ 8   
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านบ้านสบตุ๋ย  
บริเวณซอย 12 ถึงริมน้ําวัง  โดยทําการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ 388.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

-  1,241,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

98 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
หนองห้าตะวันตก หมู่ที่ 10 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก 
หมู่ที่ 10 โดยทําการก่อสร้างระบบระบาย
น้ําคอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 
780.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

2,496,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน   
ไร่ข่วงเปา หมู่ที่ 11     
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา โดยทํา
การก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
เมตร ความยาวประมาณ 150.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

-  435,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

 
100 

 
โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ถนนสาย 2) 
ภายในชุมชนสันติภาพ 
หมู่ที่ 2  ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 
-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

ตําบลพระบาท 
-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนสันติภาพ 
โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 
330 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

1,056,000
  

- 
 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

 
-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

 
กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

101 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชน 
อิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด   
หมู่ที่ 4  ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนอิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด 
โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
350 เมตร และขนาดความกว้างประมาณ 
0.60 เมตร ความยาวประมาณ 175 เมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

1,575,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชน 
ป่าแลว 2 ซอยรวมโชค,    
2, 3 หมู่ที ่7 ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนป่าแลว 2 ซอยรวมโชค,  
2, 3 โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
820 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 

-  2,050,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

103 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชน 
หนองห้าตะวันออก       
บริเวณถนนเลียบคลอง
ชลประทาน  หมูท่ี่ 7  

ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนหนองห้าตะวันออก       
บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน   
โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
95 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

247,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

 
104 

 
โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
กล้วยหลวง บริเวณ
ชุมสายโทรศัพท์ถึงลํา
เหมืองสาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 1 ตําบลกล้วยแพะ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 

 
 - เพื่อก่อสร้างและ 
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา 
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ 
ได้มาตรฐาน 
 - เพื่อระบายน้ําที่ท่วม 
ขังออกจากชุมชน 

ตําบลกล้วยแพะ 
 - โดยทําการก่อสร้างระบบ 
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 290.00 เมตร ตามแบบ แปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- 
 

928,000
 
- 

 
- ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

 
 - ลดปัญหาการ
ระบาย 
น้ําและน้ําท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 

 
กองช่าง 
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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 2560 2561 2562 

105 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชน 
ประสบสุข  ซอย 3,4      
หมู่ที่ 2 ตําบลกล้วยแพะ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนประสบสุข  ซอย 3,4     
โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 
180 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมอืงเขลางค์นคร 

576,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านกล้วย
หลวง ซอยพัฒนา 6 
หมู่ที่ 1 ตําบลกล้วยแพะ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงสะพานให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอยพัฒนา 6 โดยทํา
การก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 4.00เมตร ความ
ยาวประมาณ 12.00เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

800,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-สะพานอยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างลาน    
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณศาลา S.M.L. 
ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า 
หมู่ที่ 7 ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 

-ก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ศาลา S.M.L. ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า โดย
ทําการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ปรมิาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850.00 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

425,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-ทําให้มีลาน
อเนกประสงค์ 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
สถานที่ประกอบ
กิจกรรมของชุมชน 

กองช่าง 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

107 โครงการ  77,690,000 57,854,600 -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการปรับปรุงสนาม   
ฟุตซอล  ชุมชนผาลาด
ตําบลพระบาท 

เพื่อปรับปรุงสนาม     
ฟุตซอลให้มีความพร้อม
ในการฝึกซ้อม - แข่งขัน 
 

ทําการปรับปรุงสนามฟุตซอล ชุมชนผา
ลาดพ่นสีสนามตีเส้นสนามเสาประตู -    
ตาข่ายระบบไฟส่องสว่าง 
 

- 200,000 - ร้อยละ 70 ของ 
เยาวชน-
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ต่อการดําเนิน 
โครงการ 
 

มีสนามฟุตซอล 
มาตรฐาน สําหรับ 
การฝึกซ้อม 
และแข่งขัน 
 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการปรับปรุงสนาม 
ฟุตซอล  ชุมชนย่าเป้า 
ตําบลชมพู 
 

เพื่อปรับปรุงสนาม     
ฟุตซอล ให้มีความพร้อม
ในการฝึกซ้อม - แข่งขัน 
 

ทําการปรับปรุงสนามฟุตซอล ชุมชนบ้าน
ย่าเป้า  พ่นสีสนาม ตีเส้นสนาม 
เสาประตู – ตาข่าย ระบบไฟส่องสว่าง 
 

- 200,000 - ร้อยละ 70 ของ 
เยาวชน-
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ต่อการดําเนิน
โครงการ 
 

มีสนามฟุตซอล 
มาตรฐาน สําหรับ 
การฝึกซ้อมและ
แข่งขัน 
 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการสร้างสนาม 
ฟุตบอล ชุมชนศรีหมวด
เกล้า1 ตําบลชมพู 
 

เพื่อทําสนามฟุตบอล 
ให้มีความพร้อมในการ
ฝึกซ้อม และการแข่งขัน 
 

ทําการปรับปรุงสนามฟุตซอลชุมชน      
ศรีหมวดเกล้า 1 พ่นสีสนาม 
ตีเส้นสนามเสาประตู - ตาข่าย 
ระบบไฟส่องสว่าง 

300,000 - - ร้อยละ 70 ของ 
เยาวชน-
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ต่อการดําเนิน
โครงการ 
 

มีสนามฟุตซอล 
มาตรฐาน สําหรับ 
การฝึกซ้อม 
และแข่งขัน 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

4 โครงการปรับปรุงสนาม 
กีฬาของชุมชนศรีปงชัย 
ตําบลชมพู 
 

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา 
ให้มีความพร้อมสําหรับ 
เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ในชุมชนได้            
ออกกําลังกาย 

ทําการปรับปรุงสนามฟุตซอล ชุมชนศรีปง
ชัย พ่นสีสนาม ตีเส้นสนาม 
เสาประตู – ตาข่าย ระบบไฟส่องสว่าง 
 

200,000 - - ร้อยละ 70 ของ 
เยาวชน-
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ต่อการดําเนิน 
โครงการ

มีสนามกีฬา 
มาตรฐาน สําหรับ 
ออกกําลังกาย 
 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการปรับปรุงสนาม 
กีฬาของชุมชนบ้านต้า 
ตําบลชมพู 
 

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา 
ให้มีความพร้อมสําหรับ 
เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ในชุมชนได้ออกกําลัง
กาย 

ทําการปรับปรุงสนามฟุตซอล ชุมชน
บ้านต้า พ่นสีสนาม ตีเส้นสนาม 
เสาประตู – ตาข่าย ระบบไฟส่องสว่าง 
 

200,000 - - ร้อยละ 70 ของ 
เยาวชน-
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

มีสนามกีฬา 
มาตรฐาน สําหรับ 
ออกกําลังกาย 
 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการจัดหาอาคาร
สถานที่สําหรับใช้เป็น
สํานักงานเทศบาลเมือง   
เขลางค์นคร (ชั่วคราว) 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ของเทศบาล
ระหว่างการดําเนินการ
ก่อสร้างอาคารสํานักงาน 

ค่าเช่าอาคารสถานที่สําหรับใช้เป็นอาคาร
สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(ชั่วคราว) จํานวน 1 แห่ง 

1,250,000 1,250,000 1,250,000 มีอาคารสถานที่
สําหรับใช้เป็น
อาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองเข
ลางค์ (ชั่วคราว) 
จํานวน 1แห่ง 
 
 
 
 

มีอาคารสํานักงานของ
เทศบาลชั่วคราวใน 
ระหว่างการดําเนินการ
ก่อสร้างอาคาร
สํานักงาน 

สํานักปลัดฯ 



 

ผ.01 

148 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

7 โครงการจัดตั้งสถาน  
ธนานุบาลของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

-เพื่อให้มีสถานธนานุบาล
ของเทศบาลสําหรับเป็น
แหล่งเงินทุนสําหรับ
บรรเทาความเดือดร้อน 
และแก้ไขปัญหาเฉพาะ  
หน้าให้แก่ประชาชนผู้มี
รายได้น้อยได้พึ่งพิง เมื่อ
เกิดความจําเป็นต้องนํา
เงินไปใช้จ่ายใน
ชีวิตประจําวัน 
- เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมการรับซื้อของโจร 
- เพื่อนําเงินรายได้ไป
บูรณะท้องถิ่น 

- จัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร จํานวน 1 แห่ง (เมื่อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
จัดการสถาน ธนานุบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ให้จัดตั้ง
สถานธนานุบาลของเทศบาล ตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด) 
โดยการจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น 
 

1,057,500 - - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50  ของ
ประชาชนที่มาใช้
บริการมีความพึง
พอใจต่อการ
บริการของสถาน 
ธนานุบาล 
 
 

- สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อน และ
แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าให้แก่ผู้มีรายได้
น้อย ให้มีแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อไปใช้จ่ายใน
ชีวิตประจําวัน 
- สามารถควบคุม
การรับซื้อของโจร 
- มีรายได้เพื่อนําไป
บูรณะท้องถิ่น 
 

สํานักปลัดฯ 

 
8 

 
โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ ภายใน
ชุมชนบ้านห้วยหล่อ  
หมู่ที่ 2 ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 
-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ประชุมและทํา
กิจกรรมภายในชุมชน 
-เพื่อสร้างความสามัคคี
และเสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 

ตําบลชมพู 
-ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชน
บ้านห้วยหล่อ โดยทําการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
ประมาณ 12 เมตร ยาวประมาณ 12.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

1,000,000
  

- 
 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

 
-มีสถานที่สําหรับ
จัดทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

 
กองช่าง 
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149 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

9 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ป่าช้า 
แพะดอนตัน ชุมชนบ้าน
ศรีหมวดเกล้า1 หมู่ที่ 4 
ตําบลชมพู  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ประกอบพิธีและ
ทํากิจกรรมภายในชุมชน 
-เพื่อสร้างความสามัคคี
และเสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 

-ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าแพะ
ดอนตัน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า1โดยทํา
การก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างประมาณ 12 เมตร ยาว
ประมาณ 12.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 144.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

1,000,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-มีสถานที่สําหรับ
ประกอบพิธีและ
จัดทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองช่าง 

 
10 

 
โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านหมอสม หมูท่ี่ 2  
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 

 
เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ประชุมและทํา
กิจกรรมภายในชุมชน 
-เพื่อสร้างความสามัคคี
และเสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 

ตําบลปงแสนทอง 
-ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านหมอสม โดยทํา
การก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 10.00 เมตร ความยาวประมาณ 
17.00 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 170
ตารางเมตร พร้อมห้องน้ําขนาดความกว้าง
ประมาณ 2.70 เมตร ความยาวประมาณ 
4.50 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 12.15
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 

1,457,000
  

- 
 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

 
-มีสถานที่สําหรับ
จัดทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

 
กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

11 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านลําปางกลางตะวันตก 
หมู่ที่ 3 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ประชุมและทํา
กิจกรรมภายในชุมชน 
-เพื่อสร้างความสามัคคี
และเสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 

-ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านลําปางกลาง
ตะวันตก โดยทําการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้างประมาณ 30.00 เมตร  
ความยาวประมาณ 40.00 เมตร หรือพื้นที่
ประมาณ 1,200 ตารางเมตรและงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

-  9,600,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-มีสถานที่สําหรับ
จัดทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านไร่ข่วงเปา หมู่ที่ 11 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ประชุมและทํา
กิจกรรมภายในชุมชน 
-เพื่อสร้างความสามัคคี
และเสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 

-ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ 
ข่วงเปา โดยทําการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้างประมาณ 12.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 12.00 เมตร หรือพื้นที่
ประมาณ 144.00 ตารางเมตรและงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 
 
 

1,000,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-มีสถานที่สําหรับ
จัดทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

13 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์  ภายใน
ชุมชนบ้านลําปางคูน 
หมู่ที่ 1 ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ประชุมและทํา
กิจกรรมภายในชุมชน 
-เพื่อสร้างความสามัคคี
และเสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 

-ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลําปางคูน 
โดยทําการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 6.00เมตร ความยาวประมาณ 
10.00เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 60.00
ตารางเมตรและงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

-  600,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-มีสถานที่สําหรับ
จัดทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงอาคาร 
อเนกประสงค์/ผู้สูงอายุ    
ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด 
หมู่ที่ 2 ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 

-เพื่อให้ประชาชน/
ผู้สูงอายุมีสถานที่
ประชุมและทํากิจกรรม
ภายในชุมชน 
-เพื่อสร้างความสามัคคี
และเสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 

-ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์/ผู้สูงอายุ    
ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด  โดยทําการ
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์/ผู้สูงอายุเดิม  
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ประมาณ 12.00เมตร ความยาวประมาณ 
12.00 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 144.00
ตารางเมตรและงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 

300,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-มีสถานที่สําหรับ
จัดทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

15 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณ 
ฌาปนสถาน   
บ้านกล้วยม่วง ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยม่วง  
หมู่ที่ 3 ตําบลกล้วยแพะ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ประกอบพิธีและ
ทํากิจกรรมภายในชุมชน 
-เพื่อสร้างความสามัคคี
และเสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 

-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานบ้านกล้วย
ม่วง โดยทําการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้างประมาณ 12.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 12.00 เมตร หรือพื้นที่
ประมาณ 144.00 ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง       
เขลางค์นคร 
 

1,000,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-มีสถานที่สําหรับ
ประกอบพิธีและ
จัดทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม บริเวณวัด
บ้านหัวฝาย ภายในชุมชน
บ้านหัวฝาย หมู่ที ่4 ตําบล
กล้วยแพะ  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ประชุมและทํา
กิจกรรมภายในชุมชน 
-เพื่อสร้างความสามัคคี
และเสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 

-ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม บริเวณวัดบ้านหัวฝาย  
โดยทําการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดความกว้าง
ประมาณ 20.00 เมตร ความยาวประมาณ 
30.00 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 600
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 

480,000  - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

-มีสถานที่สําหรับ
จัดทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองช่าง 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

16 โครงการ  9,244,500 11,850,000 1,250,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.3  พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หนว่ยงาน

ที่ 
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 

1 โครงการให้ความรู้การจัดทํา
ผังเมือง ผังเมืองชุมชน และ
ควบคุมอาคารฯ จํานวน 4 
ตําบล  ภายในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดทํา
ผังเมือง ผังเมืองชุมชน
และควบคุมอาคาร 
- เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดทําผัง
เมืองของเทศบาล 
 

- อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน จํานวน 4 ตําบล 
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 - - - ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน
การทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํา
ผังเมือง ผังเมืองชุมชน 
และควบคุมอาคารฯ 
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของผู้เข้ารับการ
อบรม 

- ทําให้ประชาชนนํา
ความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรม มาจัดผังเมือง
ชุมชนของตนเองได้ 
- ทําให้เกิดความสามัคคี
ของคนในชุมชน 
 

กองช่าง 

 รวมตามแนวทางการพัฒนา 1 โครงการ  150,000 - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่ 
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 

1 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2  
ตําบลชมพู  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

เพื่อสร้างโรงอาหารให้
เพียงพอกับจํานวนเด็ก
เล็กและถูกสุขลักษณะ 

ก่อสร้างโรงอาหาร กว้าง 6 เมตร ยาว  
8 เมตร 

150,000 - - ผู้ปกครองเด็กเล็กมี
ความพึงพอใจต่อ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
อย่างน้อยร้อยละ 80

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเขลางค์ 
นคร บ้านฟ่อนมีโรง
อาหารถูกสุขลักษณะ

กอง
การศึกษา 

2 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
และก่อสร้างรั้วภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบุญเกิด 
หมู่ที่ 2 ตําบลพระบาท 
อําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร (บ้านบุญเกิด) มี
โรงอาหารถูก
สุขลักษณะ 

1.ก่อสร้างโรงอาหาร  กว้าง 4 เมตร ยาว 
10 เมตร 
2.ก่อสร้างรั้วบริเวณหน้าอาคารศูนย์ฯ 
ขนาด สูง 1.20 เมตร  ยาว 15 เมตร 

180,000

100,000

- 
 
- 

- 
 
- 

ผู้ปกครองเด็กเล็ก
มีความพึงพอใจ
ต่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร (บ้านบุญเกิด)   
มีโรงอาหารถูก
สุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการทํารั้วตาข่ายบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน     
ผาลาด หมู่ที่ 4  
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

1. เพื่อมีสถานที่ 
ที่มีความปลอดภัย 
ป้องกันอันตรายให้แก่
เด็กเล็ก   
  

ทํารั้วตาข่ายบริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านผาลาด  ด้านหน้าถนนยาว 30 
เมตร ทิศตะวันตกยาว 20 เมตร  ด้านหลัง
ติดกับลําห้วยยาว 40 เมตร  มุมสะพาน
ยาว 10 เมตร 

250,000 - - ผู้ปกครองเด็กเล็กมี
ความพึงพอใจต่อ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
อย่างน้อยร้อยละ 80

เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

 รวมตามแนวทางการพัฒนา 3 โครงการ 680,000 - -
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.2  การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ดูแลเด็กเล็กในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก , ผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์และผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

ครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแล
เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
(27 x 2,000) 
 

54,000 54,000 54,000 - ครูผู้ดูแลเด็ก ,
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
และผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษาอย่าง
น้อย 80 % 
 

- ครูผู้ดูแลเด็ก, 
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
และผู้ดูแลเด็กได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- เพื่อสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง    
เขลางค์นคร 

-เงินเดือน,ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่า
ครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
และผู้ดูแลเด็กเล็ก 
- ค่าประกันสังคม 
- ค่าวัสดุการศึกษา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
 

4,517,300 4,517,300 4,517,300 - ครูผู้ดูแลเด็ก, 
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
และผู้ดูแล  เด็ก 
ได้รับการสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

100 % 

- ครูผู้ดูแลเด็ก, 
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
และผู้ดูแลเด็กได้รับ
เงินเดือน
ค่าตอบแทนและค่า
ครองชีพและเงิน
ประกันสังคม 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้วัสดุการศึกษา 
 
 
 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.2  การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร จํานวน 12 ศูนย์ 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
(289X20X280) 

1,618,400 1,618,400 1,618,400 เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 100% 

-เด็กนักเรียนมี
อาหาร 
กลางวันได้
รับประทาน 
ทุกคน 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการอาหารเสริม (นม) 
ของโรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นครและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- ลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง 
- เพื่อให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครและเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 12 ศูนย์ ได้
รับประทานอาหาร
เสริม (นม) 
 
 
 
 
 
 

- จัดซื้ออาหารเสริมให้โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
สพฐ  (907 x 7 x 260) =1,650,740 
รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 
(334x7x280) = 654,640 
ศูนย์เด็กเล็กฯ (273x7x280) = 535,080 
 

2,840,460 2,840,460 2,840,460 - เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม) 
100 % 

- นักเรียนทุกคนมี
อาหารเสริม (นม) 
รับประทานทุกคน 
- นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
และพัฒนาทาง
สมองที่ดี 
 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.2  การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

5 โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

- เพื่อให้ครู ผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก มี 
ความรู้ ความเข้าใจใน
การเลือกนิทานที่
เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กแต่
ละวัย 
- เพื่อให้ครู ผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการ
เล่านิทาน 
- เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ครู 
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแล
เด็ก บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่
คณะกรรมการ

- ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ดูแลเด็ก ได้เข้ารับการอบรมตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง เทคนิค
การเล่านิทานสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 
29 คน 
- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่คณะกรรมการดําเนินงาน และผู้
ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ได้ศึกษาดูงาน
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง
เทคนิคการเล่านิทานสําหรับเด็กปฐมวัย 
จํานวน 50 คน 
- ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ดูแลเด็ก สามารถพิจารณาและคัดเลือก
นิทานที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย และ
สามารถนําเทคนิคและวิธีการไปใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ  
 

250,000 250,000 250,000 -บุคลากรเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
80 
-ร้อยละการ
ประเมินผลความ
พึงพอใจที่มีต่อ
โครงการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร
อย่างน้อยร้อยละ 
70 
 

-บุคลากร นําความรู้ 
ประสบการณ์ที่
ได้รับมาจัดการเรียน
การสอนและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล
เมือง 
เขลางค์นคร มีระบบ
บริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.2  การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

ดําเนินงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคการเล่านิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัยที่
เหมาะสมกับเด็กแต่ละ
วัยและส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่าง ๆ  
- เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรทาง
การศึกษาในเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.2  การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

6 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา (ปฐมวัย) 
 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครให้
เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียนและความ
ต้องการของท้องถิ่น 
2. เพื่อนําเทคโนโลยี
เข้ามาจัด
ประสบการณ์สอน
ให้แก่เด็กเล็กเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
 

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เทศบาลเมือง
เขลางค์นคร จํานวน 1 หลักสูตร  
 

10,000 10,000 10,000 1. ร้อยละ 60 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร มี
มาตรฐาน
การศึกษา 
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย
การศึกษา และ
ความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น 
2. ร้อยละ 70 ของ
การใช้งาน
เทคโนโลยีเข้ามา
พัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัยตรงตาม
ความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิชาการ
ต่างๆ ทั้งทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี 
 

1.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร มี
หลักสูตรการศึกษา
เหมาะสม 
สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษา 
ความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น 
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร ได้
ปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรปฐมวัย 
ตามความ
เปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิชาการต่าง 
ๆ ทั้งทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี 
 

กอง
การศึกษา 
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จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

7 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัย แข็งแรงแจ่มใสมีน้ําใจ
นักกีฬา 
 

1. เพื่อส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัย ปลูกฝัง
การเล่นกีฬา  “รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย” เด็ก
สามารถปฏิบัติตาม
กติกาข้อตกลง 
2. เพื่อส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัยความ
สามัคคี  อดทน  การ
ปฏิบัติตามกติกา
ข้อตกลงเด็กสามารถ
ทํากิจกรรมร่วมกัน
อย่างสนุกสนาน และ
มีความสามัคคี 
3. เพื่อสนับสนุนให้
ศูนย์เด็กเล็กมีกิจกรรม
การพัฒนาครอบคลุม
ทั้งด้านการส่งเสริม
สุขภาพ และพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมให้
ได้มาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กน่าอยู่ 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ทุกคน  
มีสุขภาพร่างกาย อารมณ์ และสังคม 
ตรงตามพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย 
 

100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละ 80 เด็ก
เล็ก ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก ทุกคน เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาอย่าง
พร้อมเพรียงกัน 
2.ร้อยละ 80  เด็ก
เล็กพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
จิตใจ-อารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญา มีความ
เหมาะสมตามวัย 
 

1.ผู้ปกครองมี
ทัศนคติที่ดีต่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เด็ก
สามารถปฏิบัติตาม
กติกาข้อตกลง  
2.เด็กเล็กสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่าง
น้อยคนละ 1 อย่าง 
เด็กสามารถทํา
กิจกรรมร่วมกัน
อย่างสนุกสนานและ
เกิดความภาค ภูมิใจ
และทัศนคติที่ดีต่อ
การกีฬา 
3.เด็กเล็กทุกคนมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
เด็กมีความสามัคคี 
มีระเบียบ มีน้ําใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย 
4.ชุมชนมีส่วนร่วม

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

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

4. เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ในการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก ให้ได้
มาตรฐาน 
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 

ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
ให้ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 

8 โครงการนิเทศและประเมินการ
ดําเนินงานภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสนับสนุน
ส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก 
2. เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร มีมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกําหนดไว้ 
3. เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

ให้การนิเทศและประเมินการดําเนินงาน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวน 12 
ศูนย์ 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใน
สังกัดเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
ได้มาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่
กําหนดไว้ 
 

1.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ มีคุณภาพ
การศึกษาและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก
เพิ่มขึน้ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ มีมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกําหนดไว้ 
3.ชุมชนมีส่วนร่วม
และเข้าใจ
กระบวนการ

กอง
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จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

ท้องถิ่นของตน ดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในแต่
ละพื้นที่ได้เป็นอย่าง
ดี 
 

9 โครงการนิทรรศการแสดง
ผลงานการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของ
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการ
สอนและเผยแพร่
นวัตกรรมการจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัย ของครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาลเมือง   
เขลางค์นคร 
3. เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ใน

จัดแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในรูปแบบ จัดบอร์ดภาพ   
สื่อการจัดกิจกรรม การสาธิต  
และการแสดง 

100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละ 80 
ผู้บริหาร บุลาการ
ทางการศึกษา 
นิสิต นักศึกษา 
ผู้ปกครอง ให้
ความสนใจเข้าชม
นิทรรศการ 
2. ร้อยละ 80 
หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนให้
ความร่วมมือด้าน
การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของ
เทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร 
3. ร้อยละ 80 
เครือข่ายครูผู้ดูแล

1.การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของ
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นครเป็นที่
ประจักษ์แก่ 
ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป 
2. เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร มี
บุคลากรทาง
การศึกษาที่มี
คุณภาพในการ
จัดการเรียนการ
สอน และเผยแพร่
นวัตกรรมการจัด

กอง
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แนวทางการพัฒนา  2.2  การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

การจัดทํานวัตกรรม
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยกับเครือข่ายครู
ผู้ดูแลเด็กทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้
ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 
 
 
 
 

เด็กเข้าร่วมชม
นิทรรศการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดทําสื่อ 
นวัตกรรม
การศึกษา 
4. ร้อยละ 80 
ผู้ปกครอง 
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนใน
พื้นที่บริการ และ
พื้นที่ใกล้เคียงมี
ส่วนร่วมในการจัด
นิทรรศการฯ 
 

การศึกษาระดับ
ปฐมวัย  
3. เกิดเครือข่ายครู
ผู้ดูแลเด็กมีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้
ในการจัดทํา
นวัตกรรมการศึกษา
ระดับปฐมวัย กับครู
ผู้ดูแลเด็กทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
4. มีกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
ในการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 

 รวมตามแนวทางการพัฒนา 9 โครงการ 9,510,160 9,510,160 9,510,160
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  พฒันาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการเพิ่มทักษะชีวิต  
เด็กเยาวชนด้วยวิชา
ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 
 

เพื่อให้เด็กเยาวชนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะการ
ป้องกันตัวเองจาก
สถานการณ์คับขันด้วย
วิชาศิลปะแม่ไม้มวยไทย 
 

อบรมให้ความรู้และฝึกศิลปะการ
ป้องกันตัวด้วยวิชาแม่ไม้มวยไทยแก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวน 3 
แห่ง 8 วัน รวม 580 คน 
 

200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
ตัวจากสถานการณ์ 
คับขันในเบื้องต้น 
ด้วยวิชาศิลปะแม่ไม้
มวยไทย 

เด็กเยาวชนมีความรู้ มี
ทักษะในการป้องกันตัว
และเอาตัวรอด 
จากสถานการณ์คับขัน 
ด้วยวิชาศิลปะแม่ไม้มวย
ไทย 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการส่งเสริมกิจการ
หอพักในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

1.เพื่อให้เกิดการวางแผน 
การดําเนินงาน การ
ติดตาม การตรวจสอบ 
และการแก้ไขปัญหาเรื่อง
กิจการหอพักในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบบูรณาการ 
2.เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ
หอพักในพื้นที่มีความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการ ตามพระราช 
บัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

1.จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
2.จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจแก่เจ้าของหรือผู้จัดการหอพักใน
เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(ประมาณ 200 แห่ง) 

225,000 - 225,000 1.ดําเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี
2.มีการรายงานผล
การประชุมต่อ
ผู้บริหารทุกครั้ง 
3.ผู้เข้าอบรมไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 80 ม ี
ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการหอพัก 
ตามพระราช บัญญัติ
หอพัก พ.ศ 2558

1.เทศบาลเมืองเขลางค์
นครมีการดําเนินงานเรื่อง
หอพักแบบบูรณาการและ
เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารราชการตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
2.กิจการหอพักดําเนิน  
งานตามระเบียบกฎหมาย 
อันส่งผลให้เกิดสวัสดิภาพ 
แก่ผู้พัก และลดความเสี่ยง
ของปัญหาเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลเมือง

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

3 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อให้เด็กมีอาหาร
กลางวันได้รับประทานทุก
คนอย่างทั่วถึง 
- เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาด
แคลนอาหารที่มีคุณภาพ 

- อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
เขลางค์นครตามหนังสือสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง 
เขต 1   
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
(857 x 20 x 200) = 3,428,000 
 

3,428,000 3,428,000 3,428,000 - เด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯได้รับ
อาหารกลางวัน 100 
% 

- นักเรียนทุกคนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 
- นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงและ
พัฒนาการทางสมองดี 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และกล้า
แสดงออกตาม
ความสามารถของตน 
- เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงความสําคัญ 
บทบาทหน้าที่ ของเด็กต่อ
สังคมและประเทศ 
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เด็กมีร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมสติปัญญาที่
ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 
 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 
คน  
- เด็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมทั้ง เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 แห่ง ได้รับสาร
วันเด็กและรวมกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ 
 

400,000 400,000 400,000 - เด็กเล็กในศพด.ทั้ง 
12 แห่ง และเด็ก 
เยาวชน พร้อมทั้ง
ผู้ปกครองในเขต
เทศบาลและพื้นที่
ใกล้เคียงได้ร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
1,000 คน  
- ผู้ร่วมงานมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

- เด็กและเยาวชน
รวมทั้งประชาชนในเขต
พื้นที่ได้ร่วมกิจกรรม 
ตระหนักถึงความสําคัญ 
บทบาท หน้าที่ของเด็ก
ต่อสังคมและประเทศ 
- เด็กและเยาวชนกล้า
แสดงออกได้รับความ
สนุกสนานและมี
ความคิดริเริมสร้างสรรค์ 
 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

5 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติ 

- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
พัฒนาตนเองมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ได้ทํา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชน 
- เพื่อกระตุ้นให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐ/
เอกชนที่เกี่ยวข้องเน้น
ความสําคัญกับการ
พัฒนาเยาวชน 
-  เพื่อส่งเสริมความกล้า
แสดงออกและพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน
ในทางที่ถูกต้องรวมทั้ง
สามารถอยู่กับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติโดย
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและ
พัฒนาศักยภาพของตนเองในทางที่
ถูกต้อง 

150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติไม่
น้อยกว่า   ร้อยละ 
80 

-  เยาวชนเกิดความ
เข้าใจถึงความสําคัญของ
การพัฒนาตนเอง/ได้ทํา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชน 
-  ทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงความสําคัญของวัน
เยาวชนแห่งชาติ 
- เยาวชนเกิดความกล้า
แสดงออกและได้พัฒนา
ศักยภาพของตนในการ
ที่ถูกต้อง 
 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเข้าใจหลัก
พระพุทธศาสนา 
- เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลอย่างน้อย  
60  คน 

120,000 120,000 120,000 - ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้รับการสร้าง
ค่านิยมที่ดีงาม
สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น  ได้อย่างมี
ความสุข

-  เด็กและเยาวชนเข้าใจ
หลักพระพุทธศาสนา 
-  เด็กและเยาวชนมี
หลักธรรมในการ
ดํารงชีวิตและรู้จักการ
ครองตนที่ดี

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

เมืองเขลางค์นคร 
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีหลักธรรมใน
การดํารงชีวิตและรู้จัก 
การครองตนที่ดี 
 

- ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความพึงพอใจใน
โครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80 
 

 

