
 

 

 

บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป 

(พ.ศ. 2560 – 2562)  คร้ังที่ 1 

 



 
บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. 2560 – 2562)  ครั้งที่ 1 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  หมวด 4 ขอ 22 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. เสริมสรางและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ  
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมืองแนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 
1 

 
โครงการปรับปรุงถนน
เดิมดวยแอสฟลทติกคอ
นกรีต  ภายในชุมชน
บานปงแสนทอง ตั้งแต
บริเวณปายทางเขา
ชุมชนถึงบริเวณซอย 1 
หมูที่ 1ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมืองจังหวัด
ลําปาง 
 
 

 
-เพื่อกอสรางถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรใหอยู
ในสภาพที่ดีและได
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

โครงการเดิม  
-ปรับปรุงถนนเดิมดวยแอสฟลทติก 
คอนกรีต  ภายในชุมชนบานปงแสน
ทอง ตั้งแตบริเวณปายทางเขาชุมชนถึง
บริเวณซอย 1 โดยทําการปรับปรุง
ถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดความกวางประมาณ 6.00เมตร 
ความยาวประมาณ1,410 .00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 8,460.00 ตาราง
เมตร และงานอ่ืนๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
(พ.ศ. 2560-2562) หนา124  
ลําดับที่ 61) 

 
- 

  
3,384,000 

 
- 

 
-รอยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจตอการ
ดาํเนินโครงการ 

 
-ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 
 

 
กองชาง 

 
1 

 
โครงการปรับปรุงถนน
เดิมดวยแอสฟลทติกคอ
นกรีต  ภายในชุมชน
บานปงแสนทอง ตั้งแต
บริเวณปายทางเขา
ชุมชน หมูที่ 1ตําบลปง

 
-เพื่อกอสรางถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรใหอยู
ในสภาพที่ดีและได
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

เปล่ียนแปลงเปน 
-ปรับปรุงถนนเดิมดวยแอสฟลทติก 
คอนกรีต  ภายในชุมชนบานปงแสน
ทอง ตั้งแตบริเวณปายทางเขาชุมชน 
โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมดวยแอส
ฟลทติกคอนกรีต ขนาดความกวาง
ประมาณ5.00-6.00เมตร ความยาว

 
1,000,000 

  
- 

 
- 

 
-รอยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจตอการ
ดาํเนินโครงการ 

 
-ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไปไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 
 

 
กองชาง 

1 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. เสริมสรางและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ  
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมืองแนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

แสนทอง อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 
 
 

ประมาณ 520.00 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 2,860.00ตารางเมตร และ
งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางคนคร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  

2 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. เสริมสรางและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ  
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมืองแนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 
2 

 
โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบานหนองหา
ตะวันออกตั้งแตบริเวณ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
จิตตอารียถึงทางหลวง
แผนดินอินทรบุรี-
เชียงใหม หมูที่ 7ตําบล
พระบาท อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 

 
-เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให
อยูในสภาพที่ดีและได
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

โครงการเดิม 
-ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบานหนองหาตะวันออกตั้งแตบริเวณ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห  จิตตอารียถึงทาง
หลวงแผนดินอินทรบุรี-เชียงใหม โดยทําการ
ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
ความกวางประมาณ 5.00-6.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 825.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 4,675 ตารางเมตร และงานอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร
(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ (พ.ศ. 
2560-2562) หนา128ลําดับที่ 68)  

 
1,870,000 

  
- 

 
- 

 
-รอยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มีความ
พึงพอใจตอการดําเนิน
โครงการ 

 
-ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

 
กองชาง 

 
2 

 
โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบานหนองหา
ตะวันออกตั้งแตทางหลวง
แผนดินอินทรบุรี-
เชียงใหม เขาไปภายใน
ชุมชนหนองหาตะวันออก
หมูที่ 7ตําบลพระบาท 
อําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 

