
 

 

 

บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป 

(พ.ศ. 2559 – 2561)  คร้ังที่ 4 

 



 

บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. 2559 – 2561)  ครั้งที่ 4 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  หมวด 4 ขอ 22 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

 
1 

 
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบานหมอสมบริเวณ
ซอยบานอาจารยวรพจน  
หมูที่ 2 ตาํบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 
- เพื่อกอสรางถนนและ 
ปรับปรุงผิวจราจรใหอยู 
ในสภาพที่ดีและได 
มาตรฐาน 
 - เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจร 
 

โครงการเดิม 
 - โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บานหมอสม ขนาดความกวาง
ประมาณ 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 103.00 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 412.00 ตารางเมตร 
และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
(พ.ศ. 2559-2561) หนา 129 
ลําดับที่ 55) 

 
230,000 

  
- 

 
- 

 
- รอยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจตอการดําเนิน
โครงการ 
 

 
 - ผิวจราจรไดมาตรฐาน 
 - ประชาชนทั่วไปไดรับ 
ความสะดวกในการ
สัญจร 
 
 

 
กองชาง 

 
1 

 
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบานหมอสมบริเวณ
ซอยบานอาจารยวรพจน  
หมูที่ 2 ตาํบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 
- เพื่อกอสรางถนนและ 
ปรับปรุงผิวจราจรใหอยู 
ในสภาพที่ดีและได 
มาตรฐาน 
 - เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจร 
 

เปล่ียนแปลงเปน 
 - โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บานหมอสม ขนาดความกวาง
ประมาณ 2.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 103.00 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 257.00ตารางเมตร 
และงานอ่ืนๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

 
150,000 

  
- 

 
- 

 
- รอยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจตอการดําเนิน
โครงการ 
 

 
 - ผิวจราจรไดมาตรฐาน 
 - ประชาชนทั่วไปไดรับ 
ความสะดวกในการ
สัญจร 
 
 

 
กองชาง 

 
 ลงช่ือ.............................................................. 

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  1 
 



 
 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

 
2 

 
โครงการกอสรางหลังคา
ลานอเนกประสงค ภายใน
ชุมชนบานกลวยมวง  
หมูที่ 3 ตําบลกลวยแพะ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 
 - เพื่อกอสรางหลังคา 
ลานอเนกประสงคให 
มีความพรอมในการใช 
ทํากิจกรรมตาง ๆ ของ 
ชุมชน 
 

โครงการเดิม 
- โดยทําการกอสรางหลังคาคุ
มลานอเนกประสงค ขนาดความ
กวางประมาณ 20.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 32.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 640.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
(พ.ศ. 2559-2561) หนา 149 
ลําดับที่ 18) 

 
1,500,000 

  
- 

 
- 

 
- รอยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจตอการดําเนิน
โครงการ 

 
- มีหลังคาลานอเนก 
ประสงคและมีความ
พรอมในการใชทํา
กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชน 
 

 
กองชาง 

 
2 

 
โครงการกอสรางหลังคา
ลานอเนกประสงค ภายใน
ชุมชนบานกลวยมวง  
หมูที่ 3 ตําบลกลวยแพะ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 
 - เพื่อกอสรางหลังคา 
ลานอเนกประสงคให 
มีความพรอมในการใช 
ทํากิจกรรมตาง ๆ ของ 
ชุมชน 
 

เปล่ียนแปลงเปน 
- โดยทาํการกอสรางหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค ขนาดความ
กวางประมาณ 15.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 30.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 450.00 
ตารางเมตร และระบบไฟฟา 
พรอมทั้งงานอ่ืนๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

 
1,500,000 

  
- 

 
- 

 
- รอยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจตอการดําเนิน
โครงการ 

 
- มีหลังคาลานอเนก 
ประสงคและมีความ
พรอมในการใชทํา
กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชน 
 

 
กองชาง 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ.............................................................. 

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  
2 

 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

 

3 

 

โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน ภายใน

ชุมชนบานหนองหา

ตะวันออก หมูที่ 7  

ตาํบลพระบาท   

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

 

 

- เพื่อใหประชาชนมี

นํ้าประปาสะอาดอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอทุก

ครัวเรือน 

 

โครงการเดิม 
 - โดยทําการขุดเจาะบอบาดาล
พรอมติดตั้งปมสูบนํ้า,ติดตั้งถัง
กรองนํ้า และติดตั้งอุปกรณอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง
เขลางคนคร(ปรากฏตามบัญชีการ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
(พ.ศ. 2559-2561)  
ครั้งที่ 1 หนา 2 ลําดับที่ 3) 

 

900,000 

  

- 

 

- 

 

- รอยละ 70 ของจํานวน

ครัวเรือนผูไดรับประโยชน

มีความพึงพอใจจากการ

ดาํเนินโครงการ 

 

 

- ทําใหประชาชนทุก

ครัวเรือนในชุมชนมี

นํ้าประปาที่สะอาดใช

อุปโภคบริโภคและมีนํ้า

ใชอยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

 

3 

 

โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน ภายใน

ชุมชนบานหนองหา

ตะวันออก หมูที่ 7  

ตาํบลพระบาท   

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

 

 

- เพื่อใหประชาชนมี

นํ้าประปาสะอาดอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอทุก

ครัวเรือน 

 

เปล่ียนแปลงเปน 
 - โดยทําการกอสรางหอถังสูง     
เก็บนํ้า, ขุดเจาะบอบาดาลพรอม
ติดตั้งปมสูบนํ้า, ติดตั้งถังกรองนํ้า 
และติดตั้งอุปกรณอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

 

900,000 

  

- 

 

- 

 

- รอยละ 70 ของจํานวน

ครัวเรือนผูไดรับประโยชน

มีความพึงพอใจจากการ

ดาํเนินโครงการ 

 

 

- ทําใหประชาชนทุก

ครัวเรือนในชุมชนมี

นํ้าประปาที่สะอาดใช

อุปโภคบริโภคและมีนํ้า

ใชอยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.............................................................. 

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  

3 
 



 
 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพฒันาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ภายใตหลักธรรมาภิบาล  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

 

1 
 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ   

กองสวัสดิการสังคม 

 

เพื่อจัดหาใหมี

อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอตอ

การปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

ในการบริการ

ประชาชนที่มาติดตอ

ราชการ 

 

 

 

 

เปาหมายเดิม ลําดับที่ 1 -10 หนา 195 
11. เกาอ้ีสํานักงาน ชนิดหนัง  มีที่วางแขน  

พรอมลอหมุน  จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท  

(ตามราคาทองถิ่น) 

 

3,000 

 

 

 

 

 

 

  

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

มีอุปกรณที่

เพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน 

 

เกิดประสิทธิภาพ

ในการทํางาน 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 

ลงช่ือ.............................................................. 

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  

4 
 