7 โครงการจัดกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในทางที่
ถูกต้อง 
- เพื่อสร้างความสามัคคี
ให้แก่เด็กและเยาวชนใน
เขตรับผิดชอบ 
- เพื่อเพิ่มพื้นที่
สร้างสรรค์ให้เด็กและ
เยาวชนได้ทํากิจกรรม
ตามความต้องการ 
 
 
 
 
 

สภาเด็กและเยาวชนได้ทํากิจกรรม
ร่วมกัน คือ อบรมพัฒนาศักยกภาพ
สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

450,000 450,000 450,000 - ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม
อย่างน้อยร้อยละ 
70 

- เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 
- เกิดความสามัคคีของ
เด็กและเยาวชนในเขต
รับผิดชอบ 
- เกิดพื้นที่สร้างสรรค์
ตามความต้องการของ
เด็กและเยาวชน 
 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

8 โครงการจัดการแข่งขัน   
ฟุตซอล 
 

- เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายของเยาวชน 
ประชาชน 
- เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เกิด
ความสามัคคีในชุมชน 
 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จํานวน 2  
รุ่น ๆ ละ 16 ทีม รวม 32 ทีม 

160,000 160,000 160,000 มีทีมสมัครเข้าร่วม
การแข่งขันอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

-เยาวชน ประชาชน มี
ความสนใจในการออก
กําลังกายอย่างต่อเนื่อง 
- เกิดความสามัคคีใน
ชุมชนและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจัดการแข่งขันวิ่ง
มินิมาราธอน 
 

- เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายของเยาวชน
และประชาชน 
- เพื่อประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น 
 

จัดการแข่งขันกีฬาวิ่งมินิมาราธอน 
โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จํานวน 300 
คน 

180,000 180,000 180,000 มีผู้สมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- เยาวชน ประชาชนมี
ความสนใจในการออก
กําลังกายอย่างต่อเนื่อง 
- ได้ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอล 7 คน เทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายของเยาวชน 
ประชาชน 
- เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เกิด
ความสามัคคีในชุมชน 
 
 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 
จํานวน 24 ทีม 

160,000 160,000 160,000 มีทีมสมัครเข้าร่วม
การแข่งขันอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

-เยาวชน ประชาชนมี
ความสนใจในการออก
กําลังกายอย่างต่อเนื่อง 
- เกิดความสามัคคีใน
ชุมชนและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

11 โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันรายการ
อื่น ๆ ในนามตัวแทนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายของเยาวชน 
ประชาชน 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการ
อื่น ๆ ในนามตัวแทนของเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  

100,000 100,000 100,000 มีทีมสมัครเข้าร่วม
การแข่งขันอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

เยาวชน ประชาชนมี
ความสนใจในการออก
กําลังกายอย่างต่อเนื่อง 

กอง
การศึกษา 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

11 โครงการ  5,573,000 5,348,000 5,573,000    

 



 

ผ.01 

170 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.4  พฒันาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการศูนย์ผู้สูงวัย
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

 - เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
 - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และพลัง
ทางสังคม 
 

ดําเนินการ ดังนี้ 
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุ 
2. กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา) 
 

680,000 680,000 680,000  - ผู้สูงอายุสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  
1 กิจกรรม 
 - ผู้สูงอายุได้รับความรู้ที่
เป็นประโยชน์และ
สามารถนําไปปรับใช้ได้ 
 

- ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมร่วมกัน 
- ผู้สูงอายุได้รับความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจและ
สังคม 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการประชุม
คณะกรรมการกลุ่มผู้สูง
วัยเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
กลุ่มผู้สูงวัยได้มีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ของทางราชการ 

จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูง
วัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 

45,000 45,000 45,000 - คณะกรรมการกลุ่มผู้
สูงวัยเข้าร่วม กิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
- คณะกรรมการกลุ่มผู้
สูงวัยได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็น 
 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผู้
สูงวัยได้มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.4  พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

3 โครงการพัฒนาจิตคิด
เชิงบวก 
 

 - เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ในด้านจิตใจให้แก่ 
ผู้สูงอายุ 
 - เพื่อเสริมสร้างอารมณ์
ในเชิงบวกให้แก่ 
ผู้สูงอายุ   
 

จัดกิจกรรมการเข้าค่ายอบรม
จริยธรรม เรื่อง “การพัฒนาจิต คิด
เชิงบวก” 
 

490,000 490,000 490,000 - ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ได้รับ
ความรู้และ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ 
 

- ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครได้รับความรู้และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสามารถ
นําไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนได้ 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการก่อสร้างศูนย์ผู้
สูงวัยเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์สําหรับ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

ก่อสร้างศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมือง     
เขลางค์นคร ขนาดความกว้าง
ประมาณ 20 เมตร ความยาว
ประมาณ 20 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 400 ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 

6,000,000 - - มีศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
ของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

มีศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์สําหรับ
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

4 โครงการ  7,215,000 1,215,000 1,215,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.5  สรา้งความตระหนักและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประชาคมอาเซียน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการศึกษาดูงานและ
เข้าร่วมงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ของผู้บริหารท้องถิ่นและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคลากรใน
หน่วยงานและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 
 

นําคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้ดูแลเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่กอง
การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดู
งานและร่วมมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพอใจในการศึกษา
ดูงานอย่างน้อยร้อยละ 
80 

- เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้ของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 
- บุคลากรใน
หน่วยงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาท้องถิ่นเกิด
ความสัมพันธ์อันดีและ
เกิดภาคีในการทํางาน
ด้านการศึกษาท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษา 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

1 โครงการ  500,000 500,000 500,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.6  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และศูนย์เยาวชน
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน 
ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ผ่าน
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
- ส่งเสริมผู้มีทักษะกีฬา
พัฒนาสู่การแข่งขันเพื่อ
ความเป็นเลิศ 
 

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรละ  30  
คน 
- อบรมดนตรีพื้นเมือง 25,000 
- อบรมนวดฝ่าเท้า 25,000 
- อบรมทักษะกีฬา 25,000 
- ค่ายพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อการแข่งขัน
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน
นามของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร 50,000 
- ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  25,000 
 

150,000 150,000 160,000 - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมรับการอบรม
สามารถสอบผ่านตาม
เกณฑ์ที่กําหนดของ 
แต่ละกิจกรรมได้ 
- นักกีฬามีสถิติที่ดีและ
ได้รับเหรียญรางวัลจาก
การแข่งขันในรายการ
ต่าง ๆ  
 

- ผู้เข้ารับการอบรมมี
ทักษะอาชีพในแต่ละ
กิจกรรมและใช้เวลา
ว่างเกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและตนเอง 
- นักกีฬามีทักษะที่ดี
ขึ้นสามารถแข่งขัน
และได้รับเหรียญ
รางวัลได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

กอง
การศึกษา 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

1 โครงการ  150,000 150,000 160,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมคีวามรับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ของกองคลัง 
 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2559) 
2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

16,000

24,000

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

มีอุปกรณ์เครื่องมือ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ทําให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

กองคลัง 

   
 

3. จอรับภาพ ขนาดเส้นทแยงมุม 
ขนาด 100 นิ้ว (ราคาท้องถิ่น) 

5,000 - -    

  
 

 
 

4. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา  จํานวน 1  
เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

25,000 - -    

   5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559) 
 
 
 

5,800 - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

   6.คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2559) 
7.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 4  เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2559)  
8. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 
ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จํานวน 2 คัน ๆ ละ 787,000 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

64,000
 
 
 
 
 

12,800
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

1,574,000 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

  กองคลัง 

   9. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 
เป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  
จํานวน   2 หลัง ๆ ละ 34,000 บาท  
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

- 68,000 -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

2 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์กองสวัสดิการ
สังคม 
 

เพื่อจัดหาให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
16,000 บาท  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2559) 
2.คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2559) 
3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 5  เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ประจําปี พ.ศ. 2559)  
4.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED   
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 1เครื่อง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ประจําป ี

พ.ศ. 2559) 

32,000

48,000

16,000

7,900

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

มีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน   
 

เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

   5.ปั้มหอยโข่ง ขนาด 1 HP X 1 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  
5,243 บาท 
(ตามราคาท้องถิ่น) 

5,243 - -   กองสวัสดิการ
สังคม 

   6. เครื่องเสียงสนามพร้อมอุปกรณ์ 1 
ชุด ๆ ละ 16,100บาท 
(ตามราคาท้องถิ่น) 

16,100 - -    

   7.พัดลมตั้งพื้นแบบสามขา ขนาด 24 
นิ้ว จํานวน 7 ตัว ๆ ละ  
3,900 บาท 
(ตามราคาท้องถิ่น) 

27,300 - -    

   8.ตู้เหล็กบานพับ 2 บาน จํานวน 2    
ตู้ ๆ ละ 3,990 บาท  (ตามราคา
ท้องถิ่น) 

7,980 - -    

   9.แท่นกราบพร้อมที่คุกเข่าจํานวน 1 
ชุด  (ตามราคาท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 

2,800 - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

3 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อให้มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จํานวน  10 เครื่องๆ ละ 16,000  บาท  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ประจําป ี 
พ.ศ. 2559)

80,000 48,000 32,000 -มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ทําให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

   2.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  จํานวน  10 เครื่องๆ ละ  
7,900  บาท  (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําป ีพ.ศ. 2559) 

39,500 23,700 15,800    

   3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 3,200  บาท 
เป็นเงิน 32,000 บาท (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ ประจําป ีพ.ศ. 2559) 

16,000 9,600 6,400    

  
 

 4.รถบรรทุก (ดีเซล )ขนาด 1ตันปริมาตร 
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซี ซี ขับ 
เคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน  
1 คัน (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
5. พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 4 
ตัว ๆละ 1,400 บาท(ตามราคาท้องถิ่น) 
 

787,000

5,600

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

   6. พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จํานวน3 
ตัวๆละ 1,200 บาท(ตามราคาท้องถิ่น) 

3,600 - 
 

- 
 

  กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

   7. เก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร ์
จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท (ตาม
ราคาท้องถิ่น) 

9,000 - -   

   8.เก้าอี้ทํางาน มีพนักพิงและที่วางแขน  
จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท (ตาม
ราคาท้องถิ่น) 

12,500 - -   

   9.โต๊ะพับเอนกประสงค์บุด้วยโฟเมก้า 
จํานวน 10 ตัวๆ ละ 3,000 บาท (ตาม
ราคาท้องถิ่น) 

30,000 - -   

   10. ตู้เหล็กแบบบานทึบ  2 บาน 
จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 3,990 บาท (ตาม
ราคาท้องถิ่น) 

11,970 - -   

   11.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ 
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง(เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีพ.ศ.2559)
12.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบNetwork จํานวน 1 เครื่อง(เกณฑ์
ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ประจําป ีพ.ศ.2559)

16,000

12,000

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

  กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
(งานกองทุน) 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

 
4 

 
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายอํานวยการ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน  
2  เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ประจําป ี พ.ศ. 

2559) 

32,000
 
- 

 
- 

 
เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

 
ทําให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 
สํานักปลัดฯ 

   2.เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VAจํานวน 
2 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําป ีพ.ศ. 2559) 

6,400 - -    

   3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา(18หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําป ี

พ.ศ. 2559) 

3,300 - -    

   4. เครื่องพิมพ์ Multifuntion 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2  
เครื่องๆ ละ 7,900 บาท (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559) 
 

15,800 - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

   5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด 
LED ขาว-ดํา  (30หน้า/นาที)  
จํานวน  5  เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท 
เป็นเงิน(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําป  ีพ.ศ. 2559)

39,500 - -   สํานักปลัดฯ 

   6.โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าบุโฟเมก้า
สีขาวปิดขอบด้วย PVC ขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยมพับเก็บได้  ขนาด (ก) 183 x 
(ล) 76 x (ส) 73 ซม. จํานวน 20     
ตัว ๆ ละ 2,500 บาท               
(ตามราคาท้องถิ่น) 

50,000 - -    

   7.เก้าอี้อเนกประสงค์ โครงขาเหล็ก
ชุบโครเมียม ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ํา
หนังเทียม จํานวน 30 ตัวๆ ละ  
600 บาท   
(ตามราคาท้องถิ่น) 

18,000 - -    

   8.เก้าอี้สํานักงานชนิดเบาะหนัง มีวาง
แขน ปรับสูงต่ําด้วยโช๊คไฮโดรลิค ขา
พลาสติกสีดํามีล้อ จํานวน 5 ตัว ๆ 
ละ 1,500  บาท   
(ตามราคาท้องถิ่น)   
 

7,500 - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

   9.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 
1080 พิกเซล  ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 
1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

46,000

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

  สํานักปลัดฯ 

   ฝ่ายทะเบียนราษฎร 
1. รถบรรทุก (ดีเซล)  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี  
ขับเคลื่อน  2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จํานวน 1 คัน (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)                     

787,000
 

- - 
   

   2. เก้าอี้แถวแบบ 3 ที่นั่ง ทําจาก
พลาสติกโพรลีโพรพิลีน  ขาเกือกม้า  
จํานวน 4 แถว ๆ ละ  2,700 บาท   
(ตามราคาท้องถิ่น) 

10,800 - -    

   3. เก้าอี้สํานักงาน ชนิดเบาะหนัง      
มีวางแขนปรับสูงต่ําด้วยโช๊คไฮโดรลิค  
ขาพลาสติกสีดํา มีล้อ จํานวน  4  
ตัวๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 6,000 

บาท  (ตามราคาท้องถิ่น) 
 
 
 

6,000 - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

5 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ของกอง
วิชาการและแผนงาน 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 16,000 
บาท (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี  
พ.ศ.2559) 

128,000 - - มีอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้  เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทําให้มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้  
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

   2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)  จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.
2559) 

4,300 - -    

   3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 9 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 
พ.ศ.2559) 

28,800 - -    

   4.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 
จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2559 
 

35,000 - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

   5.เก้าอี้สํานักงานชนิดเบาะหนังมีที่
วางแขนขนาด 50*60*94 เซนติเมตร 
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท (ตาม
ราคาท้องถิ่น) 
6.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)  
ขนาด 12,000 บีทียู  จํานวน 1 
เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)         
   

8,800

18,000

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

  กองวิชาการ
และแผนงาน 

6 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์กองช่าง 
 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานไฟฟ้าสาธารณะ 
1. รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน 
(ตามราคาท้องถิ่น) 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2559) 
 
 
 
 

52,000

 
16,000

- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 

มีอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

   3. เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED  ขาวดํา (30 นาที/นาที) จํานวน 
1 เครื่อง  (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2559 

7,900 - -   กองช่าง 

   4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2559) 

3,200 - -    

   งานศูนย์เครื่องจักรกล 
5. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 
ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ(Cab) จํานวน 1 คัน  
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

688,000
 
- 

 
- 

   

   6. รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน 
(ตามราคาท้องถิ่น) 

52,000 - -    

   7. เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง 
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 
 
 

21,000 - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

   8. รอก ขนาด 2 ตัน จํานวน 1 ชุด 
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

8,500 - -   กองช่าง 

   9.  สแตนยกรถแบบ 4 ขา ขนาด 3 
ตัน  จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท  
(ตามราคาท้องถิ่น) 

6,000 - -    

   10.  สแตนยกรถแบบ 4 ขา ขนาด 6 
ตัน จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท   
(ตามราคาท้องถิ่น) 

8,000 - -    

   11. ชุดตัดแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ ถังลม 
ถังแก๊ส สายยาว 15 เมตร จํานวน 1 
ชุด (ตามราคาท้องถิ่น) 

15,000 - -    

   12. รอกโยกโซ่แบบมือจับ ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.5 ตัน จํานวน 1 ชุด (ตาม
ราคาท้องถิ่น) 

10,000 - -    

   13. ชุดประแจแหวนข้างปากตายข้าง
ขนาดเบอร์ 32,34,35,36,38,41,42, 
46,48,50 จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น 
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 
 
 
 

12,000 - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

   งานสวนสาธารณะ 
14. สายส่งน้ําดับเพลิง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 20 
เมตร พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็วแบบ
อลูมิเนียม จํานวน 2 เส้น ๆ ละ 
9,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)

18,000
 
- 

 
- 

   
กองช่าง 

   งานวิศวกรรม 
15. ล้อวัดระยะ จํานวน 4 อัน ๆ ละ 
10,000 บาท   
(ตามราคาท้องถิ่น) 

40,000
 
- 

 
- 

   

   16. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2559) 

16,000 - -    

   17. เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา (30 นาที/นาที) จํานวน 
3 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.
2559) 
 

23,700 - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

   18. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2559) 

3,200 - -   กองช่าง 

   19.พัดลมโคจร ชนิดติดผนัง ชนิด 16 
นิ้ว จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 1,550 บาท 
(ตามราคาท้องถิ่น) 

4,650 - -    

7 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบงานแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
และระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นระบบดิจิตอล 
สํารวจข้อมูลภาคสนาม 
และบันทึกข้อมูลใน
ระบบ L-TAX 
 

ปรับปรุงข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิตอลและ
สามารถใช้งานร่วมกับระบบ GIS ของ 
เทศบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อย่างน้อยปีละ 1 ตําบล 
 

400,000 400,000 400,000 บันทึกข้อมูลทาง
กายภาพ 
ที่เกี่ยวข้อง  1 ตําบล 
 

สามารถใช้เป็นข้อมูล
เพื่อการจัดเก็บภาษีได้
อย่างถูกต้อง ทั่วถึงและ
เป็นธรรม และใช้เป็น
ฐานข้อมูลให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ 
สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองคลัง 

8 โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานทะเบียนราษฎร 

เพื่อให้ระบบ
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ทะเบียนราษฎรใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง 

- จ้างเหมาบํารุงรักษา และซ่อมแซม 
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ให้เกิด
ปัญหาหรือขัดข้องทางระบบ เพื่อ
บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

133,200 133,200 133,200 ระบบคอมพิวเตอร์งาน
ทะเบียน สามารถ
ดําเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับการ
บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

สํานักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

9 โครงการจ้างเหมาทํา
ความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
(ชั่วคราว) (อาคาร
เลขที่ 70/1) 

เพื่อให้อาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครมีความสะอาด 

จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด
อุปกรณ์เครื่องมือ-เครื่องใช้ ห้องน้ํา 
กระจก พัดลม เครื่องปรับอากาศ 
บันได ตลอดจน บริเวณทางเดินทั้งใน
และนอกอาคารตั้งแต่ชั้น 1- 4  
อาคาร เลขที่ 70/1 จํานวน 1 อาคาร  

250,000 - - พนักงานเทศบาลมี
ความพึงพอใจในการทํา
ความสะอาดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

อาคารสํานักงานและ 
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้มีความสะอาด 
เรียบร้อย เป็นระเบียบ
ส่งผลให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

สํานักปลัดฯ 

10 โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและเจ้าหน้าที่ 
มีส่วนร่วมในการ
แสดงออกและทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

- จัดพิธีทางศาสนา ทําบุญ ถวายภัต
ราหารเพลแด่ พระสงฆ์ 
- คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ในวันที่24 เมษายน ของ
ทุกปี 

300,000 300,000 300,000 ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลและเจ้าหน้าที่ 
ได้ทํากิจกรรมร่วมกันใน
วันเทศบาลทุกปี อย่าง
น้อย 2 กิจกรรม 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลและเจ้าหน้าที่มี
ส่วนร่วมในการ
แสดงออกและทํา
กิจกรรมร่วมกัน 
 

สํานักปลัดฯ 

11 โครงการจัดงานรัฐพิธี
และกิจกรรมสําคัญ
ของเทศบาล 

เพื่อเสริมสร้างให้
ผู้บริหาร และพนักงาน
เทศบาลร่วมงานรัฐพิธี
ในวันสําคัญต่าง ๆ ของ
ประเทศ 
 
 

จัดงานวันสําคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา,วัน
ฉัตรมงคล,วันปิยมหาราช,วันจักรี 
ฯลฯ 
 

500,000 500,000 500,000 ผู้บริหาร และพนักงาน
เทศบาลได้ร่วมงานรัฐ
พิธีในวันสําคัญต่าง ๆ 
ของประเทศทุกครั้ง 

ผู้บริหาร และพนักงาน
เทศบาลได้มีส่วนร่วมงาน
รัฐพิธีในวันสําคัญต่าง ๆ 
และตระหนักถึงความ 
สําคัญของงานรัฐพิธีที่
สําคัญต่างๆ  
 
 

สํานักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

12 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการเพิ่มมากขึ้นจาก
เวลาปกติ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล ออกให้
หน่วยบริการตามชุมชนต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี 

600,000 600,000 600,000 คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
และลูกจ้างเทศบาล 
ออกให้บริการตาม
ชุมชนต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลไม่น้อยกว่า 7 
ครั้ง/ปี 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการจากเทศบาลเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

13 โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 
เพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์และความ
สามัคคีของคนในชาติ 

- เพื่อให้ผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการในการ
ปกป้องสถาบันของชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล  
เจ้าหน้าที่ และประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

600,000 600,000 600,000 -  คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาลพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติหรือเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์และ
ความสามัคคีของคนใน
ชาติอย่างน้อย 1 
กิจกรรมต่อปี 
 
 
 

- คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาลประธาน
ชุมชน พนักงานเทศบาล 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาลเกิด
ความรักและความ
สามัคคีในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สํานักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

14 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงาน  สําหรับใช้   
ณ อาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร (โต๊ะ, เก้าอี้,  ตู้
เก็บเอกสาร, โซฟา, โพ
เดียม, เก้าอื้ห้อง
ประชุมเล็ก, เก้าอี้ห้อง
ประชุมใหญ่เป็นต้น) 

-  เพื่อรองรับอาคาร
สํานักงานใหม่ของ
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์  ซึ่งมีหน่วยงาน
ต่าง ๆ ใน สังกัดเทศบาล ทั้ง  8  
หน่วยงาน  ประกอบด้วย 
1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองวิชาการและแผนงาน 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. กองการศึกษา 
7. กองสวัสดิการสังคม 
8. งานตรวจสอบภายใน 
 

17,000,000 - - ทุกหน่วยงานในสังกัด
เทศบาลมีครุภัณฑ์
สํานักงานที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน 

เทศบาลฯ มีครุภัณฑ์
สํานักงานที่เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลัดฯ 

15 โครงการติดตั้งระบบ
เสียงในห้องประชุม 
ต่าง ๆ ในสํานักงาน
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

-  เพื่อรองรับอาคาร
สํานักงานใหม่ของ
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครให้มีระบบเสียง
ประจําห้องประชุมต่าง 
ๆ เพียงพอต่อการใช้
งานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

การติดตั้งระบบเสียงในห้องประชุม
ต่าง ๆ ในอาคารสํานักงานเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  ดังนี้ 
1. ห้องประชุมขนาด  400  ที่นั่ง 
2. ห้องประชุมขนาด  100 ที่นั่ง 
3. ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
4. ห้องประชุมคณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการ

1,500,000 - - มีห้องประชุมที่
เหมาะสมต่อการใช้
ประชุมต่าง ๆ ของ
เทศบาล 

เทศบาลฯ  มีห้อง
ประชุมที่เหมาะสมต่อ
การใช้ประชุมต่าง ๆ 
ของเทศบาล 

สํานักปลัดฯ 
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จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

16 โครงการตกแต่งภายใน
อาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

เพื่อให้เทศบาลเมือง 
เขลางค์นครมีสภาพ 
แวดล้อมที่ดี  เป็นการ
อํานวยความสะดวกใน
การบริการประชาชน 
 

ดําเนินการตกแต่งภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ใน สังกัด
เทศบาล ทั้ง  8  หน่วยงาน  
ประกอบด้วย 
1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองวิชาการและแผนงาน 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. กองการศึกษา 
7. กองสวัสดิการสังคม 
8. งานตรวจสอบภายใน 
 

10,000,000 - - ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อสภาพ 
แวดล้อมของอาคาร
สถานที่ของเทศบาลไม่
น้อยกว่าร้อยละ  70 

เทศบาลมีอาคารสถานที่
ที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัดฯ 

17 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการด้านการบริหาร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

-เพื่อให้การดําเนินงาน
ตามอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาลเป็นไปตาม
เกณฑ์ชี้วัดการประเมิน
ตามมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตาม
เกณฑ์การบริหาร

- จัดทํา/ทบทวน/ปรับปรุง คู่มือ
สําหรับประชาชนตามพ.ร.บ.การ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  
- จัดทํามาตรฐานการบริหารงานของ
เทศบาลตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , 
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงาน

50,000 50,000 50,000 - ผลการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติ
รับรองราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60ทั้ง  4  ด้าน 
- ผลการประเมินการ

-การดําเนินงานตาม
อํานาจหน้าที่ของ
เทศบาลเป็นไปตาม
เกณฑ์ชี้วัดการประเมิน
ตามมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและตาม
เกณฑ์การบริหารจัดการ

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

จัดการบ้านเมืองที่ดี 
- เพื่อให้การดําเนินงาน
ของเทศบาล มีการ
บริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส และอํานวย
ความสะดวก ให้
ประชาชนเข้าถึงได้
โดยง่าย 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , 
เกณฑ์มาตรฐานของสถาบัน
พระปกเกล้า , เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
-จัดทําตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล  และมีการลง
นามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหว่างผู้บริหารเทศบาลกับ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ปฏิบัติราชการ  ผ่าน
เกณฑ์การประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ  60 ทั้ง  
4  ด้าน 
 

บ้านเมืองที่ดี 
-การดําเนินงานของ
เทศบาล มีการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส 
และอํานวยความสะดวก 
ให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยง่าย 
 

18 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

- เพื่อปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทศบาลให้มีความ
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
คณะทํางานรับ-ส่ง
หนังสือราชการผ่าน
ระบบสารบรรณ

-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ คณะทํางานรับ-ส่งหนังสือ
ราชการผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกไตรมาส 
-ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ คณะทํางานรับ-ส่งหนังสือ
ราชการผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

100,000 100,000 100,000 -จัดประชุมจํานวน  
4 ครั้ง 
-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะการใช้งานที่
คะแนนร้อยละ 80  
ขึ้นไป 
-พัฒนาโปรแกรมระบบ
สารสนเทศต่อยอดจาก
โปรแกรมที่มีอยู่เดิม 
จํานวน 1 ระบบงาน

-ข้อมูลระบบสารสนเทศ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์ 
นคร ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความ
ทันสมัย ถูกต้องตาม
เหตุการณ์ปัจจุบัน และ  
เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าใช้
ข้อมูลให้มากที่สุด 
-เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
สํานักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา และ

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

อิเล็กทรอนิกส์ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศของ
เทศบาล 
 

-พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และ
เว็บไซต์ประเภทโซเชียลมีเดียของ
เทศบาลฯ ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 
-ปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) ของเทศบาลเมือง   
เขลางค์นคร 
-ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีความ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
-ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดโปรแกรม
ระบบสารสนเทศของเทศบาลเมือง    
เขลางค์นคร 

-เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
สํานักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันได้ 
ทุกเครื่อง 
 

อุปกรณ์อื่น ๆ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันได้ 
-ประชาชน หรือ
ผู้รับบริการผู้ใช้ช่อง
ทางการติดต่อข้อมูลทาง
เว็บไซต์และสารสนเทศ
ต่าง ๆ ของเทศบาลมี
ความพึงพอใจในการ
บรกิารของเทศบาลมาก
ขึ้น 

19 โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

เพื่อประชุมพิจารณา 
จัดทําและให้ความ
เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปี  และแผนการ
ดําเนินงาน 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง    
เขลางค์นคร  อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี 

30,000 30,000 30,000 สามารถนําแผนไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างน้อยร้อยละ 
70 ของแผนที่ผ่านความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการฯ   

เทศบาลนําความเห็นมา
จัดทําแผน พัฒนาสามปี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

20 โครงการบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 

เพื่อบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ให้
สามารถใช้งานได้เติม
ประสิทธิภาพ 
 

ซ่อมแซมปรับปรุงบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ให้มีสภาพดีขึ้น 
ของ  
- สํานักปลัดเทศบาล  
- กองวิชาการและแผนงาน  
- กองช่าง  
- กองการศึกษา  
- กองสาธารณสุขแลสิ่งแวดล้อม  
- กองคลัง  
- กองสวัสดิการสังคม 
 

2,000,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้อยู่
ในสภาพดีขึ้น 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถใช้ครุภัณฑ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทุกหน่วยงาน 

21 โครงการบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างเพื่อให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมบํารุงรักษาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างให้มีสภาพสภาพดีขึ้น 
(อาคารสํานักงานชั่วคราว)  ถนนบุญ
โยง,  อาคารสํานักงานกองสวัสดิการ
สังคม,  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และอาคารสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  ของ
เทศบาล  
 

1,000,000 - - อาคารสํานักงานอยู่ใน
สภาพที่เหมาะสม 
สําหรับการปฏิบัติงาน 

ทําให้ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างสามารถใช้
งานได้ดีและมีประสิทธิ 

ทุกหน่วยงาน 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

21 โครงการ  38,052,643 4,436,500 2,767,400    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.2  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการฝึกอบรม
พนักงานเทศบาล 
กองคลัง 
 

เพื่ออบรมเพิ่มพูนความรู้ 
สร้างเสริมประสบการณ์
ในการทํางาน ตลอดจน 
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีใน
การทํางาน 
 

พนักงานเทศบาล ได้รับการฝึก 
อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บันทึกโปรแกรม อิเล็กทรอนิกส์ 
E-laas, E-GP, Ltax 3000 
 

150,000 150,000 150,000 พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการฝึกอบรม ปี
ละ 50 คน 

พนักงานเทศบาล  
มีความรู้ความเข้าใจ  
มีความสามารถ 
มีความอุตสาหะ  
มีจิตวิสัยในการ 
ทํางานที่ถูกต้อง
ร่วมกัน 
 

กองคลัง 

2 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนา
บุคลากรเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

1.เพื่ออบรมพัฒนา
ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภา  ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปของ
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะ ทัศนคติ
ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
2.เพื่ออบรมพนักงาน
และเสริมสร้างคุณธรรม  

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรจํานวน 
250 คน พร้อมศึกษาดูงาน 
 

200,000 200,000 200,000 บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม  มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
หลักสูตรที่เข้ารับการ
อบรม  และผ่านการ
ทดสอบหลังการ
ฝึกอบรมร้อยละ 60 
ของบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม 

1.ผู้เข้ารับการอบรม มี
ทักษะ และทัศนคติที่ดี  
ต่อการปฏิบัติงาน  
เป็นพนักงานของรัฐที่
มีคุณภาพ 
2.พนักงานของ
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครมีความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 
3.ผู้เข้ารับการอบรมได้
ศึกษาดูงานจาก

สํานักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.2  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน  และการ
บริการประชาชน 
3.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา  ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจํา  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างทั่วไป  
ได้ศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานอื่น ๆ   
ที่เป็นตัวอย่างที่ดีด้าน
การบริหาร, การจัดการ, 
การบริการ  รวมทั้งการ
ให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ฝึกอบรม 
 
 
 
 

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีด้านการ
บริหาร, การจัดการ, 
การบริการ  รวมทั้ง
การให้ผู้เข้าศึกษาดู
งานได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.2  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