 
- เพื่อสงเสริมใหเยาวชน 
ประชาชนไดใชเวลาวางให
เกิดประโยชนผานแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย 
- สงเสริมผูมีทักษะกีฬา
พัฒนาสูการแขงขันเพื่อ
ความเปนเลิศ 
 

เปล่ียนแปลงเปนปรับปรุงถนนแอสฟลทติ
กคอนกรีต ตั้งแตบริเวณทางหลวงแผนดิน
อินทรบุรี-เชียงใหม เขาไปภายในชุมชน
หนองหาตะวันออกโดยทําการปรับปรุงถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดความกวาง
ประมาณ 5.00-6.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 415.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 2,282 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

 
800,000 

  
- 

 
- 

 
-รอยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มีความ
พึงพอใจตอการดําเนิน
โครงการ 

 
-ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

 
กองชาง 

 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปน สังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ลงช่ือ.............................................................. 

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  

3 
 



ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรที่  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา  2.2  การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 
1 

 
โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาเพื่อจาย
เปนคาอาหารกลางวันใหแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

 
เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

โครงการเดิม 
จางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค
นคร จํานวน 12 ศูนย 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
(289X20X280) 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ (พ.ศ. 
2560-2562) หนา 156  ลําดับที่ 3) 
 

 
1,618,400 

  
1,618,400 

 
1,618,400 

 
เด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 100% 

 
-เด็กนักเรียนมี
อาหาร 
กลางวันได
รับประทาน 
ทุกคน 

 
กอง
การศึกษา 

 
1 

 
โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาเพื่อจาย
เปนคาอาหารกลางวันใหแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

 
เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เปล่ียนแปลงเปน 
จางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค
นคร จํานวน 12 ศูนย 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
(295X20X280) 
 
 
 

 
1,652,000 

  
1,652,000 

 
1,652,000 

 
เด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 100% 

 
-เด็กนักเรียนมี
อาหาร 
กลางวันได
รับประทาน 
ทุกคน 

 
กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปน สังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 

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

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  

4 
 



ยุทธศาสตรที่  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา  2.2  การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 
2 

 
โครงการอาหารเสริม (นม) 
ของโรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางคนครและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

 
- ลดภาระคาใชจาย
ของผูปกครอง 
- เพื่อใหเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค
นครและเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 12 ศูนย ได
รับประทานอาหาร
เสริม (นม) 

โครงการเดิม 
- จัดซ้ืออาหารเสริมใหโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนคร และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร  
สพฐ  (907 x 7 x 260) =1,650,740 
รร.ศึกษาสงเคราะหจิตตอารี (334x7x280) 
= 654,640 
ศูนยเด็กเล็กฯ (273x7x280) = 535,080 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ (พ.ศ. 
2560-2562) หนา 156  ลําดับที่ 4) 

 
2,840,460 

  
2,840,460 

 
2,840,460 

 
- เด็กนักเรียน
ไดรับอาหารเสริม
(นม) 100 % 

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

 
กอง
การศึกษา 

 
2 

 
โครงการอาหารเสริม (นม) 
ของโรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางคนครและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

 
- ลดภาระคาใชจาย
ของผูปกครอง 
- เพื่อใหเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค
นครและเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 12 ศูนย ได
รับประทานอาหาร
เสริม (นม) 

เปล่ียนแปลงเปน 
- จัดซ้ืออาหารเสริมใหโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนคร และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร  
สพฐ  (834 x 7.37x 260) =1,598,110.80 
รร.ศึกษาสงเคราะหจิตตอารี 
(263x7.37x280) = 542,726.80 
ศูนยเด็กเล็กฯ (295x7.37x280)  
= 608,762 
 

 
2,749,600 

  
2,749,600 

 
2,749,600 

 
- เด็กนักเรียน
ไดรับอาหารเสริม
(นม) 100 % 

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

 
กอง
การศึกษา 

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

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปน สังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  พัฒนาเด็กและเยาวชน สูความม่ันคง แข็งแรงดี มีสุข และสรางสรรค 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 