3 โครงการพัฒนาเทศบาล
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

1.เพื่อพัฒนาเทศบาลให้
องค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
2.เพื่อพัฒนาเทศบาล 
ทั้งทางด้านบุคลากร
กระบวนการ วัสดุ 
อุปกรณ์ให้สามารถ
ดําเนินงานบริการ
ประชาชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาเทศบาล
โดยการสอนจากพี่สู่น้อง
พวกพ้อง ทีมงาน 
4. เพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานให้มี
ความรวดเร็วมากขึ้น  
ลดขั้นตอนการทํางาน
โดยนําเครื่องมือ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน    
 
 

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ได้
ร้อยละ 50  ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย 
ได้เข้ารับการประชุมสัมมนา/การอบรม
พัฒนาตามโครงการ   
- ทําให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ได้มี
การจัดทําเครื่องมือ/ตัวชี้วัดและการ
จัดทําสมรรถนะประจํากลุ่มงาน และ
สมรรถนะหลัก เพื่อใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

300,000 300,000 300,000 1. ทําให้มีเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะ
และตัวชี้วัด
ความสําเร็จการปฏิบัติ
สําหรับกลุ่มเป้าหมาย  
อย่างน้อย 1 กลุ่ม 
2. ทําให้พนักงาน
กลุ่มเป้าหมายได้ร่วม
ระดมความคิด และ
ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ อย่างน้อยร้อย
ละ 50 ของแต่ละ
หลักสูตร 
 

1.เทศบาลเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ทําให้สามารถ
พฒันาเทศบาลทั้ง
ทางด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ให้สามารถ
ดําเนินงานบริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ทําให้เกิดการ
พัฒนาเทศบาลโดย
การสอนงานจากพี่สู่
น้อง พวกพ้อง ทีมงาน 
เป็นประจํา 

สํานักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.2  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

4 โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถภาพบุคลากรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
ผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก 

50,000 50,000 50,000  ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีการ
พัฒนาทักษะและองค์
ความรู้อย่าง
ครอบคลุม 

บุคลากร (ครูผู้ดูแล
เด็ก / ผู้ดูแลเด็ก)   
มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

4 โครงการ  700,000 700,000 700,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานผู้ประกาศ
ข่าวประจําชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

-เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่
ผู้ทําหน้าที่ผู้ประกาศ
ข่าวในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครให้ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ภารกิจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ 
-เพื่อให้ผู้ทําหน้าที่ผู้
ประกาศข่าวได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆให้
สามารถนําไปพัฒนางาน
ของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดอบรม และศึกษาดูงานผู้
ประกาศข่าวประจําชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวน 
63 ชุมชน และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องจํานวน 37 คน รวม
จํานวน 100คน 
 

300,000 120,000 120,000  - ผู้ประกาศข่าวประจํา
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นครได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มเติมมีความรู้ ความ
เข้าใจในภารกิจ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ 
อย่างน้อยร้อยละ 60 
ของจํานวนเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

- ผู้ประกาศข่าวประจํา
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ภารกิจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ 
- ผู้ประกาศข่าวประจํา
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นครไดร้ับ
ประสบการณ์ใหม่เพื่อ
นําไปพัฒนาการทํา
หน้าที่ 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 



 

ผ.01 

201 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

2 โครงการผลิตสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อผลิตสื่อ และ
พัฒนาเพิ่ม ช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม
ของเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
- เพื่อผลิตสื่อและพัฒนา
เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรมของ
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นครโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดทําแผ่นพับ โปสเตอร์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สปอตวิทยุ 
- ซื้อ เช่าเวลาออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์ 
- ซื้อหรือเช่าคอลัมน์ใน
หนังสือพิมพ์ 
- จัดทําวารสาร และรายงาน
กิจการประจําปี 
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้อง 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - เทศบาลเมืองเขลางค์
นครจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
ครอบคลุมทุกรูปแบบ   
 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารการดําเนิน
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
ของเทศบาลเมือง   
เขลางค์นครอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

3 โครงการเปิดบ้าน  
สานสัมพันธ์เครือข่าย 
การพัฒนาเทศบาลเมือง    
เขลางค์นคร 

- เพื่อจัดงานแถลงผล
การดําเนินงานของ
เทศบาลให้สื่อมวลชน
และเครือข่ายด้านการ
ประชาสัมพันธ์ได้รับรู้
และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างเทศบาลกับ
สื่อมวลชนและเครือข่าย
ด้านการประชาสัมพันธ์
ทุกแขนงในจังหวัด
ลําปาง 

- จัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
เทศบาลและจัดเวทีเสวนาโดยมี
สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัด
ลําปางและเครือข่ายด้านการ
ประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย  
ประธานชุมชน  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน
ราชการ  ผู้อํานวยการ รพสต.
คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ  
คณะกรรมการติดตามฯ  
ผู้อํานวยการสถานศึกษา หัวหน้า
ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
เครือข่ายการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
เจ้าของสถานประกอบการและ
ประธานกลุ่มภาคประชาชนกลุ่ม
ต่าง ๆ จํานวน  150 คน  และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  จํานวน  50 คน  
รวมจํานวน  200  คน 

300,000 200,000 200,000 -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจร้อยละ 70 ต่อ
การจัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ 
  
 

- สื่อมวลชนทุกแขนงใน
จังหวัดลําปางและ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ในเขตเทศบาลเมือง     
เขลางค์นครได้ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจการของ
เทศบาล   
- สื่อมวลชนทุกแขนงใน
จังหวัดลําปางและ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ในเขตเทศบาลเมือง     
เขลางคน์ครมีส่วนร่วม
ในส่งเสริมให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของเทศบาล
สามารถดําเนินกิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ  ให้
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้   
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

- เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  เป็นหน่วยงานที่
เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง  เกิด
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึง
ประชาชนและมวลชน
กลุ่มต่าง ๆ   ในจังหวัด
ลําปาง 
 

4 โครงการติดตามการ
ดําเนินงานของศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์และ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
- เพื่อรับทราบปัญหา
ของประชาชนเกี่ยวกับ
เรื่องร้องทุกข์และหา
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 

- จัดประชุมคณะทํางานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร ไตรมาส/ครั้ง เพื่อ
ติดตามการดําเนินงานตามคําร้อง
ทั่วไปและหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

5,000 5,000 5,000 - เทศบาลเมืองเขลางค์
นครสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชน
ตามคําร้องที่เข้ามาใน
ระบบอย่างน้อยร้อยละ 
60 

- ประชาชนสามารถ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลเมือง       
เขลางค์นครได้มากยิ่งขึ้น
- เทศบาลทราบปัญหา
ของประชาชนและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา
ได้ 
 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

5 โครงการติดตั้งพร้อมวาง
ระบบเสียงตามสายชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
 

1.ระบบเสียงตามสายชุมชน 
บ้านสบตุ๋ยหมู่ที่ 8  
ตําบลปงแสนทอง 
(งบประมาณ 72,500 บาท) 
ประกอบด้วย 
   1. ยูนิตฮอร์น ขนาด 150 วัตต์ 
พร้อมปากฮอร์น ขนาด 21 นิ้ว  
จํานวน  11 ชุด 
   2. พาดสายดรอปวาย์และ 
อุกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่
น้อยกว่า 1,000 เมตร    
   3.ไมโครโฟนสาย จํานวน 1 ชุด 
   4. เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด 
2,000 วัตต์ จํานวน 1เครื่อง 
    5. ลาย Output ขนาด 2,000 
วัตต์  จํานวน 1 เครื่อง 
    6. เครื่องเล่น ดีวีดี จํานวน  
1 เครื่อง 
2.ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้าน
ป่ากล้วย หมู่ที่ 4  ตําบลปงแสน
ทอง 
(งบประมาณ 67,000 บาท) 

371,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นครได้รับ
การติดตั้งระบบเสียง
ตามสายและอุปกรณ์ 

- ทําให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- ทําให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

ประกอบด้วย 
   1. ยูนิตฮอร์น ขนาด 150 วัตต์ 
พร้อมปากฮอร์น ขนาด 21 นิ้ว 
จํานวน  12 ชุด 
   2. สายดรอปวาย์ความยาว 200  
เมตร จํานวน 4 ม้วน 
   3.ไมโครโฟนสาย จํานวน 1 ชุด 
   4. เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด 
1,500 วัตต์ จํานวน 1เครื่อง 
    5. ลาย Output ขนาด 1,200 
วัตต์  จํานวน 1 เครื่อง 
    6. เครื่องเล่น ดีวีดี จํานวน  
1 เครื่อง 
3.ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้าน
ชมพูหมู่ที่ 7 ตําบลชมพู  
(งบประมาณ 109,000 บาท) 
ประกอบด้วย 
   1. ยูนิตฮอร์น ขนาด 150 วัตต์ 
พร้อมปากฮอร์น ขนาด 21 นิ้ว 
จํานวน  25 ชุด 
   2. พาดสายดรอปวาย์พร้อม
อุปกรณ์ในการติดตั้งความยาวไม่
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

น้อยกว่า 2,200  เมตร  
   3.ไมโครโฟนสาย จํานวน 1 ชุด 
   4. เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด 
2,000 วัตต์ จํานวน 1เครื่อง 
    5. ลาย Output ขนาด 2,000 
วัตต์  จํานวน 1 เครื่อง 
    6. เครื่องเล่น ดีวีดี จํานวน  
1 เครื่อง 
4.ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้าน
ศรีพูนทรัพย์หมู่ที่ 5 ตําบลพระ
บาท  
(งบประมาณ 7,500 บาท) 
ประกอบด้วย 
   1. ยูนิตฮอร์น ขนาด 150 วัตต์ 
พร้อมปากฮอร์น ขนาด 21 นิ้ว 
จํานวน  2 ชุด 
   2. พาดสายดรอปวาย์พร้อม
อุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่
น้อยกว่า  200  เมตร  
   3.ไมโครโฟนสาย จํานวน 1 ชุด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

5.ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้าน
ลําปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3  
ตําบลปงแสนทอง 
(งบประมาณ 115,000 บาท) 
ประกอบด้วย 
   1. ยูนิตฮอร์น ขนาด 150 วัตต์ 
พร้อมปากฮอร์น ขนาด 21 นิ้ว 
จํานวน 27 ชุด 
   2. พาดสายดรอปวาย์พร้อม
อุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่
น้อยกว่า 2,400  เมตร 
   3.ไมโครโฟนสาย จํานวน 1 ชุด 
   4. เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด 
2,000 วัตต์ จํานวน 1เครื่อง 
   5. ลาย Output ขนาด 2,000 
วัตต์  จํานวน 1 เครื่อง 
   6. เครื่องเล่น ดีวีดี จํานวน 1 
เครื่อง 
 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

5 โครงการ  1,976,000 1,325,000 1,325,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

 เพื่อให้คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีได้มีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ของทางราชการ 
 

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
สตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร   
 

50,000 50,000 50,000 - คณะกรรมการพัฒนา
สตรีร่วมประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
- คณะกรรมการฯได้
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
และมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 
 

 - คณะกรรมการพัฒนา
สตรีฯได้มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรียุคใหม่สู่ประชาคม
อาเซียน 
 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
สตรีในด้านการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 

ดําเนินการดังนี้ 
1. การอบรมให้ความรู้ เรื่อง 
บทบาทสตรีกับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
2. ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในด้านการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

330,000 330,000 330,000 - กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์ 
นครเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครได้รับความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ และสามารถ
นําไปปรับใช้เพื่อการ
พัฒนาชุมชนได้ 
 
 

กลุ่มสตรีได้รับความรู้ที่
เป็นประโยชน์ในด้าน
การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและ
สามารถนําไปปรับใช้
เพื่อ 
การพัฒนาชุมชนได้ 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

3 โครงการประชุมผู้นําชุมชน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

เพื่อให้ผู้นําชุมชนได้
เสนอปัญหาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหารและ
ผู้นําชุมชนรวมถึง
รับทราบข่าวสารของ
ทางราชการ 
 

จัดประชุมผู้นําชุมชนหรือผู้แทน
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร จํานวน 6 ครั้งหรือตามความ
เหมาะสม 
 

125,000 125,000 125,000  - มีการประชุมผู้นํา
ชุมชนจํานวน 6 ครั้ง 
โดยมีผู้นําชุมชนหรือ
ผู้แทนมาเข้าร่วมประชุม
ร้อยละ 80 ของการ
ประชุมแต่ละครั้ง 
 - มีผู้นําชุมชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารและ
ร่วมแสดงความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
 

 - ผู้นําชุมชนได้มีเวทีใน
การเสนอปัญหาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- ผู้นําชุมชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารและองค์ความรู้ 
เพื่อนําไปประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ให้
ประชาชนในชุมชน 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการจัดทําแผนชุมชน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

 - เพื่อให้แกนนําชุมชน
เข้าใจกระบวนการจัดทํา
แผนชุมชน 
 - เพื่อให้ชุมชนมีเวทีใน
การเสนอปัญหาและ
ความต้องการอย่าง
แท้จริง เพื่อพัฒนา
ชุมชน 
 
 
 

 - อบรมให้ความรู้กระบวนการ
จัดทําแผนชุมชนทั้ง 63 ชุมชน 
 - มีการประชาคมเพื่อดําเนินการ
จัดทําแผนชุมชนทุกชุมชน 
 

400,000 50,000 50,000  - มีคณะกรรมการ
ชุมชนและแกนนําชุมชน
เข้าร่วมอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 - มีกระบวนการจัดทํา
แผนชุมชนครบทุกชุมชน 
 

 - มีแผนชุมชนเพื่อใช้ใน
การขับเคลื่อนชุมชน 
 - เทศบาลได้รับทราบ
ปัญหาความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนใน
พื้นที่ 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

5 โครงการปรับปรุง 
เทศบัญญัติ 
 

- เพื่อปรับปรุงเทศ
บัญญัติเทศบาลเมือง    
เขลางค์นครให้เป็น
ปัจจุบันและสอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาของท้องถิ่น 
- เพื่อให้มีเทศบัญญัติ
ควบคุมการจําหน่าย
สินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะส่งเสริมความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน 
- เพื่อให้มีเทศบัญญัติ
ควบคุมการประกอบการ
ตู้น้ําหยอดเหรียญ 
ส่งเสริมความปลอดภัย
ให้กับผู้บริโภค 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงเทศบัญญัติฯ เรื่องการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
-  จัดทําร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง 
การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 
-  จัดทําร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง 
การประกอบกิจการตู้น้ําหยอด
เหรียญอัตโนมัติ 
 

100,000 - - มีการปรับปรุงเทศ
บัญญัติและมีร่างเทศ
บัญญัติตามเป้าหมาย 

- ผลกระทบและเหตุ
รําคาญจากการประกอบ
กิจการของสถานบริการ
ในเขตพื้นที่ลดลง 
- มีหลักเกณฑ์และ
วิธีการเพื่อควบคุมการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
และการกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อ, การจําหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ, 
และการประกอบการ 
ตู้น้ําหยอดเหรียญ
คุ้มครองคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

6 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

-เพื่อติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาล 
- เพื่อทราบปัญหา
อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และรับฟัง
ข้อเสนอแนะความ
ต้องการของประชาชน  
และเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับปัญหาความต้องการ
ของประชาชนตลอดจน
การพัฒนาเทศบาลใน
ทิศทางที่เหมาะสม 
- เพื่อรวบรวมข้อมูลใช้
เป็นสมมุติฐานในการ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลฉบับต่อไป 
 

- ประเมินตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การ
พฒันาเทศบาล  
- ประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ดําเนินงานเทศบาลในภาพรวมและ
รายยุทธศาสตร์ปีละ 1 ครั้ง 
- จัดให้มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล 
- รายงานสภาเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง 
- ปรับปรุงระบบการติดตามผลการ
ดําเนินงานให้สะดวกแก่การใช้งาน
และเป็นปัจจุบัน 

500,000 100,000 100,000 ผลการประเมินตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลโดย 
1.ความสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการตามแผน
ดําเนินงาน ร้อยละ 60 
2. ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการ
ดําเนินงานเทศบาลใน
ภาพรวม ร้อยละ 75 
3.ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการ
ดําเนินงานเทศบาลราย
ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 75 
 

-การพัฒนาเทศบาล
เป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสม สามารถแก้ไข
ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 
 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

7 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม 

- เพื่อส่งเสริมการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล และ
แผนการดําเนินงาน   
- เพื่อให้มีแผนพัฒนา
เทศบาล  มาใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
และการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อคัดเลือกตัวแทน
ประชาคมเมืองเป็น
คณะกรรมการสนับสนุนฯ,
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล และ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม  ดังนี้ 
- จัดทําแผนพัฒนาสามปี/แผนการ
ดําเนินงาน  รวมถึงแผนฉบับ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
- จัดประชุมประชาคมเมือง  เพื่อ
คัดเลือกตัวแทนประชาคมเมือง
เป็นคณะกรรมการสนับสนุนฯ,
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯและกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

146,000 146,000 146,000 เทศบาลสามารถนํา
โครงการในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี  และ
แผนการดําเนินงาน  
ไปสู่การปฏิบัติได้ 

- เทศบาลมีแผนพัฒนาฯ 
และแผนการดําเนินงาน 
เป็นเครื่องมือในการ
บริหารการพัฒนา 
- ได้ตัวแทนประชาคม
เมืองเป็นคณะกรรมการ
สนับสนุนฯ,
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล และ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ 
 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

8 โครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

จัดประชุมเพื่อระดม และรับฟัง
ความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน  จํานวน 2 ครั้ง ในการ
ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 
 
 
 

120,000 - - มีแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเป็นทิศทางการ
พัฒนาที่ชัดเจนใน
ระยะเวลา 5 ป ี

เทศบาลมีแผน
ยุทธศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการบริหาร
พัฒนา  และเป็น
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

8 โครงการ  1,771,000 801,000 801,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.5  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการดําเนินการ
เลือกตั้งประธานชุมชน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- เพื่อคัดเลือกตัวแทน
ของประชาชนในการ
ประสานงานระหว่าง
เทศบาลกับชุมชน เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นของตน 
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ดําเนินการเลือกตั้งประธานชุมชน 
ที่ครบวาระ/ลาออก/จัดตั้งชุมชน
ใหม ่
 

45,000 30,000 30,000  - มีการดําเนินการ
เลือกตั้งประธานชุมชนที่
ครบวาระ/ลาออก/ 
จัดตั้งชุมชนใหม่ ครบทุก
ชุมชน 
 - ประชาชนในชุมชนมา
ใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60 
 

 - มีผู้นําชุมชนในการ
ประสานงานระหว่าง
เทศบาลกับชุมชน เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นตน  
- ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการฝึกอบรมสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองเขลางค์
นครคณะผู้บริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภา
เทศบาลและศึกษาดูงาน 

500,000 500,000 500,000 ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน
การทดสอบการใช้
ระเบียบกฎหมายที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน จํานวน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ารับการอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถใช้ระเบียบ
กฎหมายเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัดฯ 

3 โครงการพัฒนาระบบใน
การเลือกตั้ง และพัฒนา
ประชาธิปไตย 

เพื่อปลูกฝังความเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ
ให้แก่ประชาชน 

ประชาชน ผู้นําชุมชน ตัวแทน
กลุ่ม/องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ของเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวน
ทั้งสิ้น 60 คน 

50,000 - - ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน
การทดสอบการใช้
ระเบียบกฎหมายที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน จํานวน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ารับการอบรม 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถใช้ระเบียบ
กฎหมายเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

สํานักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.5  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

4 โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเมือง      
เขลางค์นครและสมาชิก
สภาเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

เพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย 
 

จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เมือง     เขลางค์นคร และสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   

3,000,000 - - -ไม่มีการร้องเรียน/
คัดค้าน การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ 
- มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
ร้อยละ 70 

การเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเมือง 
เขลางค์นครเป็นไปด้วย
ความถูกต้องเรียบร้อย 
 

สํานักปลัดฯ 

5 โครงการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 

-เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
โครงการของเทศบาล
และรวบรวมความ
คิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อโครงการนั้น รวมทั้ง
ความเดือดร้อนหรือ
ความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแก่ประชาชน 
 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุม
รับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ของ 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีส่วนร่วมในการประชุม
รับฟังความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ประชาชนมีความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและมีส่วนร่วม
ในแนวทางการดําเนิน
โครงการของเทศบาล 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

5 โครงการ  3,645,000 580,000 580,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.6  พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และองค์ความรู้แก่เยาวชน
และประชาชนเตรียม 
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

-เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนได้รับ
ความรู้เรื่องการเปิด
ประชาคมอาเซียน 
- มีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ  รองรับ
การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
-ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเองของเยาวชน
และประชาชน 
 
 
 

อบรมเยาวชนและประชาชนให้ได้รับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปิด
ประชาคมอาเซียนและได้รับความรู้
และการฝึกทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสาร
เบื้องต้นได้ จํานวน  30  คน 

70,000 80,000 80,000 ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ  
สามารถทําแบบทดสอบ
ประเมินหลังเรียนได้
คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และมี
ทักษะความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศเพิ่ม 
มากขึ้น และสามารถนําไป
พัฒนาตนเอง พัฒนาช่อง
ทางการติดต่อ สื่อสารกับ
เพื่อนชาวต่างชาติให้
สามารถพัฒนารายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน
อนาคต 

กอง
การศึกษา 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

1 โครงการ  70,000 80,000 80,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  4.1  ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการก่อสร้างฝาย 
ชะลอน้ํา ตําบลกล้วยแพะ  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 

 - เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 
ประมง อุปโภคบริโภค 
- เพื่อสร้างความชุ่มชื่น
ให้กับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 - ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา     
ตําบลกล้วยแพะ  อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 
 
 
 

100,000 - -  - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

 - ประชาชนมีน้ําไว้ใช้ใน
ด้านการเกษตร  ปศุสัตว์ 
ประมง อุปโภคบริโภค 
- ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสมดุล 
 

กองช่าง 

2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา 
เพื่อการเกษตร  ตาม
โครงการพระราชดําริ  
ตําบลกล้วยแพะ       
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา ไว้
ใช้ในการเกษตร   
- เพื่อสร้างความชุ่มชื่น
ให้กับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

พัฒนาแหล่งน้ํา เพื่อการเกษตร  
ตามโครงการพระราชดําริ    
ตําบลกล้วยแพะ  อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

400,000 - -  - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 
 

 - ประชาชนมีน้ําไว้ใช้ใน
ด้านการเกษตร   
- ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสมดุล 
 

กองช่าง 

 รวมตามแนวทางการพัฒนา 2 โครงการ  500,000 - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่ งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  4.2  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการอบรมการผลิตข้าว
ในภาวะภัยแล้ง 
 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตข้าวในภาวะภัย
แล้ง โดยผู้ปลูกข้าว
สามารถนํามาเป็น
ทางเลือก ในการทํา
เกษตรได้อย่างเหมาะสม 
 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตข้าวในภาวะภัย
แล้งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ข้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

65,000 - -  - มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 - เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
นําความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการทําเกษตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน
เขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครนําความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ในการทํา
นาในภาวะภัยแล้ง 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการอบรมการป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและโรค
พืชของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลชมพู 
 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การลดใช้สารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืชแก่
เกษตรกรในเขตตําบล
ชมพู 
 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขยาย
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแก่เกษตรกร
ในเขตตําบลชมพู จํานวน 2  
รุ่นๆ ละ 50 คน 
 

55,000 - -  - มีเกษตรกรในเขต
ตําบลชมพูเข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 - ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้เพื่อนําไป
ปรับใช้ในการทําเกษตร
แบบธรรมชาติ 
 

เกษตรกรในเขตตําบล
ชมพูนําความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการทํา
การเกษตรแบบ
ธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 รวมตามแนวทางการพัฒนา 2 โครงการ  120,000 - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่ งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  4.3  ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง กลุ่ม เครือข่าย และสถาบันทางการเกษตร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการสํารวจและจัดทํา
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร
เขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนการดําเนินงาน
ด้านการเกษตรเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

 - จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ศูนย์บริการฯ ทั้ง 4 ตําบล 
 - สํารวจข้อมูลและจัดทํา
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร 
 - จัดประชุมสรุปและรับรองผลการ
จัดทําฐานข้อมูลด้านการเกษตร 
 
 
 
 
 
 

40,000 - - มีข้อมูลด้านการเกษตร
ครบทั้ง 4 ตําบล 
 

มีข้อมูลสําหรับใช้วาง
แผนการพัฒนาการ
ดําเนินงานด้าน
การเกษตรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 รวมตามแนวทางการพัฒนา 1 โครงการ  40,000 - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่ งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  4.4  ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 
 

- เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ปลูกผักสวนครัวที่ปลอด
สารพิษไว้บริโภคใน
ครัวเรือน 
 - เพื่อเป็นการลดจ่าย 
สร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - อบรมให้ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการปลูกผักปลอดสารพิษแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร จํานวน  63 คน 

60,000 60,000 - มีประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครเข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 

- ประชาชนได้บริโภค 
ผักสวนครัวที่ปลอด
สารพิษ 
- ประชาชนได้ลด
ค่าใช้จ่าย มีรายได้จาก
การจําหน่ายผักสวนครัว 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 รวมตามแนวทางการพัฒนา 1 โครงการ  60,000 60,000 -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

 - เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน 
 - เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนสามารถนําไป
ประกอบอาชีพ 
 

 - ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ในด้านต่างๆ แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เช่น 
ด้านคหกรรม ด้านหัตถกรรม      
ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม 
ด้านสิ่งประดิษฐ์ ด้านการบริการ 
และด้านการทําผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 

80,000 80,000 80,000  - มีประชาชนในเขต
เทศบาลเข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 - ประชาชนได้รับ
ความรู้และนําความรู้ไป
ประกอบเป็นอาชีพเสริม 
สร้างรายได้ให้แก่ ตนเอง
และครอบครัว 

 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนํา
ความรู้ที่ ได้รับไปสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 
 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้             
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้น หลักสูตรการ
ทําอาหารนานาชาติ 
 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับความรู้และ
สามารถนําไปประกอบ
อาชีพได้ 
 

 อบรมการทําอาหารนานาชาติให้
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง       
เขลางค์นคร จํานวน 20 คน 
 

80,000 - -  - มีประชาชนในเขต
เทศบาลเข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 - ประชาชนได้รับ
ความรู้และนําความรู้ไป
ปรับประยุกต์ใน 
การสร้างรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัว 

 - ผู้เข้ารับการอบรมนํา
ความรู้ที่ได้รับ ไปสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 
 - ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้             
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.1  เสรมิสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

3 เงินอุดหนุนโครงการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของกลุ่มตัดเย็บสตรี
ชุมชนธนวรรณ 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ และส่งเสริมการ
สร้างรายได้แก่กลุ่ม
อาชีพเพิ่มขึ้น 
 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มตัด
เย็บสตรีชุมชนธนวรรณ ตามหนังสือ
กลุ่มอาชีพฯ ลงวันที่ 11 มีนาคม 
2559 
 

30,016 - -  - กลุ่มได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินงาน 
 - กลุ่มมีการดําเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มอาชีพได้รับความรู้
เพิ่มเติม เพื่อนําไปพัฒนา
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในกลุ่ม 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

4 เงินอุดหนุนโครงการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของกลุ่มตัดเย็บชุมชน
บ้านกอกชุม 
 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ และส่งเสริมการ
สร้างรายได้แก่กลุ่ม
อาชีพเพิ่มขึ้น 
 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มตัด
เย็บชุมชนบ้านกอกชุม ตามหนังสือ
กลุ่มอาชีพฯ ลงวันที่ 11 มีนาคม 
2559 
 

32,275 - -  - กลุ่มได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินงาน 
 - กลุ่มมีการดําเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มอาชีพได้รับความรู้
เพิ่มเติม เพิ่อนําไปพัฒนา
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในกลุ่ม 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

5 เงินอุดหนุนโครงการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพชุมชนบ้าน
หนองวัวเฒ่า 
 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ และส่งเสริมการ
สร้างรายได้แก่กลุ่ม
อาชีพเพิ่มขึ้น 
 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพ
ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตามหนังสือ
กลุ่มอาชีพฯ ลงวันที่ 11 มีนาคม 
2559 
 

10,420 - -  - กลุ่มได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินงาน 
 - กลุ่มมีการดําเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

กลุ่มอาชีพได้รับความรู้
เพิ่มเติม เพิ่อนําไปพัฒนา
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในกลุ่ม 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

5 โครงการ  232,711 80,000 80,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.2  พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของการท่องเที่ยวในระดับชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการปั่นจักรยาน
ท่องเที่ยว สําหรับคนรัก
สุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว 
และเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
-เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายด้วยการปั่น
จักรยาน 
-เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง
การช่วยดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม ลดการใช้
พลังงาน 
 

-จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ชมวิถีชีวิต 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
-จัดเวทีเสวนาสืบค้นวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิม หนุนเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
-ปลูกต้นไม้ที่สาธารณะ/แหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

100,000 100,000 100,000 -มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 200 คน 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่
สําคัญในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร และ
สามารถเผยแพร่บอกต่อ
ได้  
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ประชาชนทั่วไปตระหนัก
ถึงความสําคัญในการ 
-ออกกําลังกายด้วยการ
ปั่นจักรยาน 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การช่วยดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม ลดการใช้
พลังงาน และการปลูก
ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 รวมตามแนวทางการพัฒนา 1 โครงการ  100,000 100,000 100,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง เทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

- เพื่ออนุรักษ์และ
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีลอยกระทงที่ดี
งามของท้องถิ่นไว้ 
- เพื่อสร้างความรัก 
ความสามัคคีในชุมชน
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการรักษาและสืบ
สานวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 
 

จัดกิจกรรมที่อนุรักษ์และส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีลอย
กระทง ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ณ บริเวณคันคลองบ้านหนอง
หัวหงอก 

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจในการจัดงาน
อย่างน้อย 70 % 

ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์และส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีลอยกระทงที่ดี
งามของท้องถิ่นไว้ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีล่องสะเปา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(ชุมชนบ้านฟ่อน และ
ชุมชนบ้านชมพู) 

- เพื่ออนุรักษ์และ
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีล่องสะเปาที่ดี
งามของท้องถิ่นไว้ 
- เพื่อเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคีในชุมชน
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการรักษาและสืบ
สานวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

- จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี    
ล่องสะเปา  ณ ชุมชนบ้านฟ่อนและ
ชุมชนบ้านชมพู ต.ชมพ ู 
อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
 

65,000 65,000 65,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจในการจัดงาน
อย่างน้อย 70 % 

ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์และส่งเสริมขนม
ธรรมเนียมประเพณีล่อง
สะเปาที่ดีงามของ
ท้องถิ่นไว้ 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

3 โครงการจัดงานฮ่วม 
สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- เพื่อรักษาขนบ  
ธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นไว้ 
- เพื่อสร้างความรัก 
ความสามัคคีในชุมชน
และการมีส่วนร่วมใน
การรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าของ
ผู้สูงอายุ 
- เพื่อประชาสัมพันธ์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเกิด
ความสนุกสนานรื่นเริง
ในเทศกาลสงกรานต์ 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อ
รักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

510,000 510,000 510,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจในการจัดงาน
อย่างน้อย 70 % 