1 

 

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนในเขตเทศบาล

เมืองเขลางคนคร 

 

- เพื่อใหเด็กมีอาหาร

กลางวันไดรับประทานทุก

คนอยางทั่วถึง 

- เพื่อชวยเหลือเด็กที่ขาด

แคลนอาหารที่มีคุณภาพ 

โครงการเดิม 
- อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง

เขลางคนครตามหนังสือสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง 

เขต 1  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 

(857 x 20 x 200) = 3,428,000 

(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

(พ.ศ. 2560-2562) หนา 165  ลําดับที่ 

3) 

 

3,428,000 

  

3,428,000 

 

3,428,000 

 

- เด็กนักเรียน

โรงเรียนในเขต

เทศบาลฯไดรับ

อาหารกลางวัน 100 

% 

 

- นักเรียนทุกคนมี

อาหารกลางวัน

รับประทาน 

- นักเรียนมีสุขภาพ

อนามัยแข็งแรงและ

พัฒนาการทางสมองดี 

 

กอง

การศึกษา 

 

1 

 

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนในเขตเทศบาล

เมืองเขลางคนคร 

 

- เพื่อใหเด็กมีอาหาร

กลางวันไดรับประทานทุก

คนอยางทั่วถึง 

- เพื่อชวยเหลือเด็กที่ขาด

แคลนอาหารที่มีคุณภาพ 

เปล่ียนแปลงเปน 
- อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง

เขลางคนครตามหนังสือสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง 

เขต 1  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 

(834 x 20 x 200) = 3,336,000 

 

 

3,336,000 

  

3,336,000 

 

3,336,000 

 

- เด็กนักเรียน

โรงเรียนในเขต

เทศบาลฯไดรับ

อาหารกลางวัน 100 

% 

 

- นักเรียนทุกคนมี

อาหารกลางวัน

รับประทาน 

- นักเรียนมีสุขภาพ

อนามัยแข็งแรงและ

พัฒนาการทางสมองดี 

 

กอง

การศึกษา 

 
 
 

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

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  

6 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปน สังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรที่  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา  2.6  สงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงแหลงเรียนรู และองคความรูที่หลากหลาย  

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

จะไดรับ 

หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 
1 

 
โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและศูนยเยาวชน
เทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

 
- เพื่อสงเสริมใหเยาวชน 
ประชาชนไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนผาน
แหลงเรียนรูที่
หลากหลาย 
- สงเสริมผูมีทักษะกีฬา
พัฒนาสูการแขงขันเพื่อ
ความเปนเลิศ 
 

โครงการเดิม 
ผูเขารับการอบรมหลักสูตรละ 30 คน 
- อบรมดนตรีพื้นเมือง 25,000 
- อบรมนวดฝาเทา 25,000 
- อบรมทักษะกีฬา 25,000 
- คายพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อการแขงขัน
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันใน
นามของศูนยเยาวชนเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 50,000 
- คายอนุรักษส่ิงแวดลอม  25,000 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ  
(พ.ศ.2560-2562) หนา 173 
ลําดับที่ 1) 

 
150,000 

  
150,000 

 
160,000 

 
- รอยละ 80 ของผูเขารวม
รับการอบรมสามารถสอบ
ผานตามเกณฑที่กําหนด
ของแตละกิจกรรมได 
- นักกีฬามีสถิติที่ดีและ
ไดรับเหรียญรางวัลจาก
การแขงขนัในรายการ 
ตาง ๆ  

 
- ผูเขารับการอบรมมี
ทักษะอาชีพในแตละ
กิจกรรมและใชเวลาวาง
เกิดประโยชนตอสังคม
และตนเอง 
- นักกีฬามีทักษะที่ดีขึ้น
สามารถแขงขันและ
ไดรับเหรียญรางวัลได
อยางตอเน่ือง 

 
กอง
การศึกษา 

 
1 

 
โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและศูนยเยาวชน
เทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