- ประชาชนได้ร่วม
อนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมอันดีงาม
ของท้องถิ่นไว้ทําให้เกิด
การมีส่วนร่วมและเกิด
ความสามัคคีในชุมชน 
- ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่าของผู้สูงอายุ 
- ได้ประชาสัมพันธ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเกิด
ความสนุกสนานรื่นเริง
ในเทศกาลสงกรานต์ 
 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

4 โครงการจัดงานประเพณี
สรงน้ําพระธาตุ 

- เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นไว้ 
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและความสามัคคี
ของชุมชน 
 

- จัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุใน
เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ประกอบด้วย 
ตําบลปงแสนทอง 
1.บ้านไร่นาน้อย 25,000 บาท  
(วัดนาน้อย) 
2.บ้านต้า  25,000 บาท  (วัด
บ้านต้า)  
3.บ้านแม่กืย  25,000 บาท 
(วัดแม่กืย) 
4.บ้านป่ากล้วย   25,000 บาท 
(วัดป่ากล้วย) 
5.บ้านกาดใต้  25,000 บาท 
 (วัดกาดใต้) 
6.บ้านสําเภา  25,000 บาท 
 (วัดสําเภา) 
7.บ้านไร่ข่วงเปา  25,000 บาท  
(วัดข่วงเปา) 
8.บ้านป่าตันกุมเมือง 25,000 บาท 
(วัดป่าตันกุมเมือง) 
9.บ้านสบตุ๋ย 25,000 บาท (วัด
สบตุ๋ย) 

800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
และมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม
อย่างน้อย 70% 

- เกิดการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นไว้ 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

10.บ้านลําปางกลางตะวันตก 
25,000 บาท (วัดลําปางกลาง
ตะวันตก) 
11.บ้านปงแสนทอง 25,000บาท  
(วัดปงแสนทอง) 
12.ชุมชนทุ่งกู่ด้าย 25,000 บาท 
(วัดทุ่งกู่ด้าย) 
ตําบลพระบาท 
1.บ้านหัวทุ่งสามัคคี  25,000 บาท  
(วัดหัวทุ่งสามัคคี) 
2.บ้านโทกหัวช้าง 25,000 บาท (วัด
กู่)    
3.บ้านหนองห้าตะวันออก  25,000 
บาท (วัดหนองห้า) 
4.บ้านผาลาด  25,000 บาท  
(วัดผาลาด) 
5.บ้านหนองปล้อง  25,000 บาท  
(วัดพระบาท) 
6.บ้านบุญเกิด  25,000 บาท  
(วัดบุญเกิด) 
7.บ้านป่าขาม 25,000 บาท 
(วัดม่อนจําศีล) 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

ตําบลชมพู 
1.บ้านลําปางกลางตะวันออก 
25,000 บาท (วัดลําปางกลาง
ตะวันออก) 
2.บ้านฟ่อน 25,000 บาท (วัดบ้าน
ฟ่อน) 
3.บ้านหนองหัวหงอก 25,000 บาท 
(สํานักสงฆ์บ้านหนองหัวหงอก) 
4.บ้านจอมเมือง   25,000 บาท  
(วัดจอมเมือง) 
5.บ้านกาดเมฆ 25,000 บาท  
(วัดกาดเมฆ) 
6.บ้านร้อง   25,000 บาท  
(วัดบ้านร้อง) 
7.บ้านหนองยาง 25,000 บาท  
(วัดเข้าหมู่) 
8.บ้านห้วยหล่อ 25,000 บาท  
(วัดห้วยหล่อ) 
ตําบลกล้วยแพะ 
1.บ้านกล้วยหลวง 25,000 บาท  
(วัดกล้วยหลวง) 
2.บ้านหัวฝาย 25,000 บาท 
(วัดหัวฝาย) 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

3.บ้านกล้วยแพะ  25,000 บาท  
(วัดม่อนธาตุ) 
4.บ้านกล้วยกลาง  25,000 บาท  
(วัดพระแท่น) 
5.บ้านกล้วยม่วง  25,000 บาท  
 (วัดพระเจ้านั่งแท่น) 
 

5 โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีแห่โคมไฟ  
ครัวตานวัดลําปางกลาง
ตะวันตก 
 

- เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่นไว้ 
- เพื่อสร้างความรัก 
ความสามัคคีในท้องถิ่น
ตลอดจนปลูกฝังให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาและสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

จัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟ
ครัวตาน ณ วัดลําปางกลาง
ตะวันตก ตําบลปงแสนทอง 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ในการจัดงาน ร้อยละ 
70 % 
 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

6 โครงการจัดงานบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิม
พระเกียรติฯ 

- เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชน 
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีพึงประสงค์ 
- เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลเนื่องในวโรกาสวัน
พระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
- เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด    
 
 
 
 
 
 
  

จัดบรรพชาสามเณรเด็กและ
เยาวชนอย่างน้อย 20 รปู 
 

40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วมรับการ
บรรพชาและ
ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจในการร่วม
กิจกรรม 70 % 

- เด็กและเยาวชนได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม มีการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดี 
- เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

7 โครงการจัดงานประเพณี
สรงน้ําพระธาตุวัด 
ดอยม่วงคํา 
 

- เพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
อันดีงามของท้องถิ่นไว้ 
- เพื่อสร้างความรัก 
ความสามัคคีและการมี
ส่วนร่วมในการสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นไว้ 
 

จัดงานสรงน้ําพระธาตุ ณ  
วัดดอยม่วงคํา ตําบลกล้วยแพะ 
 

200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
และมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 70 
% 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสืบสานและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการประกวดสวดมนต์
หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 

- เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
เสริมสร้างเด็กและ
เยาวชน ประชาชนมี
สมาธิจากการสวดมนต์
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
แสดงตนเป็นพุทธมาม
กะที่ดีและกล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง 
 
 
 

จัดการประกวดสวดมนต์หมู่ โดยมี
ทีมร่วมแข่งขันอย่างน้อย 5 ทีม 

40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วมการประกวด
มีความรู้ด้านศาสนพิธี
และการสวดมนต์ที่
ถูกต้อง 

- เกิดการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาด้านการ
สวดมนต์ที่ถูกต้องและ
ทําสมาธิจากการสวด
มนต์ 
- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้แสดงตน
เป็นพุทธมามกะที่ดีและ
กล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 
 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

9 โครงการร่วมจัดกิจกรรม
งานประเพณี “งานบุญตาม
รอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์
เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” 

- เพื่อส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม 
ของท้องถิ่นไว้ 
- เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีในท้องถิ่นตลอด   
จนปลูกฝังให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรักษา
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ร่วมจัดงานประเพณี  “งานบุญตาม
รอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า 
หลวงพ่อเกษม   เขมโก”  กับ
อําเภอเมืองลําปาง และ อปท. ใน
เขตอําเภอเมืองลําปาง 

70,000 70,000 70,000 ความพึงพอใจในการ
จัดงานร้อยละ 70  

- เกิดความรัก ความ
สามัคคีในท้องถิ่น 
- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น 
- เกิดการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของ
ท้องถิ่นและส่งเสริม
เศรษฐกิจในท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษาเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

- เพื่อทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่
สืบไปและสิ่งเสริมให้
ประชาชนประพฤติตน
เป็นพุทธมามกะที่ดี 
- เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีในชุมชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามท้องถิ่น 

ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
เจ้าหน้าที่และประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 

100,000 100,000 100,000  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจใน
กิจกรรมอย่างน้อย  
70 % 
 
 

- ได้ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและ
ส่งเสริมให้ประชาชน
ประพฤติตนเป็น      
พุทธมามกะที่ดี 
- เกิดความรัก ความ
สามัคคีในชุมชนและเกิด
การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

 รวมตามแนวทางการพัฒนา 10 โครงการ  2,375,000 2,375,000 2,375,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พฒันาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลและการ
ดําเนินงานด้าน
สวัสดิการชุมชนให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

จัดทําเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่
ประชาสัมพันธ์พร้อมรับสมัคร
สมาชิกในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร จํานวน 63 ชุมชน 
 

25,000 25,000 25,000 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
และการดําเนินงาน
ด้านสวัสดิการชุมชน 
จํานวน 63 ชุมชน 
 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครรับทราบข้อมูลและ
การดําเนินงานด้าน
สวัสดิการชุมชนอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครออมเงินเพื่อจัด
สวัสดิการในการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

สนับสนุนเงินสมทบให้แก่กองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

200,000 200,000 200,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร มีระบบสวัสดิการ
ชุมชนที่สามารถดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันได้ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครรู้จักการออมเพื่อ
จัดสวัสดิการในการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันชีวิต ด้วย
สายใยแห่งครอบครัว 
 

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 
- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้
สมาชิกในครอบครัวได้มี
ความรู้ความเข้าใจและ
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ดําเนินการอบรมให้ความรู้และจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ให้กับสมาชิกในครอบครัว จํานวน 
40 ครอบครัว และคณะทํางานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

400,000 400,000 400,000 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนําความรู้ไป
ปรับใช้ต่อตนเอง 
ครอบครัว และชุมน 
 

- เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว  
- สมาชิกในครอบครัวมี
ภูมิคุ้มกันมีความรู้ความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหรือผลกระทบที่
เกิดขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พัฒนาคณุภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

4 โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานเขตเมือง
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

เพื่อสํารวจจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน โดย
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
และพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 

- จัดอบรมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
แก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
จํานวน 63 ชุมชน 
- ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมือง       
เขลางค์นคร ทั้ง  4  ตาํบล  
- บันทึกและประมวลผลข้อมูล
พื้นฐาน   
- ประชุมเพื่อนําเสนอผลการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานในระดับตําบล/ชุมชน 

420,000 420,000 420,000 - สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง 
ได้ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนเป้าหมาย 
 - มีข้อมูลพื้นฐาน
สําหรับใช้ในการ
วางแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

มีข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและนําข้อมูล
พื้นฐานนํามาใช้
ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มี
สิทธิรับเงินตาม
ระเบียบมีหลักประกัน
ด้านรายได้ในอัตรา
ขั้นบันไดตามที่
กฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

1. รับแสดงตนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ
ประจําปี 
2. จัดทําข้อมูลและดําเนินการเบิก
จ่ายเงินในอัตราขั้นบันไดตามช่วง
อายุที่กําหนดให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ
ตามวิธีที่แสดงความจํานง ภายใน
วันที่ 10 ของทุกเดือน จํานวน 
11,010 11,810, 12,610 ราย (เงิน
อุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ) 
 

86,266,800 92,026,800 97,786,800 ผู้สูงอายุที่มีสิทธิซึ่งมา
แสดงตนประจําปี 
ได้รับเงินครบทุกราย 
 

ผู้สูงอายุซึ่งมีสิทธิรับเงิน
ตามระเบียบ มี
หลักประกันด้าน 
รายได้ในอัตราขั้นบันได 
ตามที่กฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี 
กําหนด 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พัฒนาคณุภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

6 โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ 
 

เพื่อให้คนพิการที่มี
สิทธิรับเงินตาม
ระเบียบ ได้รับ
สวัสดิการเบี้ยความ
พิการตามที่กฎหมาย
กําหนด 
 

1. รับแสดงตนคนพิการที่มีสิทธิ
ประจําปี 
2. จัดทําข้อมูลและดําเนินการเบิก
จ่ายเงินในอัตราเดือนละ 800 บาท 
ให้แก่คนพิการตามวิธีที่แสดงความ
จํานง ภายใน วันที่ 10 ของทุกเดือน 
จํานวน 1,912, 2,162, 2,412  ราย 
(เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย
ความพิการ) 
 

18,355,200 20,755,200 23,155,200 คนพิการที่มีสิทธิซึ่งมา
แสดงตนประจําปี 
ได้รับเงินครบทุกราย 
 

คนพิการที่มีสิทธิรับเงิน
ตามระเบียบ ได้รับ
สวัสดิการเบี้ยความ
พิการตามที่กฎหมาย
กําหนด 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มี
สิทธิรับเงินตาม
ระเบียบได้รับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ใน
อัตราตามที่กฎหมาย
กําหนด 
 

1. รับแสดงตนผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ
ประจําปี 
2. อนุมัติคุณสมบัติผู้ป่วยเอดส์ราย
ใหม่ระหว่างปี 
3. จัดทําข้อมูลและดําเนินการเบิก
จ่ายเงินในอัตราเดือนละ 500 บาท 
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ภายในวันที่10 
ของทุกเดือน จํานวน 130, 130, 
130 ราย 
 
 

780,000 780,000 780,000 ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิซึ่ง
มาแสดงตนประจําปี
ได้รับเงินครบทุกราย 
 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความ
ช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ
อันเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนในการ
ครองชีพ 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พัฒนาคณุภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

8 โครงการสงเคราะห์เด็ก
ภายในครอบครัว 
 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้า
แก่เด็กและครอบครัว
ที่ตกอยู่ในสภาวะ
ยากลําบาก 
 

ให้การสงเคราะห์แก่เด็กและ
ครอบครัวที่อยู่ในหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์ และ/
หรือสิ่งของตามความจําเป็น
เหมาะสม 
 

100,000 100,000 100,000 ผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 มีความพึง
พอใจต่อบริการของ
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

เด็กและครอบครัวที่
ประสบปัญหา
เดือดร้อนและตกอยู่ใน
สภาวะ 
ยากลําบาก ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงทีตามความจํา
เป็นเหมาะสม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 
 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้า
แก่ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย ผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ตก
อยู่ในสภาวะ
ยากลําบาก 
 

ให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบ
ความเดือดร้อนจากสภาพและผล
ของความเจ็บป่วย เช่น ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ป่วยเรื้อรังฯลฯ  ผู้พ้นโทษ 
ครอบครัวคนพิการ ผู้สูงอายุ
ครอบครัวที่มีฐานะยากจน 
ครอบครัวผู้ตกอยู่ในสภาวะ
ยากลําบาก ฯลฯ ที่อยู่ในหลักเกณฑ์
การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์
ครอบครัว และ/หรือสิ่งของ เช่น 
เครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุซ่อมแซม
บ้าน ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 ผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 มีความพึง
พอใจต่อบริการของ
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง และผู้ตก
อยู่ในสภาวะ
ยากลําบากได้รับความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นตาม
ความจําเป็นเหมาะสม 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

9 โครงการ  106,647,000 114,807,000 122,967,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการอบรมเครือข่าย
สุขภาพด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุข
ภาวะของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้
ให้กับเครือข่ายสุขภาพ
เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุข
ภาวะของประชาชน 
-เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพ
สามารถถ่ายทอดความรู้
ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุข
ภาวะที่เหมาะสมให้กับ
ประชาชนและมีการ
ปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาวะที่เหมาะสมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมที่ 1อบรมเสริมสร้างความรู้ 
ให้กับเครือข่ายสุขภาพด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะที่
เหมาะสมของประชาชน จํานวน 150 
คน (แกนนําสุขภาพ, เจ้าหน้าที่ รพ.
สต.ในเขตพื้นที่ และคณะทํางาน) 
- กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ 
จํานวน 1 ครั้ง 
( เครือข่ายสุขภาพ จํานวน 150 คน ) 
ศึกษาดูงานชุมชน/ท้องถิ่นที่ประสบ
ความสําเร็จในการจัดการ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะของ
ประชาชน 
 

600,000 - - -เครือข่ายสุขภาพผ่าน
การทดสอบความรู้ร้อย
ละ 80 
- มีแผนงานโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาวะเสนอขอรับ
งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพมาก
ขึ้น 
 

- เครือข่ายสุขภาพ
สามารถดําเนินงาน
ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางสังคม
ในปัจจุบันได้ 
- เครือข่ายสุขภาพมี
ความรู้ความเข้าใน
วิทยาการใหม่ๆด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภาวะ
สาธารณสุข 
 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

2 โครงการเงินอุดหนุนการ
พัฒนางานสาธารณสุข 
มูลฐาน 

-เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่   อสม. สําหรับ
พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน 
-เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการด้านสาธารณสุข
เบื้องต้น 
ตามวัตถุประสงค์ ภายใต้
กิจกรรม ดังนี้ 
1. การพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข  
2. เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขในเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพต่างๆและ
ป้องกันโรค 
3.การจัดบริการเบื้องต้นใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน 
 
 
 
 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขในชุมชนเพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 63 ชุมชน 

472,500 472,500 472,500 - ชุมชนมีแผนงาน/
โครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณไป
ดําเนินงานแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขมูลฐาน
ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ทุกชุมชน 

-การพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพโดย 
ประชาชนได้รับการ
บริการสุขภาพ
เบื้องต้นอย่าง
ครอบคลุม ทั่วถึง และ
สามารถแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนได้อย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

3 โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย สําหรับ
ส่งเสริมการออกกําลัง
กายให้กับประชาชน 

-เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริม
การออกกําลังกายให้กับ
ประชาชน 
ประกอบด้วย 
1.เครื่องออกกําลังกายแขน 
2.เครื่องออกกําลังกายข้อ
เข่า 
3.เครื่องออกกําลังกายแขน 
ขา ลดหน้าท้อง 
4.เครื่องออกกําลังกายลด
หน้าท้อง 
5.เครื่องบริหารข้อสะโพก 
6.เครื่องบริหารข้อเข่า 
7.เครื่องบริหารไหล่ 
และขา 
8.ลู่วิ่งเอนกประสงค์ 
9.เครื่องบริหารไหล่และข้อ
สะโพก 
 
 
 
 

เครื่องออกกําลังกาย  
จํานวน 6 ชุด พร้อมติดตั้ง ราคาชุดละ 
100,000 บาท                  
เพื่อติดตั้งในชุมชน 
1.ชุมชน ป่าตันกุมเมือง 1 ชุด 
2.ชุมชน ศรีปงชัย 1 ชุด 
3.ชุมชน ลําปางคูน 1 ชุด 
4.ชุมชน หัวทุ่งสามัคคี 1 ชุด 
5.ชุมชน กล้วยกลาง 1 ชุด 
6.ชุมชน ไร่ข่วงเปา 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 - - -มีเครื่องออกกําลังกาย 
จํานวน 7 ชุด  สําหรับ
ติดตั้งให้ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ จํานวน 6 
ชุมชน 

-ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกายที่มี
ประสิทธิภาพ 
-ประชาชนมีการออก
กําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอ 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

4 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

- เพื่อรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า โดยการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคฯให้กับสุนัข
และแมวที่เสี่ยงต่อการ
ติดโรคฯในเขตพื้นที่
เทศบาลฯ 
- เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า/การดูแลสัตว์
เลี้ยงอย่างถูกวิธีและ    
นําสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
สุนัขและแมวที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตเทศบาลฯ  
  : สุนัขจรจัด (จากข้อมูลการสํารวจ) 
  : สุนัขและแมวที่มีเจ้าของ (กรณีมี
ประกาศเขตควบคุมโรคฯในพื้นที่) 
- จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้
โรคพิษสุนัขบ้า 
 

150,000 150,000 150,000 -. ไม่พบการระบาดโรค 
พิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่
เทศบาลฯ 
- เผยแพร่แผ่นพับความรู้
โรคพิษสุนัขบ้า ในเขต
พื้นที่เทศบาลฯได้
ครอบคลุม ทั้ง 63 
ชุมชน 
 

- สุนัขและแมว (กลุ่ม 
เสี่ยง) ได้รับการฉีด 
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าได้ครอบคลุม
พื้นที่เทศบาลฯ 
- ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า พร้อมทั้งให้
ความสําคัญในการ
ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูก
วิธี และนําสัตว์เลี้ยง
ไปฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
- สามารถลดปัญหา
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ 
 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

5 โครงการประชาชน        
คนเขลางค์บริโภค
เนื้อสัตว์ปลอดภัย
ห่างไกลโรค 

- เพื่อให้ผู้จําหน่าย
เนื้อสัตว์ (โค, กระบือ 
และสุกร) ประกอบการ
ถูกต้องตามกฎหมาย
และถูกหลักสุขาภิบาล 
- เพื่อให้ผู้บริโภคได้
บริโภคเนื้อสัตว์ (โค, 
กระบือ และสุกร) จาก
แหล่งจําหน่ายที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลและปลอดภัย
จากโรค 
 

- สํารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน         
ผู้จําหน่ายเนื้อสัตว์(โค, กระบือ และ
สุกร) ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(งบประมาณ 2,000 บาท) 
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ความรู้การ
จําหน่ายและการบริโภคเนื้อสัตว์
ปลอดภัยตลาดละ 1 ป้าย (ตลาด
ประเภท 1 จํานวน 14 แห่ง) 
(งบประมาณ 6,000 บาท) 
- ประชาสัมพันธ์ความรู้การจําหน่าย
และการบริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัยทาง
วิทยุ/เว็บไซต์เทศบาลฯ/แผ่นพับ/
โปสเตอร์ 
(งบประมาณ 22,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 30,000 30,000 - มีทะเบียนข้อมูล         
ผู้จําหน่ายเนื้อสัตว์ (โค, 
กระบือ และสุกร) 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้การจําหน่ายและ
การบริโภคเนื้อสัตว์
ปลอดภัย ให้แก่ผู้
จําหน่ายเนื้อสัตว์ และ
ผู้บริโภคใน ตลาด
ประเภท 1 จํานวน 14 
แห่ง (อย่างน้อย 1 ครั้ง/
แห่ง) 
 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครได้บริโภคเนื้อสัตว์
ปลอดภัย ถูกหลัก
สุขาภิบาล 
- ผู้ประกอบการ
จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่
ปลอดโรคและถูกต้อง
ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
- มีทะเบียนข้อมูลผู้
จําหน่ายเนื้อสัตว์  
(โค, กระบือ และสุกร) 
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จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

6 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์ 

- เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและควบคุมโรค
เอดส์ 
- เพื่อเสริมสร้างเจตคติ 
ค่านิยม จิตสํานึก ความ
ตระหนัก การรู้จัก
ป้องกันและหลีกเลี่ยง 
หรือลดพฤติกรรมที่เสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเอดส์ 
และการป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย อัน
ควรให้กับเยาวชน 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้
และขวัญกําลังใจให้กับผู้
ติดเชื้อเอดส์ 
 
 
 
 
 
 

- อบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์/การ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรแก่กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 125 คน 
(นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง) 
- สนับสนุนถุงยางอนามัยให้กับกลุ่ม
เสี่ยง 
- เยี่ยม/แนะนํา/ให้กําลังใจผู้ติดเชื้อที่
เปิดเผยตัวอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน 
- เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์บทความ/
เอกสารแผ่นพับ/ป้าย ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และ
การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร 
 

60,000 60,000 60,000 - เยาวชนที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

- เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมี
ความรู้เรื่องโรคเอดส์ 
วิธีการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อและ
การลด/ละ/เลิก 
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ
การติดเชื้อโรคเอดส์ 
- เยาวชนมีความ
ตระหนักในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ 
- อัตราการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรลดลง 
- อัตราการเกิดโรค
เอดส์ลดลง 
- ผู้ติดเชื้อเอดส์มีขวัญ
กําลังใจ และความรู้ใน
การดูแลตัวเอง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

7 โครงการชุมชน 
เขลางค์ ร่วมใจ ป้องกัน
ภัยไข้เลือดออก 

- เพื่อเฝ้าระวังการเกิด  
โรคในพื้นที่เสี่ยง บ้าน/ 
วัด/โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ 

- เฝ้าระวังสํารวจ และทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย 
 : ในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ปีละ 
2 ครั้ง 
 :ในโรงเรียน โดยนักเรียน 
ทุกสัปดาห์ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ปีละ 
2 ครั้ง 
- สนับสนุนเคมีภัณฑ์ที่จําเป็นในการ
ควบคุมโรคอย่าง 
ต่อเนื่อง 4 ครั้ง/ปี 
- พ่นเคมีป้องกันโรคไข้เลือด ออกบริเวณ
พื้นที่เสี่ยงวัด/รร./ศูนย์ฯเด็กเล็ก 2ครั้ง/ปี
- ประชาสัมพันธ์บทความ/เอกสารแผ่น
พับ/ป้าย ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
- ประชุมเครือข่าย/ทีมเคลื่อน 
ที่เร็วในการควบคุมโรคจํานวน 80 คน  
(อสม.,รพ.สต. และรร.) 
- พ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่
ระบาด เมื่อพบผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง 

150,000 150,000 150,000 - ผลการสุ่มสํารวจลูกน้ํา
ยุงลายในชุมชนและ
โรงเรียน ไม่เกินค่า
มาตรฐาน (ค่า HI < 10) 
- พ่นเคมีควบคุมโรคใน
พื้นที่เสี่ยง โรงเรียน/วัด/
ศูนย์ฯเด็กเล็ก ตามแผน
ครบ ร้อยละ 100 
- เครือข่ายฯมีความ
พร้อม เมื่อเกิดการ
ระบาดของโรค และ
สามารถควบคุมโรคใน
พื้นที่ระบาดได้
ครอบคลุม ภายใน 24 
ชม. อย่างน้อย ร้อยละ 
90 
 

- ประชาชนและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ มีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังและ
ทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลายในพื้นที่ 
- มีการประสานงาน
ดําเนินการควบคุมโรค
ระหว่าง บ้าน/วัด/
โรงเรียน และ
เครือข่ายสาธารณสุข
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ดําเนินการควบคุม
โรคกรณีพบผู้ป่วย
อย่างทันท่วงที 
- ลดความรุนแรงของ
โรคไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลฯ 
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จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

8 โครงการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

- เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้กับหน่วย
บริการ หรือสถานบริการ
อื่นๆ หรือสถานบริการ
ทางเลือกต่างๆ กลุ่มหรือ
องค์กร ประชาชน, ศูนย์
เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นๆ 
เกี่ยวกับกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการและ
ผู้ป่วยเรื้อรัง ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติกําหนด 
 
 
 
 
 
 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการ
สาธารณสุขเช่นการสร้างเสริมสุขภาพ 

การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและ
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 
ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรในพื้นที่ 
ให้กับกองทุนฯ อย่างน้อย ร้อยละ 60 
ของงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก 
สป.สช. (ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการ
กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
เทศบาลฯดําเนินการและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
พ.ศ. 2557) 

1,650,000 1,650,000 1,650,000 - ประชาชนในพื้นที่
เข้าถึงบริการสาธารณสุข
ครอบคลุม ทุกกลุ่ม 
โดยมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ดําเนินงานกองทุนไม่ต่ํา
กว่า ร้อยละ 80 
- กลุ่ม หรือองค์กร
ประชาชน, หน่วยบริการ
ในพื้นที่ ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
มากว่า 100 โครงการ/ปี 
 

- กองทุนมีศักยภาพใน
การบริหารจัดการสูง 
- กองทุนเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ 
- ประชาชนทุกกลุ่ม
เข้าถึงบริการ
สาธารณสุข มีความรู้
และสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเองได้ 
- ประชาชนมีสุขภาพ
กายและจิตใจที่ดี 
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จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

9 โครงการประกวดส้วม
สะอาดในสถานที่
สาธารณะและสถาน
ประกอบการในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

- เพื่อปรับปรุงพัฒนาส้วม
สาธารณะในหน่วยงาน
และสถานประกอบการ
ให้ผ่านมาตรฐานส้วม
สาธารณะ 
- เพื่อให้ส้วมสาธารณะ
สะอาดได้มาตรฐาน
รองรับการท่องเที่ยวและ
การเข้าสู่เศรษฐกิจ
ประชาคมอาเซียน 
 

-อบรมให้ความรู้เกณฑ์มาตรฐานส้วม
สาธารณะให้กับผู้แทนหน่วยงานและ
สถานประกอบการจํานวน 50 คน 
-ตรวจประเมินมาตรฐานส้วม
สาธารณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อแห่ง/ปี 
 

- - 58,000 ส้วมสาธารณะผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (HAS) 
ร้อยละ 80 
 

- ส้วมในเขตพื้นที่
สะอาดมีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

10 โครงการสุขาภิบาล
อาหารและตลาด 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลให้กับ
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ผู้สัมผัส
อาหาร ตลาดและตู้น้ํา
หยอดเหรียญ 
- เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน 
สถานประกอบการ
ร้านอาหาร  ตลาด และตู้
น้ําหยอดเหรียญ 

- อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้
สัมผัสอาหาร ตลาด และตู้น้ําหยอด
เหรียญ จํานวน 80 คน 
- ตรวจแนะนําสุขลักษณะอย่างน้อย 1 
ครั้ง/ปี 
- ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและ
น้ําดื่ม 
- สํารวจและจัดทําทะเบียนข้อมูล
ผู้ประกอบการตู้น้ําหยอดเหรียญ 
 

60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เกี่ยวกับ
สุขาภิบาลอาหาร  ตลาด 
และตู้น้ําหยอดเหรียญ 

- ประชาชนในพื้นที่ได้
บริโภคอาหารและน้ํา
ที่สะอาดและปลอดภัย
- สถานประกอบการ
ร้านอาหาร  ตลาด 
และตู้น้ําหยอดเหรียญ
มีมาตรฐานถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล 
- มีทะเบียนข้อมูลของ
ผู้ประกอบการตู้น้ํา
หยอดเหรียญ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

ให้สะอาดปลอดภัยได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- เพื่อควบคุมกิจการตู้น้ํา
หยอดเหรียญให้สะอาด
และปลอดภัย 
 

 

11 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา 

เพื่อให้ได้น้ําสะอาด 
ปลอดภัยและมีคุณภาพ
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค 

ทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํา อุปโภค
บริโภค ภายในชุมชน  จํานวน 4 
ตําบล  ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ของจํานวน
ครัวเรือนผู้ได้รับ
ประโยชน์มีความพึง
พอใจต่อการดําเนิน
โครงการ 
 

ได้น้ําสะอาดปลอดภัย
และมีคุณภาพไว้ใช้
อุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

11 โครงการ  3,972,500 2,772,500 2,830,500    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.6  เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
(กิจกรรมค่าใช้จ่ายสําหรับ
ส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการ
บําบัดฟื้นฟู) 
 

 - เพื่อช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ผ่านการบําบัดรักษายา
เสพติดปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล 
 - เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผ่าน
การอบรมมีอาชีพสุจริต
เป็นการคืนคนดีสู่สังคม 
 - เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น และสังคม 
 - เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน
ท้องถิ่น และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บําบัดฟื้นฟู จํานวน 20 ราย (เงิน
อุดหนุน) 
 

50,000 50,000 50,000  - ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู
เข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด  
- ผู้ที่ผ่านการอบรมนํา
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ปรับใช้สร้าง 
รายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว 
 

 - ผู้ผ่านการอบรมมี
อาชีพสุจริตเป็นการคืน
คนดีสู่สังคม 
 - สามารถขับเคลื่อน
การดําเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ชุมชน
ท้องถิ่น และสังคมเกิด
ความเข้มแข็ง 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.6  เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

2 โครงการการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน (D.A.R.E.) 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติด
สามารถปฏิเสธและ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ 
- เพื่อสร้างแกนนําใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเด็ก
และเยาวชน 
 

จัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในสถานศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
อย่างน้อย จํานวน 2 แห่ง 
 

30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับยา
เสพติดอย่างน้อย 70 % 
ของเด็กและเยาวชน
ทั้งหมด 

- เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติด 
สามารถปฏิเสธและ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้  
- มีแกนนําเด็กและ
เยาวชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการการประชาคมยา
เสพติดภายในชุมชน 