 
- เพื่อสงเสริมใหเยาวชน 
ประชาชนไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนผาน
แหลงเรียนรูที่
หลากหลาย 
- สงเสริมผูมีทักษะกีฬา
พัฒนาสูการแขงขันเพื่อ
ความเปนเลิศ 
 

เปล่ียนแปลงเปน 
ผูเขารับการอบรมหลักสูตรละ 30 คน 
- อบรมดนตรีพื้นเมือง  
- อบรมนวดฝาเทา 
- อบรมทักษะกีฬา  
- คายอนุรักษส่ิงแวดลอม   

 
150,000 

  
150,000 

 
160,000 

- 
 รอยละ 80 ของผูเขารวม
รับการอบรมสามารถสอบ
ผานตามเกณฑที่กําหนด
ของแตละกิจกรรมได 
- นักกีฬามีสถิติที่ดีและ
ไดรับเหรียญรางวัลจาก
การแขงขนัในรายการ 
ตาง ๆ  

 
- ผูเขารับการอบรมมี
ทักษะอาชีพในแตละ
กิจกรรมและใชเวลาวาง
เกิดประโยชนตอสังคม
และตนเอง 
- นักกีฬามีทักษะที่ดีขึ้น
สามารถแขงขันและ
ไดรับเหรียญรางวัลได
อยางตอเน่ือง 

 
กอง
การศึกษา 

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

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
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 2560  2561 2562 

 
1 

 
โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 
 

 
- เพื่อปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
เทศบาลใหมีความ
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
- เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
คณะทํางานรับ-สง
หนังสือราชการผาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส และ
บุคลากรที่เก่ียวของ
กับระบบสารสนเทศ
ของเทศบาล 
 

โครงการเดิม 
-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
คณะทํางานรับ-สงหนังสือราชการผานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส และบุคลากรที่
เก่ียวของทุกไตรมาส 
-ฝกอบรมและศึกษาดูงานใหแกคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ คณะทํางานรับ-สง
หนังสือราชการผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส และบุคลากรที่เก่ียวของ 
-พัฒนาและปรับปรุงขอมูลเว็บไซตของเทศบาล
เมืองเขลางคนคร และเว็บไซตประเภทโซเชียล
มีเดียของเทศบาลฯ ใหมีขอมูลที่เปนปจจุบันอยู
เสมอ 
-ปรับปรุงขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(GIS) ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
-ปรับปรุงระบบเครือขายใหมีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น 
-ปรับปรุงพัฒนาตอยอดโปรแกรมระบบ
สารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางคนคร
(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ  
(พ.ศ. 2560-2562) หนา193 
ลําดับที่ 18) 

 
100,000 

  
100,000 

 
100,000 

 
-จัดประชุมจํานวน4 ครั้ง 
-ผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรูความเขาใจและ
ทักษะการใชงานที่
คะแนนรอยละ80ขึ้นไป 
-พัฒนาโปรแกรมระบบ
สารสนเทศตอยอดจาก
โปรแกรมที่มีอยูเดิม 
จํานวน 1 ระบบงาน 
-เครื่องคอมพิวเตอรใน
สํานักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา และ
อุปกรณอ่ืน ๆ ที่ใช
เช่ือมตอระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร สามารถ
แลกเปล่ียนขอมูลระหวาง
กันไดทุกเครื่อง 
 

 
-ขอมูลระบบสารสนเทศของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ไดรับการพัฒนาและปรับปรุง
ขอมูลใหมีความทันสมัยถูกตอง
ตามเหตุการณปจจุบัน และ
เกิดประโยชนตอผูเขาใชขอมูล
ใหมากที่สุด 
-เครื่องคอมพิวเตอรใน
สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา และอุปกรณอ่ืน ๆ 
แลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน
ได 
-ประชาชน หรือผูรับบริการ
ผูใชชองทางการติดตอขอมูล
ทางเว็บไซตและสารสนเทศ
ตาง ๆ ของเทศบาลมีความพึง
พอใจในการบริการของ
เทศบาลมากขึ้น 