- เพื่อสืบสภาพชุมชน 
ค้นหารายชื่อผู้ค้า ผู้เสพ 
- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาสังคม 
- เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนก่อ
เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

- ได้สืบสภาพชุมชนเพื่อค้นหา
รายชื่อผู้ค้า ผู้เสพ เพื่อเจ้งข้อมูลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
ด้านการปราบปรามต่อไป 
- เกิดความร่วมมอืในชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- เกิดชุมชนเข้มแข็งก่อให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

30,000 30,000 30,000 ดําเนินการประชาคมยา
เสพติดในชุมชน
เป้าหมายที่มีความ
รุนแรงมาก 100 % 

- ได้สืบสภาพชุมชนเพื่อ
ค้นหารายชื่อผู้ค้า ผู้เสพ 
เพื่อเจ้งข้อมูลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการด้านการ
ปราบปรามต่อไป 
- เกิดความร่วมมอืใน
ชุมชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
- เกิดชุมชนเข้มแข็ง
ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต 
ที่ดี

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.6  เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

4 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

- เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของกองทุนแม่ของ
แผ่นดินในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดภายในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียงสนองแนว
พระราชเสาวนีย์ของ 
สมเด็จระบรมราชินีนาถฯ 
- เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนใน
การต่อต้านยาเสพติด 
 

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มเข็งในชุมชนในการต่อต้านยา
เสพติด ปัญหายาเสพติดในกองทุน
แม่ของเทศบาลฯ จํานวน 8 แห่ง   
 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
อย่างน้อย 60 % 

ชุมชนที่เป็นกองทุนแม่
ของแผ่นดินร่วมใจกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียงสนองแนว   
พระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถฯ 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการจัดกิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกพลังสังคมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้แกนนําในชุมชน
ได้ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของงานในการมี
ส่วนร่วมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 
 
 
 
 

แกนนําชุมชนในเขตเทศบาล 
อย่างน้อยชุมชนละ 5 คน 

100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจใน
โครงการอย่างน้อย     
60 % 

แกนนําในชุมชม
ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนในการมี
ส่วนร่วมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.6  เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

6 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด กิจกรรม
ส่งเสริมการบําบัดฟื้นฟูผู้
เสพ/ผู้ติด  ยาเสพติด  

1. เพื่อช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่
ผ่านการคัดกรอง ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
2. เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดให้เป็นคนดีของ
สังคม 
 

- สนับสนุนงบประมาณให ้
ศป.ปส.อ.เมืองลําปาง  เพื่อใช้เป็น
ค่าบําบัด/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    ในเขต
เทศบาลฯ จํานวน 20 คน 
 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

70,000 70,000 70,000 1. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ที่ผ่านการคัดกรอง เข้า
รับการบําบัดโดย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างน้อยร้อยละ 90 
2. ผู้ผ่านการบําบัดยา
เสพติดได้รับการติดตาม
จากชุดปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดเทศบาลเมืองเขลางค์
นครในระดับชุมชนครบ
ร้อยละ 100 
 

1. ผู้ผ่านการบําบัด   
มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
ไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดอีก 
2. ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคมเกิดความเข้มแข็ง 
3. ปัญหาการเกิด
อาชญากรรมในชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม ลด
น้อยลง 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

6 โครงการ  380,000 380,000 380,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่ 
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 

1 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย 
 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัยในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

ให้การสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว เครื่อง
นอน อุปกรณ์ประกอบอาหาร 
อุปกรณ์ประกอบอาชีพ และอื่น ๆ ที่
จําเป็นแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัยในเขตเทศบาลเมือง       
เขลางค์นคร 
 

500,000 500,000 500,000 ผู้ประสบภัยที่ได้รับ
ความช่วยเหลือไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 มีความ
พึงพอใจต่อบริการของ
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

ผู้ประสบภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัยในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
มีขวัญกําลังใจและได้รับ
ความช่วยเหลือบรรเทา 
ความเดือดร้อนเบื้องต้น 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ในการป้องกัน  
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

1.เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM   
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 5 เครื่อง ๆ 
ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ) 
2.เลื่อยยนต์ขนาดบาร์ 12 นิ้ว 
เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ    
ลูกสูบเดี่ยว ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 
ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จํานวน 2  
เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 
20,000 บาท (ราคาตามท้องถิ่น) 
 
 

60,000 
 
 
 

20,000

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการให้บริการ
บรรเทาสาธารณภัยร้อย
ละ 80 ขึ้นไป  

ทําให้ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
 

สํานักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่ 
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 

3 โครงการจัดซื้อเครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่ 
 

เพื่อให้สามารถบํารุงและ
รักษาแบตเตอรี่ประจํา
รถยนต์ดับเพลิง 
รถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค์ 
รถกู้ภัย,รถกู้ชีพ, 
รถตรวจการณ์ 
รถหอน้ําดับเพลิง,รถ
กระเช้าและเครื่องสูบน้ํา
ลากจูง 
 

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ สามารถชาร์จ
แบตเตอรี่ที่ความจุไม่เกิน 200 แอมป์ 
ที่ 6-12-24 โวลต์ จํานวน 1 เครื่อง 
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 

10,000 - - รถยนต์และรถดับเพลิง
งานป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย มีความพร้อม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่าง 
รวดเร็วและทั่วถึง  
ในทันที  
 

สํานักปลัดฯ งานป้องกัน 
ช่วยเหลือและการบริการ
ด้านสาธารณภัยอย่างทันที
ลดความสูญเสียด้านชีวิต 
และทรัพย์สินได้ 
 

สํานักปลัดฯ 

4 โครงการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 
 

เพื่อลดความเสียหายทั้ง
ด้านชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนเพื่อ
ดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการลด
จํานวนอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 
 
 
 

บริการประชาชนในช่วงเทศกาล เช่น 
เทศกาลปีใหม่, สงกรานต์ 
ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
และประชาชนโดยทั่วไป 
 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนพึงพอใจใน
การให้บริการ 
ด้านการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 
 
 

ลดความสูญเสียทั้งด้าน
ชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน
ของประชาชนและผู้ใช้รถ 
ใช้ถนนได้ 
 

สํานักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่ 
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 

5 โครงการฝึก อปพร.  
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

เพื่อให้  อปพร.  มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัย
รูปแบบต่างๆ และ
สามารถช่วยเหลือในการ
ป้องกันและบรรเทาฯ ได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนสังกัดเทศบาล 
เมืองเขลางค์นครจํานวน 30 คน 
 

300,000 - - มีจํานวนสมาชิก  อปพร. 
เพิ่มขึ้นตามที่
กระทรวงมหาดไทย
กําหนด คือ ร้อยละ 2 
ของจํานวนประชากร
ทั้งหมดในพื้นที่  
รับผิดชอบ  
 

สมาชิก  อปพร. ที่ผ่าน
การฝึกอบรม มีความรู้
ความชํานาญ และมีทักษะ
เพิ่มมากขึ้นในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  
 

สํานักปลัดฯ 

6 โครงการฝึกอบรมอาสา 
สมัครดับไฟป่า 
 

 - เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า 
ที่เกิดจากสาธารณภัย
ธรรมชาติหรือประชาชน
เป็นคนจุดไฟ 
 

พนักงานดับเพลิง,เทศบาล,อปพร และ 
อาสาสมัครดับไฟป่าของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่
จํานวน 40 คน  
 

200,000 - - อาสาสมัครดับไฟป่า 
ที่เข้าฝึกอบรม ร้อยละ 
80 มีความรู้ความเข้าใจ
และ มีขีดความสามารถ
รับมือ ภัยภิบัติได้  
 

อาสาฯ มีทักษะเพิ่มมาก
ขึ้นในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
รวมทั้งช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่าง 
ถูกต้อง  และทั่วถึง 
 

สํานักปลัดฯ 

7 โครงการจัดซื้อ 
รถพยาบาล(รถตู้) 
 

เพื่อจัดบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินให้กับ
ประชาชนได้อย่าง 
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร 
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี 
จํานวน 1 คัน (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ) 
 

- 2,000,000 - ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นครร้อยละ
80 มีความพึงพอใจใน  
การให้บริการ ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

ประชาชนได้รับการบริการ
ทางด้านระบบการแพทย์
ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและมี 
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่ 
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 

8 โครงการฝึกซ้อมแผน 
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

 - เพื่อเป็นแนวทางใน
การเตรียมการป้องกัน
และประสานการ
ปฏิบัติงานระหว่าง 
หน่วยงานทั้งภายนอก/
ภายใน 
 - เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากสา
ธารณภัยได้ 

พนักงานดับเพลิง,เทศบาล,อปพร. 
และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 60 
คน  
 

30,000 - - พนักงานเจ้าหน้าที่ 
และประชาชนที่เข้า 
ร่วมซ้อมแผน ร้อยละ 
80 มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีขีดความสามารถ 
ที่จะรับมือกับภัยพิบัติ 
ที่จะเกิดขึ้น 
 

มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายใน – 
ภายนอก ดีขึ้น ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
สาธารณภัยได้พนักงาน
ดับเพลิง,เทศบาล, อปพร.
,และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจ 
ที่จะรับมือกับภัยพิบัติได้ 

สํานักปลัดฯ 

9 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ภายในชุมชน 
จิตต์อารียวิลเลจ 1   
หมู่ที่ 6 ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

- เพื่อให้ประชาชนความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

- ทําการติดตั้งกล้อง CCTV  พร้อม
อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  จํานวนไม่
น้อยกว่า 4 จุด 
 

500,000 - - - ร้อยละ 70 ของจํานวน
ครัวเรือนผู้ได้รับ
ประโยชน์มีความพึงพอใจ
จากการดําเนินโครงการ 
 

- ทําให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและ
ป้องกันอาชญากรรม
ภายในชุมชน 
 

สํานักปลัดฯ 

10 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ภายในชุมชนศรี
พูนทรัพย์  หมู่ที่ 5 
ตําบลพระบาท  อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

- เพื่อให้ประชาชนความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

- ทําการติดตั้งกล้อง CCTV  พร้อม
อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวนไม่
น้อยกว่า 4 จุด 
 

- 500,000 - - ร้อยละ 70 ของจํานวน
ครัวเรือนผู้ได้รับ
ประโยชน์มีความพึงพอใจ
จากการดําเนินโครงการ 

- ทําให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและ
ป้องกันอาชญากรรม
ภายในชุมชน 

สํานักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่ 
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 

11 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ภายในชุมชน
แม่กืย  หมู่ที่ 9  
ตําบลปงแสนทอง   
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 
 

- เพื่อให้ประชาชนความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

- ทําการติดตั้งกล้อง CCTV  พร้อม
อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
จํานวนไม่น้อยกว่า 4 จุด 
 

500,000 - - - ร้อยละ 70 ของจํานวน
ครัวเรือนผู้ได้รับ
ประโยชน์มีความพึงพอใจ
จากการดําเนินโครงการ 

- ทําให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและ
ป้องกันอาชญากรรม
ภายในชุมชน 

สํานักปลัดฯ 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

11 โครงการ  2,150,000 3,030,000 530,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.1  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการจัดการป่า
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อส่งเสริมความรู้   
และประชาชนตระหนัก
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า
ของชุมชน 
-เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่า
ชุมชน โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการ 

 ป่าชุมชนรอบดอยพระบาท  6 แห่ง  
ประกอบด้วย 
1. ชุมชนอิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด   
2. ชุมชนโทกหัวช้าง 
3. ชุมชนหัวฝาย 
4. ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี 
5. ชุมชนกล้วยแพะ 
6. ชุมชนผาลาด 

30,000 - - -มีการจัดตั้งป่าชุมชน
ครบทุกชุมชนเป้าหมาย 
-มีแผนงาน/กิจกรรม 
เพื่อดูแลป่าชุมชน   
อย่างน้อย  1 กิจกรรม
ต่อชุมชน 
 

- การเผาทําลายป่า
ชุมชนรอบดอยพระบาท
ลดลง 
-ป่าชุมชนรอบดอย   
พระบาท  ได้รับการดูแล 
อนุรักษ์ มีความอุดม
สมบรูณ์ของผืนป่าเพิ่ม
มากขึ้น 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

1 โครงการ  30,000 - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของพหุภาคีเพื่อ
การพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน (LA 21) 

- ขยายเครือข่ายการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนให้ครอบคลุม
พื้นที่ เพื่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
ภายใต้การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  

- อบรมเสริมสร้างกระบวนการมี   
ส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ติดตามประเมินผล และร่วมรับผล) 
ให้กับชุมชนใหม่ จํานวน 39 ชุมชน 
รวมจํานวน  130  คน 
 
 

270,000 150,000 150,000 1. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม อย่างน้อย
ร้อยละ 70 
2. มีแผนพัฒนาชุมชน
เกี่ยวกับการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง
น้อยร้อยละ 50 
 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ยั่งยืน 
2. ปัญหามลพิษต่างๆใน
ชุมชนลดลง 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
2 

 
โครงการก่อสร้างอาคาร
เมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบพิธี 
ภายในชุมชนบ้านศาลา
ดอน หมู่ที่ 3 ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 
 
 
 

 
-เพื่อให้การเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-เพื่อลดมลพิษในอากาศ 
ป้องกัน และรักษา
สภาพแวดล้อมในชุมชน 
 

ตําบลชมพู 
-ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านศาลา
ดอน โดยทําการก่อสร้างอาคารเมรุ
เผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

3,200,000
  

- 
 
- 

 
-มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบ
พิธีจํานวน 1 หลัง 
 

 
-ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นครมีการ
เผาศพที่ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักสุขาภิบาล 
-สภาพแวดล้อมในชุมชน
ได้รับการดูแลป้องกัน 
ทําให้ผลกระทบทาง
อากาศลดลง 
 

 
กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

3 โครงการก่อสร้างอาคาร
เมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบพิธี 
ภายในชุมชนบ้านชมพู
หลวง  หมู่ที่ 7  
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
 

-เพื่อให้การเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-เพื่อลดมลพิษในอากาศ 
ป้องกัน และรักษา
สภาพแวดล้อมในชุมชน 
 

-ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านชมพู
หลวง โดยทําการก่อสร้างอาคารเมรุ
เผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี 
บริเวณ  ฌาปนสถานชุมชนบ้าน
ชมพูหลวง และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- 3,200,000 - -มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบ
พิธีจํานวน 1 หลัง 
 

-ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นครมีการ
เผาศพที่ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักสุขาภิบาล 
-สภาพแวดล้อมในชุมชน
ได้รับการดูแลป้องกัน 
ทําให้ผลกระทบทาง
อากาศลดลง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างเมรุเผา
ศพควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐาน พร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ชุมชน 
บ้านย่าเป้า  หมู่ที่ 1 
ตําบลชมพู  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
  

- เพื่อให้การเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
- เพื่อลดมลพิษใน
อากาศ ป้องกันและ
รักษาสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 
 

-ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า 
โดยทําการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ
ที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อม
อาคารประกอบพิธี บริเวณฌาปน
สถานชุมชนบ้านย่าเป้า และงานอื่น 
ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

- 3,200,000 - มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบ
พิธี จํานวน 1 หลัง 

- ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
มีการเผาศพที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
- สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนได้รับการดูแล
ป้องกันทําให้ผลกระทบ
ทางอากาศน้อยลง 
 
 
 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

5 โครงการก่อสร้างอาคาร
เมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบพิธี 
ภายในชุมชนบ้านต้า  
หมู่ที่ 10 ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 
 
 
 

-เพื่อให้การเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-เพื่อลดมลพิษในอากาศ 
ป้องกัน และรักษา
สภาพแวดล้อมในชุมชน 
 

-ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านต้า   
โดยทําการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ
ที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อม
อาคารประกอบพิธี บริเวณฌาปน
สถานชุมชนบ้านต้า และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

- 3,200,000 - -มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบ
พิธีจํานวน 1 หลัง 
 

-ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นครมีการ
เผาศพที่ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักสุขาภิบาล 
-สภาพแวดล้อมในชุมชน
ได้รับการดูแลป้องกัน 
ทําให้ผลกระทบทาง
อากาศลดลง 
 

กองช่าง 

 
6 

 
โครงการก่อสร้างอาคาร
เมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบพิธี 
ภายในชุมชนบ้าน 
ป่าตันกุมเมือง หมู่ที่ 4 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 
 

 
-เพื่อให้การเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-เพื่อลดมลพิษในอากาศ 
ป้องกัน และรักษา
สภาพแวดล้อมในชุมชน 
 

ตําบลปงแสนทอง 
-ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านป่า
ตันกุมเมือง โดยทําการก่อสร้าง
อาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษ
ตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบ
พิธี และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 

3,200,000
  

- 
 
- 

 
-มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบ
พิธีจํานวน 1 หลัง 
 

 
-ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นครมีการ
เผาศพที่ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักสุขาภิบาล 
-สภาพแวดล้อมในชุมชน
ได้รับการดูแลป้องกัน 
ทําให้ผลกระทบทาง
อากาศลดลง 

 
กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

7 โครงการก่อสร้างเมรุเผา
ศพควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐาน พร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ชุมชนบ้าน 
ปงแสนทอง หมู่ที่ 1 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 
 

- เพื่อให้การเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
- เพื่อลดมลพิษใน
อากาศ ป้องกันและ
รักษาสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 
 

-ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้าน       
ปงแสนทอง โดยทําการก่อสร้าง
อาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษ
ตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบ
พิธี และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- 3,200,000 - มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบ
พิธี จํานวน 1 หลัง 

- ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
มีการเผาศพที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
- สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนได้รับการดูแล
ป้องกันทําให้ผลกระทบ
ทางอากาศน้อยลง 
 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างเมรุเผา
ศพควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐาน พร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ชุมชนบ้าน
หมอสม หมู่ที่ 2 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 
 

- เพื่อให้การเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
- เพื่อลดมลพิษใน
อากาศ ป้องกันและ
รักษาสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 
 

-ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านหมอ
สม โดยทําการก่อสร้างอาคารเมรุ
เผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- 3,200,000 - มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบ
พิธี จํานวน 1 หลัง 

- ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
มีการเผาศพที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
- สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนได้รับการดูแล
ป้องกันทําให้ผลกระทบ
ทางอากาศน้อยลง 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

9 โครงการก่อสร้างเมรุเผา
ศพควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐาน พร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ชุมชนบ้าน
ช้าง หมู่ที่ 7 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 
 

- เพื่อให้การเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
- เพื่อลดมลพิษใน
อากาศ ป้องกันและ
รักษาสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 
 

-ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง 
โดยทําการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ
ที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อม
อาคารประกอบพิธี และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

- - 3,200,000 มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบ
พิธี จํานวน 1 หลัง 

- ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
มีการเผาศพที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
- สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนได้รับการดูแล
ป้องกันทําให้ผลกระทบ
ทางอากาศน้อยลง 
 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างเมรุเผา
ศพควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐาน พร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ชุมชนบ้าน
กาดใต้ หมู่ที่ 7 
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
 

- เพื่อให้การเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
- เพื่อลดมลพิษใน
อากาศ ป้องกันและ
รักษาสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 
 

-ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านกาด
ใต้โดยทําการก่อสร้างอาคารเมรุเผา
ศพที่ควบคุมมลพษิตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบพิธี และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 
 
 
 
 

- - 3,200,000 มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบ
พิธี จํานวน 1 หลัง 

- ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
มีการเผาศพที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
- สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนได้รับการดูแล
ป้องกันทําให้ผลกระทบ
ทางอากาศน้อยลง 
 
 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

11 โครงการก่อสร้างเมรุเผา
ศพควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐาน พร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ชุมชนบ้าน 
ไร่สันติสุข หมู่ที่ 11  
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 
 

- เพื่อให้การเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
- เพื่อลดมลพิษใน
อากาศ ป้องกันและ
รักษาสภาพ แวดล้อมใน
ชุมชน 
 

-ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้าน 
ไร่สันติสุข โดยทําการก่อสร้างอาคาร
เมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- 3,200,000 - มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบ
พิธี จํานวน 1 หลัง 

- ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
มีการเผาศพที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
- สภาพแวดล้อมในชุมชน
ได้รับการดูแลป้องกันทํา
ให้ผลกระทบทางอากาศ
น้อยลง 
 

กองช่าง 

 
12 

 
โครงการก่อสร้างเมรุเผา
ศพควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐาน พร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ชุมชนบ้าน
กอกชุม  หมู่ที่ 6 
ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 
 

 
- เพื่อให้การเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
- เพื่อลดมลพิษใน
อากาศ ป้องกันและ
รักษาสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 
 
 
 
 

ตําบลพระบาท 
-ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคาร
ประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านกอก
ชุม โดยทําการก่อสร้างอาคารเมรุ
เผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 

 
- 

 
3,200,000 

 
- 

 
มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบ
พิธี จํานวน 1 หลัง 

 
- ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
มีการเผาศพที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
- สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนได้รับการดูแล
ป้องกันทําให้ผลกระทบ
ทางอากาศน้อยลง 
 

 
กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

 
13 

 
โครงการก่อสร้างอาคาร
เมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบพิธี 
บริเวณฌาปนสถานบ้าน
ประสบสุข  หมู่ที่ 2 
ตําบลกล้วยแพะ 
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

 
-เพื่อให้การเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-เพื่อลดมลพิษในอากาศ 
ป้องกัน และรักษา
สภาพแวดล้อมในชุมชน 
 

ตําบลกล้วยแพะ 
-ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคาร
ประกอบพิธี บริเวณฌาปนสถาน
บ้านประสบสุข  โดยทําการก่อสร้าง
อาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษ
ตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบ
พิธี และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- 
  

3,200,000 
 
- 

 
-มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พร้อมอาคารประกอบ
พิธีจํานวน 1 หลัง 
 

 
-ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นครมีการ
เผาศพที่ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักสุขาภิบาล 
-สภาพแวดล้อมในชุมชน
ได้รับการดูแลป้องกัน 
ทําให้ผลกระทบทาง
อากาศลดลง 
 

 
กองช่าง 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

13 โครงการ  6,670,000 25,750,000 6,550,000    
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.3  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียในชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการสร้างระบบ
บําบัดสิ่งปฏิกูล 

- เพื่อให้มีระบบบําบัดสิ่ง
ปฏิกูลที่เหมาะสมและ
ถูกหลักสุขาภิบาล 
- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการใช้
บริการกําจัดสิ่งปฏิกูล
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
 

- ออกแบบศึกษาความเหมาะสม
ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 
- ก่อสร้างระบบบําบัด สิ่งปฏิกูลใน
ที่ดินครอบครองของเทศบาล
บริเวณชุมชนห้วยหล่อ ตําบลชมพู 
ขนาด 15 ล.บ.ม. ต่อวัน 
 

- 200,000 - มีความเหมาะสมในการ
ก่อสร้างระบบบําบัดสิ่ง
ปฏิกูล 
- มีระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล
ที่เหมาะสมถูกหลัก
สุขาภิบาลครอบคลุม 
 

- ปัญหาการลักลอบทิ้ง
สิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่
ลดลง 
- ประชาชนได้รับบริการ
การบําบัดสิ่งปฏิกูลอย่าง
ถูกวิธีและหลักสุขาภิบาล
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
การแพร่กระจาย
โรคติดต่อต่าง ๆ ลดลง 
- สิ่งปฏิกูลได้รับการ
บําบัดอย่างถูกวิธี 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

- เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

-รถบรรทุกขยะ ขนาด 10 ลบ.ม. 
จํานวน 3 คัน  (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 - มีรถเก็บขนขยะ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

-สามารถจัดเก็บขยะมูล
ฝอยได้อย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมพื้นที่ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

3 โครงการบริหารจัดการ - เพื่อให้การเก็บขนและ 1. ขยะมูลฝอยทั่วไป 4,700,000 4,700,000 4,700,000 1.ร้อยละ 100 1. การดําเนินการเก็บขน กอง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.3  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียในชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

ขยะมูลฝอย กําจัดขยะมูลฝอย ในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครมีประสิทธิภาพ และ
ถูกหลักสุขาภิบาล 

-  เก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป 
ครอบคลุมพื้นที่ 63 ชุมชน 
- ดําเนินการจ้างเอกชนกําจัดขยะ
มูลฝอย โดยการฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล 
2. ขยะอันตราย 
-  เก็บรวบรวมขยะอันตรายจาก
ชุมชน อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
-  ดําเนินการจ้างเอกชนกําจัดขยะ
อันตราย 1 ครั้ง/ปี 

ของขยะมูลฝอยทั่วไป ที่
เก็บขนได้  นําไปกําจัด
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล
2. มีการรายงานปริมาณ
ขยะอันตรายทุกเดือน 
 

และกําจัดขยะมูลฝอย 
มีประสิทธิภาพ และถูก
หลักสุขาภิบาล 
2. ชุมชนสะอาด
ปราศจาก แหล่งกําเนิด
มลพิษ 
 

สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

4 โครงการเฝ้าระวังและ 
ส่งเสริมการจัดการน้ํา
เสียในชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมการ
จัดการระบบบําบัดน้ํา
เสียในชุมชนให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล 
2. เพื่อเฝ้าระวังวัชพืช
และสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ํา
ของชุมชน 
 

- อบรมแกนนําชุมชนจํานวน 63 
ชุมชนรวม 200 คน 
- ศึกษาดูงานชุมชน/อปท.ที่ประสบ
ผลสําเร็จในการบริหารจัดการน้ํา
เสียในชุมชน 1 ครั้ง       
 

800,000 - - - ชุมชนมีการดําเนินการ
เพื่อการเฝ้าระวังและ
จัดการน้ําเสียอย่างน้อย 
ร้อยละ 20 

1. ผลกระทบจากปัญหา
มลพิษในการจัดการน้ํา
เสียของชุมชนลดลง 
2. ไม่มีมลพิษในแหล่งน้ํา
สาธารณะของชุมชน 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

4 โครงการ  7,800,000 7,200,000 7,000,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.4  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพัง ภายใน
ชุมชนบ้านแม่กืย หมู่ที่ 
9 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
 
 

-เพื่อก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อเป็นการปรับปรุง
ทัศนียภาพภายในชุมชน
ให้สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

-ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ภายใน
ชุมชนบ้านแมก่ืย โดยทําการก่อสร้าง
พนังป้องกันตลิ่งพัง ขนาดความลาด
เอียงประมาณ 7.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 484.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,630 ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

- 9,680,000 - -ทัศนียภาพภายใน
ชุมชนสวยงามและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

-ทําให้พนังป้องกันตลิ่ง
พังให้อยู่ในสภาพที่ดี
และได้มาตรฐาน 
-ทําให้ทัศนียภาพภายใน
ชุมชนสวยงาม 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพัง ภายใน
ชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 7  
ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
 
 

-เพื่อก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อเป็นการปรับปรุง
ทัศนียภาพภายในชุมชน
ให้สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

-ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ภายใน
ชุมชนบ้านช้าง โดยทําการก่อสร้าง
พนังป้องกันตลิ่งพัง ขนาดความลาด
เอียงประมาณ 1.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 290.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 435 ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

- 1,500,000 - -ทัศนียภาพภายใน
ชุมชนสวยงามและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

-ทําให้พนังป้องกันตลิ่ง
พังให้อยู่ในสภาพที่ดี
และได้มาตรฐาน 
-ทําให้ทัศนียภาพภายใน
ชุมชนสวยงาม 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงสวน
น้ําพุปฎิมากรรมรูปไก่
ขาว บริเวณสวน 
บ้านย่าเป้า  

 - เพื่อให้เกิดความ
สวยงามบริเวณ
สวนสาธารณะ 
 

- ติดตั้งระบบน้ําพุ ,ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
และตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ  
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง      
เขลางค์นคร 

400,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ     
พึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมที่ดี 

 - มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ของประชาชน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.4  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

ชุมชนบ้านย่าเป้า       
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

สวยงาม และมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
 

4 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครและศูนย์ผู้
สูงวัยเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

- เพื่อให้มีสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี         
เกิดความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย
ทั้งผู้ให้บริการ  และ
ผู้ใช้บริการ 
- เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการต่อ
ผู้รับบริการ 

-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์
ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองเขลางค์นครและศูนย์ผู้สูงวัย
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
โดยการปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้ว  ปลูก
และดูแลต้นไม้ยืนต้น  ไม้ดอกไม้
ประดับ จัดตกแต่งสวนหย่อม        
และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

600,000 - - - ร้อยละ 70 ของ       
ผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในสภาพ 
สิ่งแวดล้อมที่ดี        
มีความสวยงาม และ
มีความสะดวกในการ
ใช้บริการ 
 

-มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เกิดความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย
ทั้งผู้ให้บริการ  และ
ผู้ใช้บริการ 
-บรรยากาศในการ
ทํางานมีความสุข 
ส่งเสริมในด้านบริการสู่
ความเป็นเลิศ 
-มีความสะดวกในการใช้
บริการ 
 

กองช่าง 
 

5 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สํานักงานเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  

- เพื่อให้มีสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี         
เกิดความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย
ทั้งผู้ให้บริการ  และ
ผู้ใช้บริการ 

-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์
ในบริเวณสํานักงานเทศบาลเมือง    
เขลางค์นคร โดยการจัดตกแต่ง
สวนหย่อม  ปลูกดูแลต้นไม้ยืนต้น  
ปลูกและดูแลไม้ดอกไม้ประดับ 
ทางเดิน  สิ่งอํานวยความสะดวก  

- 3,000,000 - - ร้อยละ 70 ของ       
ผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในสภาพ 
แวดล้อมที่ดี  มีความ
สวยงาม ร่มรื่น 

-มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เกิดความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย
ทั้งผู้ให้บริการ  และ
ผู้ใช้บริการ 
-บรรยากาศในการ

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.4  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

- เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการต่อ
ผู้รับบริการ 

และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ตกแต่ง 

สะดวกและปลอดภัย 
 

ทํางานมีความสุข 
ส่งเสริมในด้านบริการสู่
ความเป็นเลิศ 
-มีความสะดวกในการใช้
บริการ 

6 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ํา
วังเฮือ (ทะเลลําปาง) 
ชุมชนบ้านผาลาด 
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- เพื่อปรับปรุงเส้นทาง 
เข้าไปยังอ่างเก็บน้ําวังเฮือ 
จนถึงสํานักสงฆ์ดอย
วังเฮือ สําหรับอํานวย
ความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวในการ
เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ํา
วังเฮือ และสํานักสงฆ์
ดอยวังเฮือ 
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบจัดทําเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและ
สถานที่ออกกําลังกาย เป็น
ปอดแห่งใหม่ของชาว
ลําปาง 
- เพื่อจัดสร้างศูนย์

- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินเข้าไปยัง
อ่างเก็บน้ําวังเฮือและต่อเนื่องถึง 
สํานักสงฆ์ดอยวังเฮือ ติดตั้งโคม 
ไฟฟ้าส่องสว่าง และก่อสร้างถนนทาง
ขึ้นสํานักสงฆ์วังเฮือรวมถึงก่อสร้างราว
กันตก 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทําเป็นสถานที่
ออกกําลังกายสวนสุขภาพ สวน
พฤกษศาสตร์ ก่อสร้าง ฟุตบาทพรอ้ม
ราวกันตกบริเวณรอบอ่างเก็บน้ํา
วังเฮือและก่อสร้างระบบประปา 
- ก่อสร้างศูนย์จําหน่ายสินค้า 
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
และลานจอดรถ 