 
กองวิชาการ
และแผนงาน 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
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 2560  2561 2562 

 
1 

 
โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 
 

 
- เพื่อปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
เทศบาลใหมีความ
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
- เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
คณะทํางานรับ-สง
หนังสือราชการผาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส และ
บุคลากรที่เก่ียวของ
กับระบบสารสนเทศ
ของเทศบาล 
 

เปล่ียนแปลงเปน 
-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
คณะทํางานรับ-สงหนังสือราชการผานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส และบุคลากรที่
เก่ียวของทุกไตรมาส 
-ฝกอบรมและศึกษาดูงานใหแกคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ คณะทํางานรับ-สง
หนังสือราชการผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส และบุคลากรที่เก่ียวของ 
-พัฒนาและปรับปรุงขอมูลเว็บไซตของเทศบาล
เมืองเขลางคนคร และเว็บไซตประเภทโซเชียล
มีเดียของเทศบาลฯ ใหมีขอมูลที่เปนปจจุบันอยู
เสมอ 
-ปรับปรุงขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(GIS) ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
-ปรับปรุงระบบเครือขายใหมีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น 
-ปรับปรุงพัฒนาตอยอดโปรแกรมระบบ
สารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

 
200,000 

  
100,000 

 
100,000 

 
-จัดประชุมจํานวน4 ครั้ง 
-ผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรูความเขาใจและ
ทักษะการใชงานที่
คะแนนรอยละ80ขึ้นไป 
-พัฒนาโปรแกรมระบบ
สารสนเทศตอยอดจาก
โปรแกรมที่มีอยูเดิม 
จํานวน 1 ระบบงาน 
-เครื่องคอมพิวเตอรใน
สํานักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา และ
อุปกรณอ่ืน ๆ ที่ใช
เช่ือมตอระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร สามารถ
แลกเปล่ียนขอมูลระหวาง
กันไดทุกเครื่อง 
 

 
-ขอมูลระบบสารสนเทศของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ไดรับการพัฒนาและปรับปรุง
ขอมูลใหมีความทันสมัยถูกตอง
ตามเหตุการณปจจุบัน และ
เกิดประโยชนตอผูเขาใชขอมูล
ใหมากที่สุด 
-เครื่องคอมพิวเตอรใน
สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา และอุปกรณอ่ืน ๆ 
แลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน
ได 
-ประชาชน หรือผูรับบริการ
ผูใชชองทางการติดตอขอมูล
ทางเว็บไซตและสารสนเทศ
ตาง ๆ ของเทศบาลมีความพึง
พอใจในการบริการของ
เทศบาลมากขึ้น 

 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

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

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.1  เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญาทองถิ่น 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 
1 

 
โครงการสงเสริม
อาชีพแกประชาชน
ในเขตเทศบาลเมือง
เขลางคนคร 
 

 
 - เพื่อพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพแก
ประชาชน 
 - เพื่อใหความรูแก
ประชาชนสามารถนําไป
ประกอบอาชีพ 
 

โครงการเดิม 
 - ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับอาชีพในดาน
ตางๆ แกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค
นคร เชน ดานคหกรรม ดานหัตถกรรม ดาน
อุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรมดานส่ิงประดิษฐ 
ดานการบริการ และดานการทําผลิตภัณฑ
สมุนไพร 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ  
(พ.ศ. 2560-2562) หนา 221 
ลําดับที่ 1) 
 

 
80,000 

  
80,000 

 
80,000 

 
 - มีประชาชนในเขต
เทศบาลเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวารอย
ละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
 - ประชาชนไดรับความรู
และนําความรูไปประกอบ
เปนอาชีพเสริม สราง
รายไดใหแก ตนเองและ
ครอบครัว 

 
 - ผูเขารับการฝกอบรมนํา
ความรูที่ ไดรับไปสราง
รายไดใหกับตนเองและ
ครอบครัว 
 - ผูเขารับการฝกอบรมได
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
และสามารถพึ่งพาตนเองได             
 

 
กองสวัสดิการ
สังคม 

 
1 

 
โครงการสงเสริม
อาชีพแกประชาชน
ในเขตเทศบาลเมือง
เขลางคนคร 
 

 
 - เพื่อพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพแก
ประชาชน 
 - เพื่อใหความรูแก
ประชาชนสามารถนําไป
ประกอบอาชีพ 
 

เปล่ียนแปลงเปน 
 - ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับอาชีพในดาน
ตางๆ แกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค
นคร เชน ดานคหกรรม ดานหัตถกรรม ดาน
อุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรม ดาน
ส่ิงประดิษฐ ดานการบริการ และดานการทํา
ผลิตภัณฑสมุนไพร 
 

 
145,000 

  
80,000 

 
80,000 

 
 - มีประชาชนในเขต
เทศบาลเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวารอย
ละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
 - ประชาชนไดรับความรู
และนําความรูไปประกอบ
เปนอาชีพเสริม สราง
รายไดใหแก ตนเองและ
ครอบครัว 

 
 - ผูเขารับการฝกอบรมนํา
ความรูที่ ไดรับไปสราง
รายไดใหกับตนเองและ
ครอบครัว 
 - ผูเขารับการฝกอบรมได
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
และสามารถพึ่งพาตนเองได             
 

 
กองสวัสดิการ
สังคม 

 

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

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปน สังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 
1 

 
โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ 
 

 
เพื่อใหคนพิการที่มีสิทธิ
รับเงินตามระเบียบ 
ไดรับสวัสดิการเบี้ย
ความพิการตามที่
กฎหมายกําหนด 
 

โครงการเดิม 
1. รับแสดงตนคนพิการที่มีสิทธิ
ประจําป 
2. จัดทําขอมูลและดําเนินการเบิก
จายเงินในอัตราเดือนละ 800 บาท 
ใหแกคนพิการตามวิธีที่แสดงความ
จํานง ภายใน วันที่ 10 ของทุกเดือน 
จํานวน 1,912, 2,162, 2,412  ราย 
(เงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจาย
สําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ย
ความพิการ) 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ  
(พ.ศ. 2560-2562) หนา 235 
ลําดับที่ 6) 

 
18,355,200 

  
20,755,200 

 
23,155,200 

 
คนพิการที่มีสิทธิซ่ึงมา
แสดงตนประจําป ไดรับ
เงินครบทุกราย 
 

 
คนพิการที่มีสิทธิรับเงิน
ตามระเบียบ ไดรับ
สวัสดิการเบี้ยความพิการ
ตามที่กฎหมายกําหนด 
 

 
กองสวัสดิการ
สังคม 

 
1 

 
โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ 
 

 
เพื่อใหคนพิการที่มีสิทธิ
รับเงินตามระเบียบ 
ไดรับสวัสดิการเบี้ย
ความพิการตามที่
กฎหมายกําหนด 
 

เปล่ียนแปลงเปน 
1. รับแสดงตนคนพิการที่มีสิทธิ
ประจําป 
2. จัดทําขอมูลและดําเนินการเบิก
จายเงินในอัตราเดือนละ 800 บาท 
ใหแกคนพิการตามวิธีที่แสดงความ
จํานง ภายใน วันที่ 10 ของทุกเดือน 
จํานวน 2,137,  2,162, 2,412 ราย 
(เงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจาย
สําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ย
ความพิการ) 

 
20,515,200 

  
20,755,200 

 
23,155,200 

 
คนพิการที่มีสิทธิซ่ึงมา
แสดงตนประจําป ไดรับ
เงินครบทุกราย 
 

 
คนพิการที่มีสิทธิรับเงิน
ตามระเบียบ ไดรับ
สวัสดิการเบี้ยความพิการ
ตามที่กฎหมายกําหนด 
 