41,700,000 - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการมี
สถานที่ออกกําลัง
กาย และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
- นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจที่ได้รับ
ความ 
สะดวกในการ
เดินทางมาพักผ่อนที่
อ่างเก็บ 
น้ําวังเฮือและสํานัก
สงฆ์ดอยวังเฮือ ไม่
น้อย 
กว่าร้อยละ 80 

- ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ 
- นักท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวกในการเข้าชมอ่าง
เก็บน้ําวังเฮือ และสํานัก
สงฆ์ดอยวังเฮือซึ่งมี
พระพุทธรูปเรืองแสง
ประดิษฐานอยู่ 
- ศูนย์จําหน่ายสินค้าหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
สามารถสร้างงานและ
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
ใกล้เคียงและชาวลําปาง 
รวมทั้งยังมีข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ไว้

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.4  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

จําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
และศูนย์ให้บริการ
นักท่องเที่ยว 

ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
- อ่างเก็บน้ําวังเฮือจะเป็น
ศูนย์กลางสําหรับการเข้า 
ชมแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

6 โครงการ  42,700,000 14,180,000 -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.5  ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และบริการสาธารณะในชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการปลูกต้นไม้ตาม
โครงการ 800  
ล้านกล้า 

- เพื่อปลูกต้นไม้รักษา
สิ่งแวดล้อม และช่วยดูด
ซับคาร์บอนได ออกไซด์ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 
 

- ปลูกต้นไม้ตามโครงการ 800      
ล้านกล้า  (ไม้ยืนต้น  จํานวน 
500 ต้น  กล้าไม้ถุงดํา จํานวน 

1,000 กล้า) 
 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 - พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
จํานวน 2.5 กิโลเมตร   
 

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้น
ภายในชุมชนแต่ละ
ตําบล 
- การมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนในการปลูก
และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

 รวมตามแนวทางการ
พัฒนา 

1 โครงการ  200,000 200,000 200,000    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 



ผ.03

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะและ
   พัฒนาระบบผังเมือง
1.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค         65          77,690,000         42           57,854,600            -                         -        107         135,544,600

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน         12            9,244,500           5           11,850,000           1             1,250,000          18           22,344,500

1.3 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง          1              150,000            -                         -            -                         -           1               150,000

รวม        78         87,084,500         47          69,704,600           1            1,250,000        126         158,039,100
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
2.1  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ          3              680,000            -                         -            -                         -           3               680,000

     เพื่อการศึกษา

2.2  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม          9            9,510,160           9             9,510,160           9             9,510,160          27           28,530,480

2.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข         11 5,573,000         10 5,348,000          11 5,573,000          32           16,494,000

      และสร้างสรรค์
2.4  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ          4            7,215,000           3             1,215,000           3             1,215,000          10             9,645,000

      สังคม มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

2.5  แนวทางการพัฒนา  สร้างความตระหนักและเตรียมพร้อมสู่การประชาคม          1              500,000           1               500,000           1               500,000           3             1,500,000

      อาเชยีน

2.6  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่ง          1              150,000           1               150,000           1               160,000           3               460,000

      เรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย

รวม        29         23,628,160         24          16,723,160         25          16,958,160         78          57,309,480

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

งบประมาณ
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ผ.03

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณยุทธศาสตร์/แนวทาง
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน
   เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร         21          38,052,643         11             4,436,500          10             2,767,400          42           45,256,543

ให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ  คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความ

รับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล

3.2 แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร          4              700,000           4               700,000           4               700,000          12             2,100,000

3.3 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์          5            1,976,000           4             1,325,000           4             1,325,000          13             4,626,000

     เชิงรุก

3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ          8            1,771,000           6               801,000           6               801,000          20             3,373,000

3.5 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีใน          5            3,645,000           3               580,000           3               580,000          11             4,805,000

ในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย

3.6 แนวทางการพฒันา  พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่          1                70,000           1                 80,000           1                 80,000           3               230,000

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รวม        44         46,214,643         29            7,922,500         28            6,253,400        101          60,390,543
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร
     โดยการเพิ่มประสทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้ง          2              500,000            -                         -            -                         -           2               500,000

    ระบบและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

4.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร          2              120,000            -                         -            -                         -           2               120,000

   และการบริหารจัดการ

272  



ผ.03

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณยุทธศาสตร์/แนวทาง
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

งบประมาณ

4.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง กลุ่ม เครือข่าย          1                40,000            -                         -            -                         -           1                 40,000

     และสถาบันทางการเกษตร

4.4 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็น          1                60,000           1                 60,000            -                         -           2               120,000

    อยู่ของเกษตรกร

รวม          6             720,000          1                60,000            -                        -           7              780,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
5.1 แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน          5              232,711           1                 80,000           1                 80,000           7               392,711

     ฐานรากบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว          1              100,000           1               100,000           1               100,000           3               300,000

    เพื่อเพิ่มศักยภาพของการท่องเที่ยวในระดับชุมชน

5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วย         10            2,375,000         10             2,375,000          10             2,375,000          30             7,125,000

     กระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรม

     ของแต่ละพื้นที่

5.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของ          9        106,647,000           9         114,807,000           9         122,967,000          27         344,421,000

      ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.5  แนวทางการพัฒนา  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวม         10            3,972,500           8             2,772,500           9             2,830,500          27             9,575,500

     และพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ

5.6  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหา          6              380,000           6               380,000           6               380,000          18             1,140,000

     ยาเสพติดในชุมชน

5.7  แนวทางการพัฒนา  เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการ          9            2,150,000           3             3,030,000           2               530,000          14             5,710,000

    บริหารจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รวม        50        115,857,211         38         123,544,500         38         129,262,500        126         368,664,211
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณยุทธศาสตร์/แนวทาง
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          1                30,000            -                         -            -                         -           1                 30,000

6.2  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้          3            6,670,000           9           25,750,000           3             6,550,000          15           38,970,000

     เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการ

     เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน

6.3  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียในชุมชน          3            7,800,000           3             7,200,000           2             7,000,000           8           22,000,000

6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบํารุงรักษา
์ ่

         3          42,700,000           3           14,180,000            -                         -           6           56,880,000

     ภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน

6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริการสาธารณะ          1              200,000           1               200,000           1               200,000           3               600,000

รวม        11         57,400,000         16          47,330,000           6          13,750,000         33         118,480,000
รวมทั้งสิ้น      218        330,904,514       155         265,284,760         98         167,474,060        471         763,663,334
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ส่วนที ่4   
 

แนวทางการติดตามและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………… 

 
4.1.1  แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการ
จัดการองค์กร ซ่ึง วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) 
ได้ให้คํานิยามว่า การจัดการคือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสําหรับการประสานและบูรณาการการใช้
ทรัพยากรเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คนซ่ึงคนจะใช้เทคนิคและข่าวสาร                     
ในโครงสร้างขององค์กร” ซ่ึงจากคําจํากัดความน้ี ได้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการหมายถึงการปฏิบัติ 
ซ่ึงอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงอาจจะเป็นผลผลิต 
บริการ หรือความพึงพอใจ ซ่ึงกระบวนการจัดการดังกล่าวประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การ
จัดองค์กร (Organizing) การเป็นผู้นํา (Leading) และการประเมินผล (Evaluation) 

สําหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันน้ัน ตามแนวคิดของRobert S. 
Kaplan และ David P. Norton 2 ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพ่ือใช้ในการวัดผล               
ของกิจการท่ีจะทําให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กร
อย่างสมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางด้านการเงินท่ีเป็นผลของการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้น
มาแล้ว ต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้าง
นวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างอนาคต
ให้แก่องค์กรด้วย  ด้วยแนวคิดนี้ผู้ บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององ ค์กร                      
และความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรน้ันๆได้ชัดเจนย่ิงขึ้น โดยขอบเขตหรือ
องค์ประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้น               
จะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

1. วัตถุประสงค์ (objective) เพ่ือเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองท่ีต้องการ
จะช้ีวัด 

2. ตัวช้ีวัด (Performance Indication) คือ ตัวช้ีวัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 

3. เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขท่ีต้ังไว้ เพ่ือให้องค์กรบรรลุถึงค่าน้ันๆ 
4. แผนงาน โครงการท่ีต้ังใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลําดับเป็นขั้นๆ ใน

การจัดทํากิจกรรม 
ซ่ึงจากแนวคิดดังกล่าว สามารถนํา มากําหนดเป็นตัวแบบเพ่ืออธิบายกระบวนการบริหาร

จัดการองค์กรในภาพรวม ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์, 
วัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้ตัวแบบของทฤษฎีระบบได้ดังน้ี 
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Out 
come 

ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ 
 

                     Internal Process 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Feed Back 
 

ภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กร 
 

จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กรโดยจะเร่ิม
ต้ังแต่ปัจจัยนําเข้า (Input) อันประกอบด้วยความต้องการหรือข้อเรียกร้อง(Demand) และแรง
สนับสนุน (Support) ท่ีเป็นเสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้องค์กรเร่ิมกระบวนการในการ
บริหารจัดการ (Internal Process) เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิต (Output)หรือผลลัพธ์ (Outcome)                    
ท่ีสามารถสนองตอบต่อความต้องการหรือการสนับสนุนต่างๆ ซ่ึงผลผลิตหรือผลลัพธ์ดังกล่าวนี้ จะเป็น
ผลสะท้อน (Feed Back) กลับมาเป็นปัจจัยนําเข้าอีกครั้งหน่ึง โดยมีกระบวนการควบคุม                      
และประเมินผลเป็นอีกปัจจัยในการช่วยสะท้อนผลการดําเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                   
ของผลลัพธ์และผลผลิต กลับไปสู่กระบวนการ 

บริหารจัดการ เพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์ พัฒนากระบวนการ ปรับปรุงหรือขยายผลการ
ดําเนินการต่อไปในด้านการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานน้ัน เกณฑ์ในการวัด
ความสําเร็จในผลิตภาพท้ังในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิได้มีเพียงแค่ประสิทธิผล  
และประสิทธิภาพเท่านั้น ยังมีหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องอีกดังต่อไปน้ี 

Input 
 

Out 
put กําหนด 

จุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ 

กําหนด 
วิสัยทัศน์

และ 
พันธกิจ 

Demand ดําเนินการ 
ตาม

แผนงาน 
โครงการ

จัดทํา
แผน 

ปฏิบัติการ 
กําหนดกลยุทธ์ 

Support 

การควบคุมและประเมินผล 

ขอบเขตของ 
BSC 

1วัตถุประสงค์ 
2ตัวช้ีวัด 
3เป้าหมาย 
4แผนงาน
โครงการ 

การรายงานผล 
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1.1 แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สําคัญได้แก่  
1.1.1 การติดตามผลการดําเนินการ (Track Status) เป็นเครื่องมือสําคัญ                    

ของผู้บริหารท่ีจะสร้างความม่ันใจได้ว่า การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง                 
และสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ การติดตามผลการ
ดําเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลท่ีเป็นตัวบ่งช้ีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นซ่ึงจะเป็นข้อมูล 
แก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปการติดตามผลการ
ดําเนินงานนี้ หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน 
โครงการต่างๆ สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละระดับที่ได้กําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจําปี 

1.1.2 การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการ
หลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าท่ีในการกํากับติดตามผล              
ท่ีจะต้องจัดทํารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ 
รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ 
ดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม 

1.1.3 การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation)จะประกอบด้วย
กระบวนการย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลและ
การนําเสนอผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กําหนด ซ่ึงผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน
กลยุทธ์รอบต่อไปขององค์กร 

1.2 แนวคิดและหลักการในด้านการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานได้แก่ 
1.2.1 กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1. การกําหนดมาตรฐานท่ีใช้วัด (Establishing Standard) ทุกองค์กรจะมี
วัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นมาตรฐานที่กําหนดนโยบายจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์น้ัน 
มาตรฐานโดยทั่วไปแยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1.1  มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซ่ึงวัดด้วยปริมาณ คุณภาพ 
ต้นทุน และเวลาที่ใช้ จํานวนเงินที่ใช้เปรียบเทียบกับงบประมาณ จํานวนหน่วยผลิตและขนาดของ
บริการท่ีใช้ในระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.2 มาตรฐานปัจจัยท่ีใช้ในการผลิต (Input Standard) จะวัดด้วย             
ความพยายามที่ให้กับงาน (Work Effort) เช่น การวัดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเป็นต้น 

2. การวัดผลงานที่ทําได้จริง (Measuring Actual Performance) ได้แก่              
การวัดผลงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นหน่วยการผลิตท่ีจริง หรือความพยายามที่ให้กับงานจริง หน่วยวัดท่ีใช้
จะต้องเป็นอย่างเดียวกันกับมาตรฐานท่ีกําหนดขึ้นมา เช่นจํานวนท่ีผลิต จํานวนวันท่ีขาดงาน จํานวน
แฟ้ม จํานวนรายได้ท่ีเกิดขึ้นซ่ึงผลงานเหล่าน้ีได้มาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขต่างๆ 
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3. การเปรียบเทียบผลงานที่ทํา ได้จริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual 
Performance with Standard) เป็นการเปรียบเทียบเน้ือหาความแตกต่างที่เกิดขึ้น ระหว่าง
หน่วยงานท่ีทําให้จริงกับมาตรฐาน 

4. การแก้ไขให้ถูกต้อง (Taking Corrective Action) ได้แก่การดําเนินการ
ทางด้านการบริหาร เม่ือพบความแตกต่างระหว่างผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง กับมาตรฐานเพ่ือปรับการ
ดําเนนิงานให้เป็นไปตามแผนที่ต้องการ 

1.2.2 เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี5 
1. การควบคุมด้านคุณภาพ หมายถึงเทคนิคต่างๆ ท่ีนํามาใช้เพ่ือวัดว่าสินค้า

และบริการท่ีผลิตได้น้ัน ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 
2. การควบคุมด้านปริมาณ คือการควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้

วัดผลในทางปริมาณ เช่นการวัดจํานวนผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 
3. การควบคุมด้านค่าใช้จ่าย โดยการใช้ระบบงบประมาณเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย 

ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีสําคัญและนิยมใช้มากท่ีสุด โดยการให้หน่วยงานจัดทํางบประมาณการใช้จ่ายในทุกๆ 
ด้านไว้ล่วงหน้า เม่ือเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติผู้บริหารก็จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย โดยวัดผลการใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นกับงบประมาณที่ต้ังเอาไว้ 

4. การควบคุมด้านเวลา คือการควบคุมให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้โดยสามารถ
จัดทําได้เสร็จตามกําหนดเวลาที่วางเอาไว้ 

1.2.3 การควบคุมและติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
1. ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีถูกต้องจะทําให้

เกิดความน่าเช่ือถือ และนําไปใช้ได้ผลตามท่ีต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง                
จะทําให้ฝ่ายบริหารแก้ไขไม่ตรงจุด โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรดําเนินการต่อไป
อย่างไร 

2. ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้อง
สามารถกระตุ้นให้ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพ่ือการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหาย             
ท่ีอาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้า            
กว่าเวลาอันควร ดังนั้นระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถนํามาใช้แก้ปัญหาได้              
อย่างทันเวลา 

    3. ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้อง
สามารถทําให้เกิดประโยชน์ท่ีคุ้มค่าเม่ือเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระดับของการ
ควบคุมให้น้อยที่สุด ประหยัดที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

     4. ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะต้องมี
ความยืดหยุ่น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงระบบการ
ควบคุมควรปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดล้อม 

     5. การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตาม
ผลควรมีความซับซ้อนน้อยที่สุด เพ่ือความสะดวกในการใช้และคนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุม 
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สามารถเข้าใจได้ง่าย 
     6. การมีมาตรฐานท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกําหนด

มาตรฐานของการควบคุมและติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผล และสามารถทําได้จริงจึงจะสามารถจูง
ใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้ 

     7. การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้องจัด
วางระบบการควบคุมและติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะทําให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ควบคุมได้ ซึงระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการ
ดําเนินงานทุกอย่างภายในองค์กรซ่ึงถ้าหากองค์กรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาด
กลยุทธ์ที่เหมาะสมก็จะไม่สามารถบรรลุผลตามต้องการได้ 

     8. การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) ท้ังนี้เนื่องจาก
ผู้บริหารไม่สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเร่ืองที่สําคัญ หรือควบคุม
ติดตามเฉพาะในหลักใหญ่ท่ีเป็นสาระสําคัญจริงๆ ไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไป
ตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะส่งผลต่อการใช้อํานาจในการบริหารจัดการ อีกท้ังส่งผลให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 

     9. การใช้มาตรการหลายๆอย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตาม            
ท่ีเน้นจุดใดจุดหน่ึง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง จะทําให้มองปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละ
งานย่อมมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกัน ดังน้ันมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนด                
ให้เหมาะสมสําหรับกิจกรรมแต่ละประเภท 

     10. การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผล                 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะต้อง
เสนอแนะด้วยว่า ควรจะดําเนินการแก้ไขอย่างไรเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และสามารถดําเนินการ
ต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลสําเร็จ 

1.2.4 คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลท่ีดี ได้แก่  
1. ต้องประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีนอกจากจะต้องช่วยให้

เกิดความม่ันใจว่าองค์กรจะสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังเอาไว้แล้วในเวลาเดียวกันการ
ควบคุมและติดตามผลจะต้องคุ้มค่ากับต้นทุนในการดําเนินการด้วย ระบบการควบคุมและติดตามผล
ท่ีมากเกินความจําเป็น มีวิธีการหรือเทคนิคที่ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูงน้ัน ย่อมทําให้เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี ผู้บริหารจึงควรคํานึงถึงต้นทุนท้ังในแง่ของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการ
ควบคุมและติดตามผลด้วย 

2. รายงานผลต้องรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงาน
ผลความแตกต่างระหว่างเป้าหมายท่ีพึงได้รับกับผลงานท่ีเกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริหาร
สามารถดําเนินการแก้ไข และปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

3. เน้นส่วนสําคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วน
สําคัญของผลงานอันจะส่งผลต่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ การวัดในรายละเอียดปลีกย่อยท่ีไม่ใช่
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ส่วนสําคัญของความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ย่อมไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะไม่ช่วยช้ีให้เห็น             
ถึงความเป็นไปที่แท้จริงซ่ึงจะมีผลต่อความสําเร็จขององค์กร 

4. สามารถเข้าใจได้ง่าย การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจง่าย                   
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะหากกระบวนการมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเลื่อนลอยจนยากท่ีจะเข้าใจ               
ก็ย่อมไม่เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม และไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ 

5. เป็นที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติเล็งเห็น
ถึงประโยชน์และเหตุผลประกอบ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ี
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

1.2.5 ประโยชน์ของการควบคุมและติดตามผล มีดังต่อไปน้ี  
1. ทําให้งานต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคน            

หรืองานของแต่ละกลุ่ม รวมถึงงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะ
ส้ันและแผนระยะยาวของท้ังองค์กรสอดคล้องกันอีกด้วย 

2. ทําให้เป้าหมายขององค์กรสําเร็จสมบูรณ์ท้ังเป้าหมายหลักและเป้าหมาย
รองเกิดขึ้นอย่างสอดคล้อง เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ หรอืด้วยค่าใช้จ่ายท่ีตํ่าสุด 

3. ทําให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆขององค์กรดําเนิน
ไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดท้ังระบบ 

4. ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่างๆ  ของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
หรือต้องสูญเสยีไปโดยเปล่าประโยชน์ 

5. ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด
ไว้ และช่วยให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ 

6. ทําให้สามารถกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความ
ผิดพลาดในระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขเม่ือการ
ปฏิบัติงานส้ินสุดลงแล้ว 

 
4.1.2 แนวคิดและหลักการในด้านประเมินผลโครงการ 
 

1. แนวคิดด้านการประเมินผลแผนงาน/โครงการอย่างเป็นระบบD.Stufflebeam ได้เสนอตัว
แบบ (Model) ไว้เรียกช่ือย่อว่า“CIPP Model” ซ่ึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ  

1.1 การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินผล
แผนงาน / โครงการในภาพกว้าง (Macro Analysis) เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมินผล
โดยทั่วๆไปเพื่อให้ได้ข้อมูลนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการโดยจะเน้นในด้าน
ความสัมพันธ์ของแผนงาน / โครงการที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง
การบริหารเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศฯลฯ 

1.2 การประเมินผลปัจจัยเบ้ืองต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับ
ปัจจัยนําเข้า ได้แก่ การประเมินในด้านอัตรากําลัง งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ 
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ว่ามีเพียงพอหรือไม่ การประเมินผลปัจจัยเบ้ืองต้นน้ีจะช่วยให้ได้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ว่าควรปรับ
วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตรากําลังเท่าใด วงแผนและดําเนินการอย่างไร ซ่ึงจะแตกต่างจาก
การประเมนสภาวะแวดล้อมในแง่ท่ีว่า การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้นเป็นการกระทําเฉพาะกรณีน้ันๆ 
และวิเคราะห์ภายในแผนงาน / โครงการเท่าน้ัน 

1.3 การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อหา
ข้อบกพร่องของการดําเนินงานตามขั้นตอนของแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว้เพ่ือเป็นข้อมูล
สารสนเทศสําหรับนักประเมินผล ตลอดจนเป็นการบันทึกสะสมข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงาน                   
จะพบว่าการประเมินผลกระบวนการเป็นการค้นหาคําตอบที่ว่าระบบการทํางาน กลไก ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรบุคคลวิธีการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอ
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

1.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดผลและแปล
ความหมายของผลความสําเร็จของแผนงาน / โครงการโดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเป็นการ
เปรียบเทียบผลงานท่ีทําได้ (ทั้งปริมาณ คุณภาพต้นทุน และเวลา) กับเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในแผนงาน / 
โครงการ หากผลงานที่ทําได้สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ แสดงว่าแผนงาน / โครงการประสบผลสําเร็จ 
แต่ถ้าผลงานท่ีทําได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ ก็แสดงว่าแผนงาน / โครงการไม่ประสบผลสําเร็จ โดยผู้ประเมินผล
จะต้องอธิบายถึงสาเหตุ ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น โดยอาจใช้รายงานการประเมินผลสภาวะแวดล้อม 
การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น และการประเมินผลกระบวนการประกอบในการวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคด้วย 

       รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย  
1. การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 

(Efficiency Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ โดยศึกษากระบวนการ
จัดทํากิจกรรมต่างๆ (Activity) ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ท่ีจะส่งผลให้เกิดผลงาน 
(Outputs) ของโครงการ โดยจะพิจารณาถึง 

1.1 การดําเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นปัญหาอุปสรรค               
ในการบรรลุผลงาน (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) 

1.2 การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแต่ละ ขั้นตอนตามระยะเวลาที่
กําหนด 

1.3 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีอยู่เหนือการควบคุม ซ่ึงมีผลต่อการดําเนินกิจกรรม ทั้ง
ทางบวกและทางลบ 

1.4 มูลค่าของผลงานท่ีได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 
2. การประเมินผลที่ได้รับของโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมิน

ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการโดยศึกษา ว่า
ผลงาน (Outputs) ของโครงการสามารถนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ (Project 
Purpose) ได้หรือไม่ เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ 
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   2.1  ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน /โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีได้
กําหนด 

       2.2  ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า (Cost-Effectiveness) ของงาน / 
โครงการ 
                 2.3  วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมซ่ึงมีผลต่อการดําเนินกิจกรรมทั้ง
ทางบวกและทางลบ 

3. การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ผล           
ท่ีได้รับต่อเน่ืองจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาว่าผลท่ีได้รับจากวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(Project Purpose) จะไปช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนงาน (Program Goal) ได้มากน้อย
เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเก่ียวกับ 

3.1 ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลกระทบท่ีมีต่อแผนงาน                 
ตามตัวช้ีวัดที่ได้กําหนดไว้ 

3.2 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีอยู่เหนือการควบคุมซ่ึงมีผลต่อการดําเนินกิจกรรม ท้ัง
ทางบวกและทางลบ 

 
4.1.3  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับหลักการให้บริการ 

 
จากการศึกษาค้นคว้างานเอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการบริการผู้วิจัยได้ศึกษา

ค้นคว้าผลการวิจัยและมีผู้วิจัยหลายท่าน ได้ให้ความหมายแนวคิดทฤษฎี ไว้ดังนี้ 
กรอนรอส (Greenrooms) 18 ได้ให้นิยามไว้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหน่ึงหรือ

กิจกรรมหลายอย่างที่มีลักษณะไม่อาจจับต้องได้ ซ่ึงโดยท่ัวไปไม่จําเป็นต้องทุกกรณีท่ีเกิดขึ้นจาก
การปฎิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงานบริการและหรือลูกค้ากับบริษัทผลิตสินค้ากับระบบของการ
ให้บริการท่ีได้จัดไว้ เพ่ือช่วยผ่อนคลายปัญหาของลูกค้า 

คอตเลอร์ (Kotler) 20 ได้ให้คํานิยามไว้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใดๆ     
ท่ีกลุ่มบุคคลหนึ่งสามารถนําเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหน่ึงซ่ึงไม่สามารถจับต้องได้ และไม่ได้ส่งผลของ
ความเป็นเจ้าของสิ่งใด ทั้งน้ีการกระทําดังกล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กับสินค้าท่ีมีตัวตนได้ 

แม็ก เว็บเบอร์ (Max Weber) 20 ได้กล่าวไว้ในหนังสือ "รัฐประศาสนศาสตร์ทฤษฎีและแนว
การศึกษา" ว่า การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากท่ีสุด คือการให้บริการโดยไม่เห็น
แก่ประโยชน์มากท่ีสุด คือการให้บริการโดยไม่เห็นแกประโยชน์มากท่ีสุด คือการให้บริการโดยไม่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตัวและประเพณีวัฒนธรรมของสังคม เช่น ช่วยเหลือบริการคนบางคนเป็นพิเศษ
เพราะรู้จักมักคุ้นเป็นการส่วนตัว กล่าวคือ การให้บริการน้ันจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้
อย่างเคร่งครัดเพ่ือให้การกระทําของตนเป็นอย่างมีเหตุผลและประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึง Weber ได้
อธิบายว่าพฤติกรรมข้าราชการ "ต้องปราศจากอารมณ์และความเกลียดชัง" (sine irate studio - 
without hatred or passion) 
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บี.เอ็ม.เวอร์มา (B.M Verma)21ได้กล่าวไว้ว่า การให้บริการท่ีดีที่ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับการ
เข้าถึงการซ่ึง penchanskythomas(เพนเชนสก้ี โทมาส) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงการ
บริการไว้ดังน้ี 

1. ความพอใจของการบริการท่ีมีอยู่ (Availability) คือความพอเพียงระหว่างบริการท่ีมีอยู่
กับความต้องการของการรับบริการ 

2. การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวกโดยคาํนึงลักษณะที่ต้ัง การเดินทาง 
3. ความสะดวก และสิ่งอํานวยความสะดวกของแหล่งบริการ (Accommodation) ได้แก่ 

แหล่งบริการท่ีผู้บริการยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. ความสามารถของผู้รับบริการในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายสําหรับบริการ 
5. การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซ่ึงในการนี้จะรวมถึงการยอมรับ

ลักษณะของผู้ให้บริการด้วย 
เคทอิลิฮูและเบรนด้าแดเนท (Katz Elihu and Brenda Danet) ได้ศึกษาการบริการ

ประชาชน เช่น หลักการที่สําคัญของการให้บริการขององค์กรของรัฐ ประกอบด้วย หลักการ 3 
ประการ คือ 

1. การติดต่อเฉพาะงาน (Specificity) เป็นหลักการท่ีต้องการให้บทบาทของประชาชน                      
และเจ้าหน้าท่ีอยู่ในวงจํากัด เพ่ือให้การควบคุมเป็นไปตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์และทําได้ง่าย               
ท้ังน้ีโดยดูจากเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการว่าให้บริการประชาชนเฉพาะเรื่องท่ีติดต่อหรือไม่ปฏิบัติหรือมีการ
สอบถามเร่ืองอ่ืนหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีติดต่อหรือไม่ หากมีการให้บริการที่ไม่เฉพาะเรื่อง                 
และสอบถามเรื่องท่ีไม่เกี่ยวข้อง นอกจากจะทําให้ล่าช้าแล้วยังทําให้การควบคุมเจ้าหน้าที่เป็นไปได้
ยาก 

2. การให้บริการท่ีมีลักษณะเป็นทางการ (Universality) หมายถึง การท่ีผู้ให้บริการจะต้อง
ปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นทางการไม่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ยึดถือการให้บริการ                 
แก่ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ 

3. การวางตัวเป็นกลาง (Affective Neutrality) หมายถึง บริการแก่ผู้รับบริการโดยจะต้อง
ไม่นาเอาเรื่องของอารมณ์ของเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ในสังคมท่ีมีการแลกเปล่ียนสินค้าบริการต่อกันนั้น ได้มีการให้การบริการเกิดขึ้นทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงการบริการท่ีเกิดขึ้นน้ัน ต่างก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. การบริการเชิงธุรกิจ (Business service) เป็นการให้บริการท่ีมุ่งแสวงหาผลกาไรที่เกิด
จากการให้บริการน้ันๆ โดยผู้ให้บริการเป็นผู้ลงทุนในการผลิตสินค้าบริการและมีการคาดหวังผลกําไร
เป็นค่าตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงส่วนใหญ่ภาคเอกชนจะเป็นผู้ดําเนินการเองเกือบทั้งสิ้น เช่น ธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร สายการบินต้นทุนตํ่า ร้านค้าปลอดภาษีหรือการนวดแผนโบราณแบบสปา เป็น
ต้น 

2. การบริการสาธารณะ (Public service) เป็นการให้บริการโดยหน่วยงานของรัฐโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์และสวัสดิภาพของประชาชน เพ่ือให้บ้านเมืองเกิดความ สงบสุข 
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เช่น การให้ความคุ้มครองเด็กและสตรี การจัดให้มีบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ บริการ ด้าน
การแพทย์ ไฟฟ้า นํ้าประปา เป็นต้น 

ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom)  ได้ให้คานิยามของคุณภาพการให้บริการว่าเป็นส่ิงท่ีช้ี
วัดถึงระดับของการบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าสอดคล้องกับความ
ต้องการของเขาได้ดีเพียงใด การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (delivering service quality)  จึง
หมายถึง การตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพ้ืนฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ 

กรอนรูส (Gronroos)ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่าจําแนกได้ 2 ลักษณะคือ 
คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธ์ หรือสิ่งท่ีผู้รับบริการได้รับจากบริการนั้น
โดยสามารถท่ีจะวัดได้เหมือกับการประเมินได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (product quality) ส่วน
คุณภาพเชิงหน้าท่ี (functional quality) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการประเมินน่ันเอง 

ซีแทมล์ พาราซุรามาน และเบอร์รี่ ( Ziethaml, Parasuraman and Berry) ได้ช้ีให้เห็น
ด้วยว่า คุณภาพการให้บริการเป็นการให้บริการท่ีมากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ 
ซ่ึงเป็นเร่ืองของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นเลิศของการบริการใน
ลักษณะของภาพรวมในมิติของการรับรู้ ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุ่มนี้ช่วยให้เห็นว่าการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติ
ท่ีมีต่อบริการท่ีคาดหวังและการบริการตามที่รับรู้ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงไร ข้อสรุปท่ีน่าสนใจ
ประการหน่ึงก็คือ การให้บริการท่ีมีคุณภาพน้ันหมายถึง การให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวัง
ของผู้รับบริการหรือผู้บริโภคอย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจต่อการบริการจึงมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับการทาให้เป็นไปตามความคาดหวังหรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง (confirm or 
disconfirm expectation) ของผู้บรโิภคนั่นเอง 

(บี.เอ็ม. เวอร์ม่า) B.M. Verma ได้พิจารณาการให้บริการสาธารณะว่าเป็นกระบวนการ
ให้บริการ ท่ีมีลักษณะเคลื่อนไหวเป็นพลวัตร โดยระบบการให้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้เม่ือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบใช้ทรัพยากรและผลิตการบริการให้เป็นไปตามแผนงานและการเข้าถึงการรับบริการ  จาก
ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นการพิจารณาโดยใช้แนวความคิดเชิงระบบ (System 
Approach) มีการมองว่าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้บริการใช้ปัจจัยนาเข้า (Inputs) เข้าสู่กระบวนการ
ผลิต (Process) และออกมาเป็นผลผลิตหรือการบริการ (Outputs) โดยท้ังหมดจะต้องเป็นไปตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น การประเมินผลจะช่วยทําให้ทราบ ถึงผลผลิต หรือการบริการที่เกิดขึ้นว่า  
มีลักษณะเป็นเช่นไรซ่ึงจะเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  เป็นปัจจัยนําเข้าต่อไป ด้วยเหตุน้ีระบบ
การให้บริการสาธารณะจึงมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

เจมส์ แมคคูลูนJames S. McCullough ได้มีความเห็นว่า การให้บริการสาธารณะจะต้อง
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่สําคัญคือ หน่วยงานที่ให้บริการ (Service Delivery Agency) 
บริการ (The Service) ซ่ึงเป็นประโยชน์ท่ีหน่วยงานท่ีให้บริการส่งมอบให้แก่บริการ (The Service 
Recipient)โดยประโยชน์หรือคุณค่าของบริการท่ีได้รับน้ันผู้รับบริการจะตระหนักไว้ในจิตใจ ซ่ึงอาจ
สามารถวัดออกมาในรูปของทัศนคติก็ได้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายบริการ หมายถึง การปฏิบัติ รับใช้ ให้ 
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ความสะดวกต่าง ๆ ในบริการ มีความหมายถึง กระบวนการหรือกระบวนการกิจกรรมในการส่งมอบ 
บริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการน้ัน ๆ 

วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์  ได้ให้ความหมาย คุณภาพการให้บริการไว้ดังนี้ คือความสอดคล้องกัน
ของความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ หรือระดับของความสามารถในการให้บริการท่ีตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการอันทาให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ี
เขาได้รับ 

สมวงศ์ พงศ์สถาพร ได้ให้ความหมาย  คุณภาพการให้บริการไว้ดังน้ี เป็นทัศนคติท่ี
ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซ่ึงหากอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
(tolerance zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซ่ึงจะมีระดับแตกต่างกันออกไป
ตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจน้ีเอง เป็นผลมาจากการประเมินผลท่ีได้รับจาก
บริการน้ัน ณ ขณะเวลาหน่ึง 

พรรณี ชุติวัฒนธาดา มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการให้บริการท่ีดีไว้ดังนี้                  
การบริการ (service) หมายถึง "กระบวนการของการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข ความสะดวก 
หรือความสบายอันเป็น การกระทาที่เกิดจากจิตใจที่เป่ียมไปด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูล 
เอ้ืออาทร มีน้าใจไมตรี ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค" การให้บริการจะมีทั้งผู้ให้และผู้รับ ถ้าเป็น
การบริการที่ดี ผู้รับจะเกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการดังกล่าว 

ถ้านําคําว่า "service" มาแยกตัวอักษรแต่ละตัว และใช้เป็นอักษรขึ้นต้นคํา เราจะพบหัวใจ
ขององค์ประกอบของการบริการท่ีดี S Smiling & Sympathy ย้ิมแย้ม เอาใจเขาใส่ใจเรา เห็นใจใน
ความจําเป็นของผู้รับบริการ E Early Response ตอบสนองความประสงค์ของผู้รับบริการอย่าง
รวดเร็ว R Respectful แสดงออกถึงการให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ V Voluntariness Manner 
ลักษณะการให้บริการอย่างเต็มใจ I Image Enhancing แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจน์ของผู้
ให้บริการขององค์กร C Courtesy ความมีไมตรีจิตในการบริการ E Enthusiasm ความกระตือรือร้น
ในการบริการ ลักษณะของงานบริการเป็นงานหนักท่ีจะต้องพบกับคนจานวนมากและตอบสนองความ
ต้องการท่ีหลากหลายของผู้รับบริการอยู่ตลอดเวลา อันส่งผลให้บางคร้ังการบริการอาจไม่รวดเร็วทัน
กับความ ต้องการของ ผู้รบับริการทุกคนในเวลาเดียวกันได้ 

วศิน อิงคพัฒนากุล มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการให้บริการท่ีดีไว้ดังนี้ในการ
ดํารงชีวิตประจําวันของบุคคลท่ัวไปน้ัน แต่ละคนต้องมีบทบาทหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันไปโดยทุกบทบาท
หน้าท่ีย่อมต้องมีส่วนประสานสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนท้ังทางตรง และทางอ้อม ในลักษณะแตกต่างกันไป 
อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่ดังกล่าวน้ี สามารถจําแนกได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ การเป็นผู้
ให้บริการ และการเป็นผู้รับบริการซ่ึงทุกคนต้องมีบทบาทท้ังสองรูปแบบพร้อม ๆ กันไป 

คุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานท่ีสําคัญของผู้ให้บริการท่ีดี ควรประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ประการ 
ประกอบด้วย M-A-T-C-H-E-S ซ่ึงสามารถขยายความได้ ดังน้ี 

1. ความสามารถในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี (Management) ท้ังน้ีเนื่องจาก                   
การบริการเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัยหลายประการท้ังท่ีเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และโดย
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อ้อม ท้ังที่เป็นปัจจัยสนับสนุน และขัดขวาง ผู้ให้บริการท่ีดี ต้องสามารถบริหารจัดการให้สามารถ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวได้ เช่น ปัจจัยเก่ียวกับระยะเวลา ระยะทาง งบประมาณ 

2. ผู้ให้บริการที่ดีต้องเป็นบุคคลท่ีทรงภูมิความรู้ (Academic) ในศาสตร์หลายด้าน              
อย่างแท้จริงเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการให้ความรู้ ให้คําปรึกษาแนะนาแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้อง
เหมาะสมโดยมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดของการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องสาหรับผู้รับบริการ 

3. ผู้ให้บริการต้องรักษาเอกลักษณ์ (Unique) ของตนเอง 
4. การดูแลรักษา และเอาใจใส่ (Care) เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ และกระจายผลประโยชน์ 

ท่ีเกิดขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
5. ผู้ให้บริการที่ดีควรเป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพพลานามัยดี (Health) ซ่ึงครอบคลุมท้ังสุขภาพ

ร่างกาย และสุขภาพจิตใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทางานโดยตรง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง การเป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดีย่อมก่อให้เกิดความประทับใจเม่ือแรกพบ (First Impression) 
ซ่ึงจะส่งผลถึงการให้บริการท่ีดี และมีประสิทธิภาพต่อไปได้ 

6.ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) ซ่ึงผู้ให้บริการที่ดี ควรสร้าง
ความตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด จะส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

7.การมีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) ท้ังน้ี ผู้รับบริการสามารถรับรู้ และรู้สึกได้ถึง
จิตใจพร้อมให้บริการของผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี จากพฤติกรรม การประพฤติตน และความ
รับผิดชอบของผู้ให้บริการ 

นันทวัฒน์บรมานันท์ ได้ให้ความหมายว่า บริการเป็นกิจการของฝ่ายปกครองที่จัดทําขึ้น
เพ่ือประโยชน์สาธารณะสามารถแยกออกได้เป็นสองประเภทคือ “ตํารวจทางปกครอง”(police 
administrative) และ “บริการสาธารณะ” (service public) ภาครัฐมีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
ท่ีเป็นรายบุคคลและท้ังชุมชน โดยรัฐบาลกลาง ให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้าง 

ขณะที่ท้องถิ่นให้บริการเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นของตน คุณภาพของการบริการ               
เป็นสิ่งสําคัญ ทําอย่างไรรัฐจึงจะประกันได้ว่าประชาชนได้รับบริการท่ีดี การเน้นที่คุณภาพจะมี
ความหมายมากกว่าการเน้นปริมาณ  การดําเนินการศึกษาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งจําเป็น 
และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจะเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับการบริการนั้น  เพราะประชาชนถือ
ว่าพวกเขามีส่วนในการบริการน้ัน มิใช่เพียงผู้รับบริการฝ่ายเดียว การบริการสาธารณะที่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทาสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1. การบริการสาธารณะด้านสุขอนามัย 
2. การบริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจ 
3. การบริการสาธารณะด้านสังคมและการศึกษา 
4. การบรกิารสาธารณะด้านวัฒนธรรม 
เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีมีความจาเป็นสาหรับประชาชน ดังนั้น หากบริการ

สาธารณะหยุดชะงักไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะย่อมได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายได้ ด้วยเหตุน้ี บริการสาธารณะจึงต้องมีความต่อเน่ืองในการจัดทํา 
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หลักการที่สําคัญของหลักว่าด้วยความต่อเน่ืองของบริการสาธารณะคือ นิติบุคคลผู้มีหน้าท่ี
จัดทําบริการสาธารณะจะต้องดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง
ตลอดเวลา หากมีกรณีท่ีเกิดการหยุดชะงักจะต้องมีการรับผิดชอบ และในกรณีท่ีเกิดการหยุดชะงัก
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรมมหาชนอิสระ องค์กรที่ทําหน้าที่กํากับดูแลจะต้องเข้า
ดําเนินการแทนเพ่ือเป็นหลักประกันการต่อเน่ืองของบริการสาธารณะ 

ปรัชญา เวสารัชช์ ได้กล่าวไว้ว่า การให้บริการของรัฐนั้น จะต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปน้ีคือ 
1. การให้บริการท่ีเป็นท่ีพึงพอใจแก่สมาชิกในสังคม ความพึงพอใจเป็นสิ่งท่ีวัด ได้ยาก  หรือ

ให้คําจํากัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ถึงองค์ประกอบท่ีทาให้เกิดความพึงพอใจได้ ดังน้ี 
1.1 การให้บริการที่เท่าเทียมแก่สมาชิกในสังคม 
1.2 ให้บริการในเวลาที่เหมาะสม 
1.3 ให้บริการโดยคํานึงถึงปริมาณความมากน้อย คือ ให้บริการไม่มากและไม่น้อยเกินไป 
1.4 ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกับความเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

2. การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นค่านิยมพ้ืนฐานสาหรับการบริการ
ราชการในสังคมประชาธิปไตยท่ีจะต้องทาหน้าที่ภายใต้การช้ีนําทางการเมืองจากตัวแทนของ
ประชาชนและต้องสามารถให้บริการที่มีลักษณะสนองตอบต่อมติมหาชน ต้องมีความยืดหยุ่นท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนลักษณะงาน หรือการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงได้มาก
ท่ีสุดดังน้ัน การที่จะช้ีวัดว่าการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่เพียงใดน้ัน วิธีหนึ่งก็คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  เพราะการ
วัดความพึงพอใจนี้เป็นการตอบคําถามว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการ  มีความสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่เพียงใด ซ่ึงในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้
ความสําคัญกับการปรับปรุงระบบการให้การบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและมีคุณภาพ 

ทศพร  ศิริสัมพันธ์ กล่าวถึงการบริการสาธารณะไว้ว่า โดยหลักการแล้ว การบริการ
สาธารณะย่อมยังประโยชน์แก่สังคมและบุคคลท่ัวไป การดําเนินบทบาทสําคัญประการน้ีของ
หน่วยงานภาครัฐจึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องให้ความสําคัญต่อเรื่องของประสิทธิภาพในเชิงการบริหาร
จัดการ และประสิทธิภาพเช่นว่าน้ี ย่อมเป็นองค์ประกอบสําคัญในการกําหนดทิศทางในภาพรวมของ
ประสิทธิภาพของการจัดการภาครัฐที่มีต่อระบบการบริหารงานภาครัฐและระบบเศรษฐกิจการ
ให้บริการของภาครัฐท่ีมีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนสมรรถนะของการปฏิบัติงานการให้บริการ
ตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้รับบริการของหน่วยงานภาครัฐภายใต้รากฐานของ
การบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management-NPM) ท่ีระบบราชการของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยรับมาเป็นกระบวนการ
ทัศน์ในการขับเคล่ือนการจัดการระบบงานภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตามแนวคิดน้ี นอกจาก
แนวทางการปรับปรุงสมรรถภาพและการยกระดับกาลังการผลิตของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงมีมติอยู่ท่ี
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) และมีการใช้ประโยชน์จาก
ภาคเอกชนให้มากข้ึน 
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4.1.4 แนวคิดเก่ียวกับบริการสาธารณะ 
 
บริการสาธารณะจัดเป็นภารกิจท่ีอยู่ในความอํานวยการหรือความควบคุมของรัฐบาล ดังนั้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะท่ีได้รับการมอบการกระจายอํานาจมาจากรัฐบาลจึงมีหน้าท่ีหลัก 
คือ การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ด้วยท่ัวไปลักษณะที่สําคัญท่ีสุดของบริการสาธารณะ
คือ ต้องเป็นกิจการที่รัฐหรือท้องถิ่นจัดทําขึ้นเพ่ือสนองตอบความต้องการส่วนรวมของประชาชนซ่ึง
เป็นพ้ืนฐานสําคัญที่รัฐหรือท้องถิ่นจะต้องพึงปฏิบัติและจะละเลยมิได้ เพราะบริการสาธารณะเป็น
เหมือนหลักประกันทางสังคมท่ีอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต รวมถึงการสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยในขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชน จึงอาจกล่าวได้ว่าบริการสาธารณะมีความสําคัญต่อการดําเนิน
ชีวิต ความเป็นอยู่ในขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนในสังคม จากความสําคัญของบริการสาธารณะดังท่ีได้
กล่าวมา  และเพ่ือความเข้าใจในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้นําเสนอเน้ือหาซึ่งประกอบด้วย 
(1) ความหมายของบริการสาธารณะ และ (2) การจัดทําบริการสาธารณะของส่วนราชการ โดยมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 

 ความหมายของบริการสาธารณะ 
Leon Duguit(1928) ได้ให้คําจํากัดความของบริการสาธารณะว่า คือ กิจกรรมทุก

ประเภทที่ผู้ปกครองจะต้องก่อให้เกิดขึ้นจริงโดยประกันหรือรับรองตลอดจนจัดระบบระเบียบ                    
และควบคุม เนื่องจากการเกิดขึ้นของกิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีขาดเสียไม่ได้ในการก่อให้เกิดและ
พัฒนาสังคมแห่งการพ่ึงพาอาศัยกันในความเป็นจริง และท่ีสําคัญท่ีสุดกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้
จริงก็ต่อเม่ือมีการแทรกแซงเข้ามาจัดการของผู้ปกครอง 

Gaston Jeze( 1928 ,p, 16) ได้กล่าวเอาไว้ว่า บริการสาธารณะเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้น             
ได้เฉพาะ เม่ือมีความต้องการของส่วนรวมหรือมีผลประโยชน์สาธารณะที่จะต้องดําเนินการและ
ผู้ปกครองของประเทศน้ันได้ตัดสินใจดําเนินการในขณะน้ัน โดยวิธีการของบริการสาธารณะ 

Rene Chapus(2000) ได้ให้คําจํากัดความของบริการสาธารณะว่า กิจกรรม           
อย่างหน่ึงอย่างใดจะเป็นกิจกรรมสาธารณะได้ ก็ต่อเม่ือนิติบุคคลมหาชนเป็นผู้ดําเนินการหรือดูแล
กิจกรรมน้ัน เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

นันทวัฒน์บรมานันท์ (2543) ได้อธิบายว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรม 
(Activity)ของฝ่ายปกครองท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยประกอบด้วยการเป็นกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับ นิติบุคคล มหาชนเป็นผู้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง และกิจกรรมดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะและตอบสนองความตอบการของประชาชน 

ประยูร  กาญจนดุล (2547,หน้า 108) ได้ให้ความหมายของบริการสาธารณะว่า 
หมายถึง กิจกรรมที่ฝ่ายปกครองจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการมีส่วนร่วม           
ของประชาชน และเพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนมากท่ีสุด รวมถึงประชาชนทุกคน          
ต้องได้รับโอกาสในการรับบริการอย่างสมํ่าเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

จากความหมายของนักวิชาการที่กล่าวถึง จะพบว่า Leon Duguit,Jeze Gastonนันทวัฒน์
บรมานันท์ประยูร กาญจนดุลได้กล่าวถึงอย่างสอดคล้องกันว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ี
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ผู้ปกครองหรือรัฐบาลเป็นผู้จัดทําขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผลประโยชน์
สาธารณะ และท่ีสําคัญนักวิชาการทุกท่านได้ให้ความเห็นตรงกันว่า บริการสาธารณะเกิดขึ้นจากการ
ยึดเอาผลประโยชน์สาธารณะ (PublicInterests) เป็นหลักการสําคัญในการดําเนินการ ดังนั้น จึงสรุป
ได้ว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยหน่วยงานของภาครัฐท่ีมุ่งเน้นให้การบริการแก่
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบายและได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากบริการในการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ก็ถือว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญในลําดับแรกขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดทําขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุด 

 
 การจัดทําบริการสาธารณะของส่วนราชการ 

  บริการสาธารณะที่จัดทําโดยระบบราชการหรือในรูปแบบส่วนราชการน้ันเป็น
บริการสาธารณะที่รัฐหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดทําเอง โดยใช้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดทําและเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ (อรทัย ก๊กผล และคณะ, 2549, 
หน้า 17) ซ่ึงคําว่า “ส่วนราชการ” นั้น หมายความถึงหน่วยงานของรัฐท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือมี
ระบบการทํางานท่ีเป็นแบบแผน มีการลําดับช้ันบังคับบัญชากันตามความชํานาญเพ่ือความเหมาะสม 
มีการกําหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน โดยมีวินัย
ควบคุมในการประพฤติของราชการเป็นต้น โดยภารกิจหลักที่ถือว่าเป็นท่ีหน้าท่ีท่ีส่วนราชการต้อง
ดําเนินการน้ัน ได้แก่ บริการสาธารณะที่ต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด สําหรับประเทศไทยมีการ
จัดแบ่งการจัดทําบริการสาธารณะในระบบหรือรูปแบส่วนราชการ เป็น 3 ประเภทประกอบด้วย  
  (1) การจัดทําบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนกลาง ซ่ึงเป็นการบริหารท่ียึด
หลักการร่วมอํานาจทางการบริหารและการตัดสินใจดําเนินการขั้นสุดท้ายไว้ ท่ีส่วนกลาง 
(Centralization) โดยองค์การราชการส่วนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกรม สําหรับบริการสาธารณะที่จัดทําโดยราชการบริหารส่วนกลางส่วน
ใหญ่จะเป็นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของประชนทั้งประเทศซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของ
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การป้องกันสาธารณภัย การป้องกันประเทศ การศึกษา 
การสาธารณะสุข และการคลัง เป็นต้น 
  (2) การจัดทําบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซ่ึงหมายถึง 
หน่วยงานภายใต้การสังกัดของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ท่ีได้แบ่งแยกออกไปดําเนินการจัดทําการ
ปกครองประเทศตามหลักการแบ่งและมอบอํานาจปกครอง (De – Concentration) เพ่ือสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในเขตการปกครอง นั้น โดยมีเจ้าหน้าท่ีของราชการส่วนกลางซ่ึงได้รับ 
การแต่งต้ังออกไปประจําตามเขตการปกครองต่างๆ ในส่วนภูมิภาค เพ่ือบริการราชการภายใต้การ
บังคับบัญชาของราชการส่วนกลางที่ได้รับการแบ่งอํานาจให้ไปดําเนินการแทนการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคน้ีแบ่งออกเป็นหลายระดับ ได้แก่ จังหวัด อําเภอ ตําบล และ หมู่บ้าน 
  (3) การจัดทําระบบสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นการบริหารงาน
ตามลักษณะของการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) โดยเป็นการบริหารงานท่ี
ส่วนกลางได้กระจายอํานาจอย่างใดอย่างหน่ึงให้แก่ประชาชนท้องถิ่นได้ปกครองกันเอง ซ่ึงอยู่ใน
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รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวม
ของประชาชนภายในเขตพ้ืนที่น้ันๆ ดังนั้น การบริหารท้องถิ่นโดยคนภายในท้องถิ่นที่ได้รับการ
เลือกต้ังเข้ามานับเป็นการกระจายอํานาจทางการบริหารให้ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซ่ึงปัจจุบันมีอยู่ 2 
รูปแบบ คือ รูปแบบท่ัวไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และ
รูปแบบพิเศษ คือ ซ่ึงใช้ได้เฉพาะท้องที่บางแห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา สําหรับการ
บริการสาธารณะที่จัดทําโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ได้แก่ บริการสาธารณะบางประเภท รัฐ
มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทําเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตท้องที่นั้น เช่น การดูแลรักษาความสะอาดการจัดให้มีนํ้าประปา และการจัดให้มีสถานพักผ่อน
หย่อนใจเป็นต้น ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดําเนินการได้โดยอิสระ โดยส่วนกลางเพียง
เข้าไปควบคุมดูแลเท่าน้ัน  

การจัดทําบริการสาธารณะท้องถิ่น คือ กิจกรรมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจัดทํา
ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน เฉพาะท้องถิ่นท่ีแยกออกจากกิจกรรมของรัฐ                   
เป็นภารกิจที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะในการให้บริการโดยอยู่ในความอยู่อํานวยการหรือควบคุม            
ของท้องถิ่น อย่างไรก็ตามบริการสาธารณะท้องถิ่นถือเป็นภารกิจท่ีสําคัญมีความหลากหลายแต่
เ น่ืองจากข้อจํากัดเรื่องขีดความสามารถและจํานวนประชากรที่แตกต่างกัน รวมไปถึงเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการจัดทําบริการสาธารณะ ทําให้ในบางกรณีท้องถิ่นไม่อาจจะทําบริการสาธารณะได้
เองทั้งหมดจึงอาจมีการโอนอํานาจบางอย่างให้แก่หน่วยงานอ่ืนร่วมดําเนินการแทนหรือมอบหมายให้
องค์กรอ่ืนดําเนินการให้ โดยเหตุดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า การดําเนินกิจการท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ย่อมสามารถทําได้ในหลายรูปแบบ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจัดการบริการนั้นๆ ด้วยตัวเอง หรืออาจมอบหมายให้เอกชนทําทั้งหมดก็ได้ ใน
ขณะเดียวกันก็มีอํานาจให้องค์กรอีกองค์กรหนึ่งซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลอีกนิติบุคคลหนึ่งแยกต่างหาก
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการแทน โดยสามารถควบคุมองค์กรนั้นได้อย่างใกล้ชิด หรือ
ท้องถิ่นต้องการทําในลักษณะมหาชนก็อาจจัดต้ังสหการขึ้นแต่หากต้องการจัดทําในระบบธุรกิจเพ่ือให้
เกิดความคล่องตัว ก็สามารถจัดต้ังบริษัทจํากัดของตนเอง หรือจะถือหุ้นในบริษัทจํากัดกับบุคคลอ่ืนก็
ได้ ท้ังน้ี อาจกล่าวโดยสรุป อาจแบ่งวิธีการในการจัดทําบริการสาธารณะท้องถิ่นได้เป็น 5 วิธีการ
ใหญ่ๆ คือ 

1) วิธีท่ี 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง หมายถึงในการจัดทําบริการ
สาธารณะท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการเองโดยใช้บุคคลหรือเจ้าหน้าท่ีของ
ท้องถิ่นด้วยเงินงบประมาณของท้องถิ่น ซ่ึงรูปแบบดังกล่าวสามารถแยกย่อยออกเป็น 2 กรณี คือ  1. 
การจัดทําในรูปแบบของส่วนราชการทั่วไป คือ สํานักงานหรือกองต่างๆ และ 2.การจัดต้ังหน่วยงาน
ขึ้นมาโดยให้หน่วยงานเหล่าน้ีมีกฎระเบียบขอตนเองโดยเฉพาะ ตลอดจนมีระบบงบประมาณและการ
คลังแยกต่างหากจากองค์กรปกครองท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การต้ังหน่วยงานขึ้นเพ่ือประกอบการ
พาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

2) วิธีท่ี 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 
การจัดทําบริการสาธารณะด้วยวิธีการน้ี อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากข้อจํากัดด้านบุคลากร งบประมาณ 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งโดยหากมีการร่วมดําเนินการกับองค์กรอ่ืนก็จะสามารถจัดทํา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากข้ึนซ่ึงรูปแบบดังกล่าวแยกย่อยออกเป็น 2 กรณี เช่น
เดียว กับวิธีการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง คือ 1. การจัดทําร่วมกับบุคคลหรือ นิติ
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยไม่จัดต้ังเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ ซ่ึงเป็นการดําเนินการในรูปแบบของการ
จัดทําความตกลงร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2. การจัดทําร่วมกับบุคคลหรือ
นิติบุคคลอ่ืนโดยจัดต้ังเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ มี 2 วิธีการ คือ การดําเนินการในรูปแบบสหการและการ
จัดต้ังบริษัทจํากัด  

3)วิธี ท่ี 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังองค์การมหาชน (ท้องถิ่น) หรือ
รัฐวิสาหกิจขึ้นมาดําเนินการซ่ึงเป็นแนวคิดและวิธีการใหม่เพ่ือแก้ไขข้อกําจัดของดําเนินการจัดบริการ
สาธารณะท้องถิ่นในรูปแบบส่วนราชการเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากการดําเนินการในรูปแบบน้ีจะมีการจัดต้ังนิติบุคคลข้ึนต่างหากโดยมี
กฎระเบียบของตนเองโดยเฉพาะ ดังน้ัน จึงมีความคล่องตัวทางการบริหารจัดการสูงอย่างไรก็ดีใน
ปัจจุบันยังไม่มีการตรากฎหมายองค์การมหาชนท้องถิ่นขึ้นมาแต่ประการใด โดยหากจะดําเนินการก็
จะต้องมีการตรากฎหมายขึ้น 

4) วิธีการที่ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เอกชนดําเนินการหรือซ้ือบริการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการจัดบริการสาธารณะโดยการซ้ือบริการจากเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือ
หน่วยงานของรัฐ โดยไม่จําเป็นต้องไปจัดต้ังหน่วยงานของตนเองขึ้นมาดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยเฉพาะให้สูญเสียงบประมาณและค่าใช่จ่ายด้านบุคคล ซ่ึงกรณีดังกล่าวน้ี ควรเป็นการซ้ือบริการ
จากหน่วยงายที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดทําบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
การดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ซ่ึงตามหลักของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management : NPM) อาจเรียกวิธีการลักษณะดังกล่าวนี้ว่า “Purchaser-Provider 
Arrangement : PPA ) 

5) วิธีท่ี 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้ชุมชนหรือประชาชนดําเนินการกันเอง 
วิธีการดังกล่าวน้ี เกิดขึ้นมาภายใต้บริบทใหม่ของการบริหารการปกครองท่ีเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม ท้ังในด้านการดําเนินการกําหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม                      
ในกระบวนการตรวจสอบ (People’s audit) ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภารกิจ
บริการสาธารณะบางประเภท โดยการจัดการบริการสาธารณะประเภทน้ีเหมาะกับภารกิจท่ีเป็นการ
ดําเนินการเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีหรือเป็นเรื่องของประชาชนเอง ซ่ึงต้องการ
ระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นและระบบท่ีสามารถดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนได้สูง โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมกํากับดูแล วางมาตรฐานการดําเนินการให้เป็นไป
อย่างเรียบร้อย อํานวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เช่น สนับสนุนงบประมาณ ความรู้
ด้านวิชาการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีประชาชนดําเนินการ 
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ส่วนราชการ หน่วยงานอิสระ 
  ภายใน (SDU) 
 
 
 
 
 
 
 สหการ บริษัทจํากัด การทําความตกลงร่วมมือระหว่าง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : MOU 
 

ภาพท่ี 2 วิธีการจัดทําบริการสาธารณะท้องถ่ิน 
ท่ีมา: ปรับจากอรทัย ก๊กผลและคณะ (อ้างแล้ว) 
 
4.1.5 แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ (Service quality)  

Millet  (1954,p,13) กล่าวว่า เป้าหมายสําคัญของการบริการ คือ การสร้างความพอใจใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลักและแนวทาง คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค 
หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารภาครัฐท่ีมีฐานคติที่ว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังน้ัน ประชาชน
ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการ
ให้บริการประชาชน หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะต้องตรงต่อเวลาซ่ึง
เป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะ ต้องมีลักษณะ มีจํานวนการให้บริการสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม Millet เห็นว่า 
ความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจํานวนการให้บริการไม่เพียงพอและ
สถานที่ต้ังท่ีให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ การให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
หมายถึง การให้บริการสาธารณะอย่างสมํ่าเสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยึดความ
พอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่า จะให้บริการหรือหยุดให้บริการเม่ือใดก็ได้และการให้บริการอย่าง

วิธีการจัดทําบริการสาธารณะท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ัง
องค์การมหาชน(ท้องถิ่น) หรือ

รัฐวิสาหกิจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบให้
ชุมชนหรือประชาชนดําเนินกันเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดําเนินการเอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการ
ร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคล 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เอกชน
ดําเนินการ หรือซ้ือบริการจากองค์กร
ปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

จัดต้ังเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ “ไม่” จัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ 
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ก้าวหน้า(Progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทําหน้าท่ีได้มากขึ้นโดย
การใช้ทรัพยากรเท่าท่ีมี 

แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งสําคัญสิ่งหน่ึงในการสร้างความแตกต่าง              
ของธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพ                  
การให้บริการตามลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการท่ีลูกค้าต้องการได้จาก
ประสบการณ์ในอดีตจากการพูดปากต่อปาก จากการโฆษณาของธุรกิจให้บริการ ลูกค้าจะพอใจถ้า             
ของได้รับในสิ่งท่ีเขาต้องการ เม่ือเขามีความต้องการในรูปแบบที่เขาต้องการ ดังนั้น จึงต้องคํานึงถึง
คุณภาพการให้บริการซ่ึงการบริการท่ีประสบความสําเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ 
คือ ประการแรก ความเช่ือถือได้ อันประกอบด้วย ความสมํ่าเสมอ ความพ่ึงพาได้ ประการที่สอง                      
การตอบสนอง ประกอบด้วย การเต็มใจที่จะให้บริการความพร้อมท่ีจะให้บริการ และการอุทิศเวลา            
มีการติดต่ออย่างต่อเน่ือง ปฏิบัติต่อผู้ ใ ช้บริการเป็นอย่างดี ประการที่สาม ความสามารถ 
ประกอบด้วยสามารถให้บริการ สามารถในการส่ือสาร สามารถในความรู้วิชาการที่จะให้บริการ 
ประการท่ีส่ีการเข้าถึงการบริการ ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการเข้าถึง การใช้บริการสะดวก ระเบียบ
ขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อนเกินไป ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย เวลาท่ีให้บริการเป็นเวลาท่ี
สะดวก  อยู่ในสถานที่ท่ีผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก ประการท่ีห้า ความสุขภาพอ่อนโยน ประกอบด้วย 
การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ ให้การต้อนรับที่เหมาะสม ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี ประการที่
หกการสื่อสาร ประกอบไปด้วย มีการสื่อสาร ช้ีแจงขอบเขต และลักษณะการให้บริการมีการอธิบาย
ขั้นตอนการให้บริการ ประกาศที่เจ็ด ความซ่ือสัตย์ คุณภาพของงานที่มีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ 
ประการท่ีแปด ความม่ันคง ประกอบไปด้วยความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ประการท่ีเก้า ความเข้าใจประกอบด้วยการเรียนรู้ ผู้ใช้บริการ การให้คําแนะนําและเอาใจใส่
ผู้รับบริการ การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการ และประการสุดท้าย การสร้างสิ่งจับต้องได้ ประกอบไป
ด้วย การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสําหรับให้บริการ การเตรียมอุปกรณ์เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการการจัดสถานที่ให้บริการสวยงาม สะอาด โดยคุณภาพการให้บริการเป็นแนวคิดในการ
บริหารภาครัฐ แนวใหม่  

ผลิตภาพในการให้บริการ ในการเพ่ิมผลิตภาพของการให้บริการสามารถทําได้หลายวิธี คือ  
การให้พนักงานทํางานมากข้ึนหรือมีความชํานาญสูงโดยจ้างค่าจ้างเท่าเดิมเพ่ิมปริมาณการให้บริการ
โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส่วน เช่น หมอตรวจคนไข้มีจํานวนมากขึ้น โดยลดเวลาท่ีใช้สําหรับแต่ละ
รายลง เปลี่ยนบริการน้ีให้เป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพ่ิมเครื่องมือเข้ามาช่วยและสร้างมาตรฐานการ
ให้บริการเช่น บริการขายอาหารแบบเร่งด่วนและบริการตัวเอง การให้บริการท่ีไปลดการใช้บริการ
หรือสินค้าอ่ืนๆ เช่น บริการซักรีด เป็นบริการที่ลดคนใช้หรือการใช้เต้ารีด การออกแบบการบริการให้
มีคุณภาพมากข้ึน เช่น ชมรมว่ิงจ๊อกกิ้งจะช่วยลดการใช้บริการการรักษาพยาบาลลง การให้สิ่งจูงใจ
ลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท เช่น ร้านขายอาหารแบบให้ลูกค้าช่วยตัวเอง ธุรกิจ
ท่ีให้บริการท่ีต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดภาพพจน์ในแง่การลด
คุณภาพของบริการ รวมทั้งรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
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 การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ Millet (1954,p.397) ได้กล่าวเก่ียวกับความพึงพอใจ
ในการบริการ หรือสามารถท่ีจะพิจารณาว่าบริการนั้น เป็นที่น่าพอใจหรือไม่วัดได้จากการให้บริการ
อย่างเท่าเทียม คือ การบริการที่มีความยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหน้าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครการ
ให้บริการรวดเร็ว คือ การให้บริการในลักษณะจําเป็น รีบด่วน และตามความต้องการของผู้รับบริการ
การให้บริการอย่างเพียงพอ คือ ความเพียงพอในด้านสถานท่ี บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การ
ให้บริการอย่างต่อเน่ือง และการให้บริการที่มีความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริการทางด้าน
ปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ 
 วรเดช จันทรศร (2544) ได้ศึกษาและได้พัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : 
กรณีศึกษาจากต่างประเทศการปรับปรุงบริการสาธารณะให้มีคุณภาพต้องให้ความสําคัญกับการ
นําเสนอวิธีการบริการคุณภาพ โดยเน้นผลผลิตตรงตามความต้องการของหน่วยงาน การให้ความ
ม่ันใจว่ามีการแก้ไขปรับปรุงที่เหมาะสม หากมีสิ่งผิดพลาดต้องแก้ไข ช้ีแจง ขอโทษและการมุ่งให้
ความสําคัญแก่ลูกค้า โดยจัดทํามาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแต่ละ กลุ่ม จัดหาข้อมูลท่ี
เท่ียงตรง สมบูรณ์ จัดให้มีทางเลือกในการให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาเพ่ือประเมินผลด้านการ
ปรับปรุงการให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถให้การเสนอแนะได้ 
 Hoffman and Bateson (2006) สรุปเก่ียวกับการบริการว่า การบริการเป็นกิจกรรม
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการของผู้มารับบริการ โดยต้องสร้างระบบการ
บริการ ที่มีคุณภาพ ซ่ึงต้องคํานึงถึงองค์ประกอบหลัก คือ ต้องรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
อย่างต่อเนื่อง ให้บริการท่ีน่าเช่ือถือ ไว้วางใจ บริการที่เป็นไปตามท่ีให้สัญญาหรือตามที่เสนอไว้ 
รูปแบบการให้บริการ ท่ีหลากหลายจะได้ไม่ลดคุณภาพบริการหลักที่มีอยู่เดิม การให้บริการต้องมีการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นเสนอบริการท่ีเกินความคาดหวังแก่ผู้รับบริการ ทีมงานต้องพร้อมเสมอ ให้มีการวิจัย
เกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และรูปแบบการบริการต้องมีรูปแบบที่พิเศษอยู่ในระดับเป็นนํา
การบริการน้ันๆ ดังนั้น การให้บริการควรคํานึงถึงหลักการสําคัญ ดังนี้ คือ (1) หลักความสอดคล้อง
ความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์หรือบริการท่ีองค์การจัดหาให้น้ัน จะต้อง
ตอบสนอง ความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ 
มิฉะนั้น นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอ้ืออํานวยประโยชน์และบริการแล้ว ยังไม่คุ้มค่ากับ
การดําเนินงานนั้นๆ ด้วย(2) หลักความสมํ่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นจะต้องดําเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ  ไม่ใช่ทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ (3) หลักความ
เสมอภาค กล่าวคือ บริการท่ีจัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกัน ไม่มี
การใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด (4) หลักความ
ประหยัด กล่าวคือ ค่าใช่จ่ายท่ีจะต้องใช้ในการให้บริการจะต้องไม่มาก เกินกว่าผลท่ีจะได้รับ และ(5) 
หลักความสะดวก กล่าวคือ บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย 
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากร ไม่มากนัก ท้ังยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการ
หรือผู้มาใช้บริการมากจนเกินไป  โดยให้เอกชนมาร่วมดําเนินการแทนงานบางอย่างท่ีมิใช่งานหลัก 
เน้นลูกค้าหรือผู้รับบริการมีการกระจายอํานาจสนับสนุนให้หน่วยงานที่มิใช่ภาครัฐมีบทบาทมากขึ้น 
(Rhodes,1996) 
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 เรวัต แสงสุริยงค์ (2547) ได้ทําการศึกษาการทําบริการอิเล็กโทรนิกส์: ตัวแบบสําหรับการ
ให้บริการสาธารณะของไทย พบว่า การบริการรูปแบบใหม่ภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Serice Delivery – ESD) มุ่งเน้นการ
ให้บริการ ต่อประชาชน คือ ประชาชนสามารถติดต่อกับรัฐบาลได้จากทุกที่และทุกเวลา คือ              
เปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง การให้บริการกระทําได้จากหลายช่องทางจะใช้แบบใหม่ หรือโทรศัพท์ 
โทรสารท่ีเป็นบริการแบบเดิม รัฐบาลให้บริการประชาชนเหมือนลูกค้า ประชาชนสามารถเข้าถึง             
และแนะนําข้อมูลของรัฐจากทุกหน่วยงายไปใช้กับศูนย์กลางการให้บริการของรัฐ (Government to 
gateway) โดยรูปแบบของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลจําแนกได้ 4 รูปแบบ คือ รัฐบาล        
สู่ประชาชน (Government to Citizen-G2C) เป็นเว็บที่บริการประชาชน ซ่ึงรัฐบาลได้รับ
ผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้เข้าหน่วยงานรัฐ เช่น การเก็บภาษี การออกใบรับรอง รูปแบบที่สอง 
คือ บริการของรัฐสู่ธุรกิจ (Government to Business-G2B) เป็นการที่รัฐบาลจัดซ้ือจัดจ้างเป็น
ช่องทางให้ผู้ประกอบการทําธุรกรรมกับภาครัฐ เช่น การขายข้อมูล ออกใบอนุญาต ให้ลิขสิทธ์ิ 
รูปแบบท่ีสาม บริการจากรัฐบาลสู่รัฐบาล (Government to Government G2G)เป็นการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ( Intra and inter administration) และรูปแบบสุดท้าย บริการจาก
รัฐบาลสู่ต่างประเทศ Government to Foreign-G2F) เป็นบริการระหว่างรับบาลและรับหรือ
หน่วยงานต่างประเทศ เช่น ประสานความร่วมมือในการลงทุนการท่องเที่ยว  
 
4.1.6  การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
 

  การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ท่ีสําคัญอย่างหน่ึงในการดําเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีองค์กรท่ีทํา
หน้าท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนา  
  สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือก ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก หัวหน้าส่วนการบริหารท่ี
คัดเลือกกันเอง  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ซ่ึงการท่ีคณะกรรมการมาจากหน่วยงาน
หลายฝ่ายน้ีจะทําให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมิน
สามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพ่ือนําไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อ 28 ได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังน้ี 

1)   กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2)   ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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3)   รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิน่  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี
ละหน่ึงครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
     4)   แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

4.1.7   การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี 
จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนําแผน

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธ์ิผล
ของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังน้ัน การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ 
จําเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือนําไปสู่การวัดความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังน้ันในข้ันต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนํามาสู่บทสรุปท่ีไม่บิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงท่ีเกิดขึ้น 

4.1.8  แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และ
แผนสามปี 

การติดตาม (Evaluation) 
 การติดตามนั้น จะทําให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซ่ึงเทคนิคอย่างง่ายท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามได้ เช่น Gant 
Chart ท่ีจะทําให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมี
การดําเนินการในช่วงใด ตรงกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว้หรือไม่ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ก็ จ ะ เ ป็ น
เครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จําเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ

ตัวช้ีวัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐาน
และเป็นท่ียอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสําคัญ  ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และ
เกณฑ์การประเมินโครงการ ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี  
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลหน่วยงาน 
 ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย(Achievemant)  
     เป็นการประเมินความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหน่วยงานท่ี
นํานโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายโดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 
ส่วน คือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ
อย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอและมีกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส 
หรือผลการดําเนินงานประจําปีสัมฤทธิผลรวมถึงการดําเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธใน
ระยะยาว โดยมีตัวช้ีวัดที่สําคัญ 2 ประการ คือ 
  1.1 ผลผลิต(Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs)เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับ       
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กร     
ในสายตาของสมาชิกขององค์กรและและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะท่ี
เป็นพลวัตร (Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 

(2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดย 
พิจารณาระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยกําลังคน 
ระดับการบริการต่อหน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์
และหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการ
สาธารณะ     ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะ
แวดล้อม 

2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ 4 ประการ คือ  
(1) การเข้าถึงเน้นความสําคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสใน 

สังคมให้ได้รับบริการสาธารณะ 
(2) การจัดสรรทรัพยากรพิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ 

ประชาชน 
(3) การกระจายผลประโยชน์เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือ 

ผลตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม 
(4) ความเสมอภาคเน้นความเป็นธรรมเพ่ือให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการได้ 

รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 
3. เกณฑ์ความสามรถและคุณภาพในการให้บริการ 

ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ 
(1) สมรรถนะของหน่วยงานเป็นตัวช้ีขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
(2) ความท่ัวถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความ 
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ครบถ้วนของการให้บริการท้ังในด้านกลุ่มเป้าหมายท่ีรับบริการและระยะเวลาที่บริการ 
(3) ความถ่ีในการให้บริการ เป็นตัวช้ีวัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความ 

สมํ่าเสมอต่อภารกิจน้ันหรือไม่ 
(4) ประสิทธิภาพการให้บริการเป็นการช้ีวัดประสิทธิภาพขององค์กรท่ีมุ่งเน้นการ

บริการ 
ท่ีรวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซ่ึงในทางปฏิบัติจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานการ
บริการไว้เป็นแนวทาง 

5.  เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ  
(1) พันธกิจต่อสังคมเป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานท่ีมีต่อสังคม พิจารณาได้ 

จากวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
(2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่ม    

เป้าหมาย 
(3) การให้หลักประกันความเส่ียงเป็นตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญเพ่ือให้หลักประกันว่า 

ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

(4) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวช้ีถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและ       
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีจะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการ
ปฏิบัติงาน 

5.  เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ 4 ประการ คือ 

(1) การกําหนดประเด็นปัญหา การกําหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการ  
และมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 

(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวช้ีถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อ 
เสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 

(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาเป็นตัวช้ีวัดถึงความพร้อมในการแก้ 
ปัญหาให้กับประชาชนผู้รับบริการท่ีมีท้ังมาตรการระยะส้ันและระยะยาว รวมท้ังเปิดกว้างให้
สาธารณชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

(4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเป็นตัวช้ีวัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้ 
ความสําคัญและการกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ   ไม่ละเลย
เพิกเฉยต่อปัญหา 

 6.  เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 2 ประการ คือ 
(1) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวช้ีวัดความเห็นของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานซ่ึง

เกี่ยวข้อง 
กับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
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(2) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวช้ีวัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วย 
งานซ่ึงพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 

 7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม  
    ประกอบด้วยตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  2 ประการ คือ 
   (1) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวช้ีวัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซ่ึงสร้างความเสียหาย

จากการดําเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายท่ีเกิดขึ้น เช่น 
การก่อสร้างถนนขวางทางน้ําหลากทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมใหญ่ 
            (2)ต้นทุนทางสังคมเป็นตัวช้ีวัดผลเสียหายท่ีสังคมต้องแบกภาระ เช่นค่าใช้จ่ายในฟ้ืนฟู 
บูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้น 

เกณฑ์และตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria and 
indicaotrs) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเคร่ืองมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการ
ดําเนินงานในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการ
บรรลุผล และการสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย สําหรับค่าตัวแปร 
(Attibutes) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard Criteria) 
ตัวช้ีวัด 

(Indicators) 
ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

� ผลผลิต 
� ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

� การเข้าถึง 
� การจัดสรรทรัพยากร 
� การกระจายผลประโยชน์ 
� ความเสมอภาค  

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละ
กลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติท่ีเป็นคุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพในการ
ให้บริการ 

� สมรรถนะของหน่วยงาน 
� ความท่ัวถึงและเพียงพอ 
� ความถ่ีในการให้บริการ 
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนท่ีเป้าหมายและประชากรกลุ่ม  
เป้าหมายท่ีรับบริการ 
- จํานวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนําเข้า 

4. ความรับผิดชอบชองหน่วยงาน � พันธกิจต่อสังคม 
� ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
� การให้หลักประกันความเสี่ยง 
� การยอมรับข้อผิดพลาด 
 

- การจัดลําดับความสําคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

5. การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

� การกําหนดประเด็นปัญหา 
� การรับฟังความคิดเห็น 
� ม า ต ร ก า ร /ก ล ยุ ท ธ ใ น ก า ร  

แก้ไขปัญหา 
� ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การสํารวจความต้องการ 

6. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

� ระดับความพึงพอใจ 
� การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสังคม � ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 

� ต้นทุนทางสังคม 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 

 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลโครงการ จําเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวช้ีวัดเพ่ือเป็นเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสําคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กําหนดตามแผน  

การประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคําถามว่า การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 
ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาเป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต  
(Outputs) ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนท่ีสร้างได้ จํานวน
แหล่งนํ้าขนาดย่อยเพ่ือการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมใน
ช่วงเวลาที่กําหนด 

(2)  จํานวนกิจกรรมแล้วเสร็จเน่ืองจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ 
มากมาย จึงจําเป็นต้องมีตัวช้ีวัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมท่ี
ได้ดําเนินการไปแล้ว ท้ังกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วง
ระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 
       (3) ทรัพยากรท่ีใช้ไปในช่วงเวลาเป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรใน
โครงการ ซ่ึงครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่าง
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ผูกพัน เงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ใน
รูปของคน – วัน (Man – day) หรือ คน เดือน (Man – month) 

         (4) ระยะเวลาท่ีใช้ไป เป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และ
เหลือระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกําหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุม
กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายรวม 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้ กับทรัพยากรท่ีใช้ไปในการ 

ดําเนินงาน ทรัพยากรท่ีใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการ
จัดการและเวลาท่ีใช้ไปในการดําเนินงาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 
  (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทาง
การเงินของโครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการใช้จ่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
  (2) ผลิตภาพต่อกําลังคนเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการซ่ึงนอกจากจะเป็นตัวช้ีถึงประสิทธิภาพแล้วการดําเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและ
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่
เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
  (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลาเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ 
จํานวน     ครัวเรือนท่ีได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จํานวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน
ต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จํานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
  (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการเป็นตัวช้ีวัดความสามารถของโครงการ
ในการประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซ่ึงส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การ
ประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
                การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดย
ดูจากผลลัพธ์จากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 
  (1) ระดับการบรรลุเป้าหมายเป็นตัวช้ีวัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้าง
และการบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
  (2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จโดยให้ความสําคัญกับมิติการมีส่วน
ร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับ
ความสําเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมี
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ส่วนร่วมสามารถวัดจาก จํานวนประชากร ความถ่ีระดับและกิจกรรม ซ่ึงครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ 
วางแผนและติดตามผล 
  (3) ระดับความพึงพอใจเป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจาก
สัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (4) ความเส่ียงของโครงการเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงใน
การบรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซ่ึงค่าความเสี่ยงจะประเมิน
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและ
หน่วยงาน 

ในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท้ังที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และ
ผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซ่ึงอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 
  (1) คุณภาพชีวิตเป็นตัวช้ีวัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย 
สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรท่ีได้รับบริการ
จากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ 
  (2) ทัศนคติและความเข้าใจเป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความ
เข้าใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ท้ังเชิงบวกและลบ
ต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึง
พอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
  (3) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยให้ความสําคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ 
สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รกัษาสิ่งแวดล้อม จํานวนเกษตรกรท่ีทําการเกษตร
แบบธรรมชาติมากย่ิงขึ้น การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิ
เลือกต้ังมากข้ึน และลดละพฤติกรรมการซ้ือสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ 
ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กําหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซ่ึงจําเป็นต้องมีการประเมินความ
ต้องการท่ีแท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคําถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
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  (1) ประเด็นปัญหาหลักซ่ึงพิจารณาจากจํานวนเร่ืองหรือประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ท้ังที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญ
ของปัญหาตามความเร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 
  (2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเป็นตัวช้ีวัดความสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหา ซ่ึงเป็นมาตรการทั้งระยะส้ันและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหาร
โครงการ  นํามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
  (3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดถึง
ความต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาท่ีประสบอยู่ อาทิ คําร้องเรียนข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไข
ปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการท่ีไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดําเนิน
โครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการดําเนินโครงการซ่ึงจะเป็นตัวช้ีความสอดคล้องในการดําเนิน
โครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย 
 

6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่อง

ของกิจกรรมว่าจะสามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ 
ความสามารถในการเล้ียงตัวเองได้ นอกจากน้ียังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยัง
พ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
  (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสํารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ 
ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีถึง
ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
  (2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของ
หน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหาร
โครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติท่ีเอ้ือต่อการดําเนินโครงการ 
  (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผลเป็นตัวช้ีวัดความยั่งยืนโดยพิจารณา
ความสามารถในการพ่ึงตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการ
ประสบผลสําเร็จด้วยดี ท้ังการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิม
จํานวนประชากรเป้าหมาย การขยายกําลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวด่ิง ได้แก่ การ
ขยายพ้ืนท่ีโครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปท่ัวภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็น
ระดับชาติ  

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
                 เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์
และผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกัน
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เรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการ
กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 
  (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพเป็นตัวช้ีวัดความเป็นธรรมโดยให้ความสําคัญ
ทุกกลุ่มย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งนํ้าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่ม
อาชีพอ่ืน การจัดหาตําแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหา
วิกฤติเศรษฐกิจท่ีจัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
  (2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวช้ีวัดที่ให้ความสําคัญเรื่องความเป็นธรรม
ระหว่างเพศ ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดําเนิน
โครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) 
หรือไม่โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติท่ี
เคารพสิทธิ ของสตรี 
  (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดท่ีเน้น
ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซ่ึงอาจ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคํานึงถึงชนรุ่น
อนาคตซ่ึงจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปัจจุบัน 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ท่ีสําคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะ 

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 3 
ประการ คือ 
  (1) ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเป็นตัวช้ีวัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นผล
จากการดําเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้นจริงกับการศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนทําโครงการ 
เพ่ือให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดําเนินโครงการ 
  (2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้าน
เศรษฐกิจท่ีเกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซ่ึงสร้าง
ภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ท่ี
ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ถูกนํ้าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 
  (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวช้ีวัดความเสียหายที่เกิดจากการ
ดําเนินโครงการและส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเช่ือ ความเอ้ืออาทรความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของ
ชุมชนด้ังเดิม 
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 เกณฑ์และตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการ ซ่ึงครอบคลุมมิติ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวช้ีวัด จะ
เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะท่ีเป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
โครงการ เพ่ือวัดถึงความสําเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซ่ึงในทางปฏิบัติจําเป็นต้องนํามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวช้ีวัดรวม 
(Composite indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 

 
4.2  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

      การติ ดตามประ เ มินผลค ร้ั ง น้ีจะ ใ ช้กรอบที่ กรมส่ ง เส ริมการปกครองส่ วน ท้องถิ่ น
กระทรวงมหาดไทยกําหนดเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ โดยจะต้องมีความ
สอดคล้องกับคู่มือการติดตามประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซ่ึงจะ
ดําเนินการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เฉพาะท่ีปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2557- 2559) โดยยึดกรอบของแผน
ยุทธศาสตร์ 6 ด้านและโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําปี 2557  (1  ตุลาคม  2556  -30 กันยายน 
2557)  ท่ีสําคัญจะมุ่งเน้นพัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลภายในเทศบาลและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงระบบและกระบวนการในการติดตามและประเมินผลภายในเพ่ือที่จะ
สามารถดําเนินการติดตามและประเมินผลด้วยตนเองในอนาคต  ดังนี้  
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ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมอืง แนวทางการพัฒนา  
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแกชุมชน พัฒนาระบบผังเมือง
และการพัฒนาตามผังเมือง 
สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 
โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง    ท่ีตรงกับขอมูลของทาน 
1. เพศ   (1)  ชาย    (2)  หญิง 
2. อายุ   (1)  ต่ํากวา  20  ป  (2)  20 – 30  ป   (3)  31 – 40  ป 
   (4)  41 – 50  ป  (5)  51- 60  ป   (6)  มากกวา  60  ป 
3. การศึกษา  (1)  ประถมศึกษา  (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
   (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกวาปริญญาตรี
   (6)  อื่น ๆ............................. 
4. อาชีพหลัก  (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 
   (4)  รับจาง   (5)  นักเรียน/นักศึกษา  (6)  เกษตร 
   (7)  อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................... 

สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางคนครในดานโครงสราง

พ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง โดยใหคะแนนเต็ม  10  ทานจะใหคะแนนเทศบาลเมือง
เขลางคนครเทาใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
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ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน   แนวทางการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม 
พัฒนาเด็กและเยาวชน สูความม่ันคง  แข็งแรงดีมีสุขและสรางสรรค พัฒนาผูสูงอายุใหมีความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณคา สามารถปรับตัวเทากับการเปล่ียนแปลง สรางความตระหนักและ
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน และสงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงแหลงเรียนรู และ
องคความรูท่ีหลากหลาย 
สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 
โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง    ท่ีตรงกับขอมูลของทาน 
1. เพศ   (1)  ชาย    (2)  หญิง 
2. อายุ   (1)  ต่ํากวา  20  ป  (2)  20 – 30  ป   (3)  31 – 40  ป 
   (4)  41 – 50  ป  (5)  51- 60  ป   (6)  มากกวา  60  ป 
3. การศึกษา  (1)  ประถมศึกษา  (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
   (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกวาปริญญาตรี
   (6)  อื่น ๆ............................. 
4. อาชีพหลัก  (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 
   (4)  รับจาง   (5)  นักเรียน/นักศึกษา  (6)  เกษตร 
   (7)  อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................... 
สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางคนครในดานการพัฒนาคนสูสังคม

แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน   โดยใหคะแนนเต็ม  10  ทานจะใหคะแนนเทศบาลเมืองเขลางคนคร
เทาใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
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ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพ่ือความม่ันคง และเปน
ธรรมในสังคม แนวทางการพัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความแข็งแรง มี
คุณภาพคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ภายใตหลักธรรมาภิบาล สงเสริมและพัฒนา
สมรรถนาบุคลากร  เพ่ิมระสิทธิภาพการส่ือสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก  สงเสริมกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนทุกระดับ  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย
และวัฒนธรรมประชาธิปไตย พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  
สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 
โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง    ท่ีตรงกับขอมูลของทาน 
1. เพศ   (1)  ชาย    (2)  หญิง 
2. อายุ   (1)  ต่ํากวา  20  ป  (2)  20 – 30  ป   (3)  31 – 40  ป 
   (4)  41 – 50  ป  (5)  51- 60  ป   (6)  มากกวา  60  ป 
3. การศึกษา  (1)  ประถมศึกษา  (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
   (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกวาปริญญาตรี
   (6)  อื่น ๆ............................. 
4. อาชีพหลัก  (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 
   (4)  รับจาง   (5)  นักเรียน/นักศึกษา  (6)  เกษตร 
   (7)  อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................... 
สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางคนครในดานการพัฒนา

สังคม โดยใหคะแนนเต็ม  10  ทานจะใหคะแนนเทศบาลเมืองเขลางคนครเทาใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
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ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
สรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้ง
ระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคเกษตรใหเขมแขง็และย่ังยืน สงเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ทางการเกษตร และการบริหารจัดการ สงเสริมความเขมแข็งและสรางกลุม เครือขายละสถาบันทางการเกษตร 
สงเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร 
สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 
โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง    ท่ีตรงกับขอมูลของทาน 
1. เพศ   (1)  ชาย    (2)  หญิง 
2. อายุ   (1)  ต่ํากวา  20  ป  (2)  20 – 30  ป   (3)  31 – 40  ป 
   (4)  41 – 50  ป  (5)  51- 60  ป   (6)  มากกวา  60  ป 
3. การศึกษา  (1)  ประถมศึกษา  (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
   (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกวาปริญญาตรี
   (6)  อื่น ๆ............................. 
4. อาชีพหลัก  (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 
   (4)  รับจาง   (5)  นักเรียน/นักศึกษา  (6)  เกษตร 
   (7)  อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................... 

สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางคนครในดานการพัฒนา

เศรษฐกิจ โดยใหคะแนนเต็ม  10  ทานจะใหคะแนนเทศบาลเมืองเขลางคนครเทาใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
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ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา  เสริมสราง
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนา
ระบบการทองเท่ียวและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการทองเที่ยวในระดับชุมชน สงเสริม
กระบวนการทํานุบํารุงศิลปวฒันาธรรมดวยกระบวนการมีสวยรวมและกระบวนการสรางธํารงไวซ่ึงอัตลักษณ

แหงวัฒนธรรมของแตละพ้ืนท่ี พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแขง็ของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้ง

ระบบและบูรณาการในทุกระดับ  เพ่ิมประสิทธิภาพการแกไข และปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน  เตรียม
ความพรอมและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานการปองกันและบรรเทาสาธรณภัยและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 
โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง    ท่ีตรงกับขอมูลของทาน 
1. เพศ   (1)  ชาย    (2)  หญิง 
2. อายุ   (1)  ต่ํากวา  20  ป  (2)  20 – 30  ป   (3)  31 – 40  ป 
   (4)  41 – 50  ป  (5)  51- 60  ป   (6)  มากกวา  60  ป 
3. การศึกษา  (1)  ประถมศึกษา  (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
   (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกวาปริญญาตรี
   (6)  อื่น ๆ............................. 
4. อาชีพหลัก  (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 
   (4)  รับจาง   (5)  นักเรียน/นักศึกษา  (6)  เกษตร 
   (7)  อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................... 
 
สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางคนครในดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร โดยใหคะแนนเต็ม  10  ทานจะใหคะแนนเทศบาลเมืองเขลางคนครเทาใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
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ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

สวนท่ี  3  ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง    ท่ีทานประเมนิความพึงพอใจการดําเนินการพัฒนาของ

เทศบาลเมืองเขลางคนครในภาพรวม ซ่ึงแบงระดับความพึงพอใจออกเปน  3  ระดับ  ทานมีความพึงพอใจ
เทาใด  

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
5. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน  
    ในทองถ่ิน 

   

8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน    
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

สวนท่ี  4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอไดรับความขอบคุณ 
จากงานวิจัยและประเมินผล  ฝายนิติการและเผยแพรวิชาการ 

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
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ยุทธศาสตรท่ี  6  การอนุรักษฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  แนวทางการพัฒนา อนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง  ในการดูแลรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมและพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของชุมชน  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและนํ้าเสียในชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศนของเมืองอยางย่ังยืน และ
สงเสริมสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวบริการสาธารณะในชุมชน 
สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 
โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง    ท่ีตรงกับขอมูลของทาน 
1. เพศ   (1)  ชาย    (2)  หญิง 
2. อายุ   (1)  ต่ํากวา  20  ป  (2)  20 – 30  ป   (3)  31 – 40  ป 
   (4)  41 – 50  ป  (5)  51- 60  ป   (6)  มากกวา  60  ป 
3. การศึกษา  (1)  ประถมศึกษา  (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
   (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกวาปริญญาตรี
   (6)  อื่น ๆ............................. 
4. อาชีพหลัก  (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 
   (4)  รับจาง   (5)  นักเรียน/นักศึกษา  (6)  เกษตร 
   (7)  อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................... 
สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางคนครในดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร โดยใหคะแนนเต็ม  10  ทานจะใหคะแนนเทศบาลเมืองเขลางคนครเทาใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
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สวนท่ี  3  ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง    ท่ีทานประเมนิความพึงพอใจการดําเนินการพัฒนาของ

เทศบาลเมืองเขลางคนครในภาพรวม ซ่ึงแบงระดับความพึงพอใจออกเปน  3  ระดับ  ทานมีความพึงพอใจ
เทาใด  

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
5. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน  
    ในทองถ่ิน 

   

8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน    
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

สวนท่ี  4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอไดรับความขอบคุณ 
จากงานวิจัยและประเมินผล  ฝายนิติการและเผยแพรวิชาการ 

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
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