 
กองสวัสดิการ
สังคม 

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

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของชุมชนบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 
1 

 
โครงการกอสราง
อาคารเมรุเผาศพที่
ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพรอม
อาคารประกอบพิธี 
ภายในชุมชนบาน
ศาลาดอน หมูที่ 3
ตําบลชมพู อําเภอ
เมือง 
จังหวัดลําปาง 

 
-เพื่อใหการเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-เพื่อลดมลพิษใน
อากาศ ปองกัน และ
รักษาสภาพแวดลอม
ในชุมชน 
 

โครงการเดิม 
-กอสรางอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพรอมอาคาร
ประกอบพิธี ภายในชุมชนบานศาลา
ดอน โดยทําการกอสรางอาคารเมรุเผา
ศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพรอม
อาคารประกอบพิธี และงานอ่ืน ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร
(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ  
(พ.ศ. 2560-2562) หนา 257 
ลําดับที่ 2) 

 
3,200,000 

  
- 

 
- 

 
-มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พรอมอาคารประกอบ
พิธีจํานวน 1 หลัง 
 

 
-ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
เขลางคนครมีการเผาศพที่
ถูกสุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-สภาพแวดลอมในชุมชน
ไดรับการดูแลปองกัน ทํา
ใหผลกระทบทางอากาศ
ลดลง 
 

 
กองชาง 

 
1 

 
โครงการกอสราง
อาคารเมรุเผาศพที่
ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพรอม
อาคารประกอบพิธี 
ภายในชุมชนบาน
ศาลาดอน หมูที่ 3
ตําบลชมพู อําเภอ
เมืองจังหวัดลําปาง 

 
-เพื่อใหการเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-เพื่อลดมลพิษใน
อากาศ ปองกัน และ
รักษาสภาพแวดลอม
ในชุมชน 
 

เปล่ียนแปลงเปน 
-กอสรางอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพรอมอาคาร
ประกอบพิธี ภายในชุมชนบานศาลา
ดอน โดยทําการกอสรางอาคารเมรุเผา
ศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพรอม
อาคารประกอบพิธี และงานอ่ืน ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

 
2,900,000 

  
- 

 
- 

 
-มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พรอมอาคารประกอบ
พิธีจํานวน 1 หลัง 
 

 
-ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
เขลางคนครมีการเผาศพที่
ถูกสุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-สภาพแวดลอมในชุมชน
ไดรับการดูแลปองกัน ทํา
ใหผลกระทบทางอากาศ
ลดลง 
 

 
กองชาง 

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

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  12 
 



 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของชุมชนบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 
2 

 
โครงการกอสราง
อาคารเมรุเผาศพที่
ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพรอมอาคาร
ประกอบพิธี ภายใน
ชุมชนบานปาตันกุม
เมืองหมูที่ 4ตําบลปง
แสนทองอําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

 
-เพื่อใหการเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-เพื่อลดมลพิษใน
อากาศ ปองกัน และ
รักษาสภาพแวดลอม
ในชุมชน 
 

โครงการเดิม 
-กอสรางอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพรอมอาคาร
ประกอบพิธี ภายในชุมชนบานปาตันกุม
เมือง โดยทําการกอสรางอาคารเมรุเผา
ศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพรอม
อาคารประกอบพิธี และงานอ่ืน ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ  
(พ.ศ. 2560-2562) หนา 259 
ลําดับที่ 6) 

 
3,200,000 

  
- 

 
- 

 
มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พรอมอาคารประกอบ
พิธี จํานวน 1 หลัง 

 
- ชุมชนในเขตเทศบาลฯ มี
การเผาศพที่ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักสุขาภิบาล 
- สภาพแวดลอมในชุมชน
ไดรับการดูแลปองกันทํา
ใหผลกระทบทางอากาศ
นอยลง 
 

 
กองชาง 

 
2 

 
โครงการกอสราง
อาคารเมรุเผาศพที่
ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพรอมอาคาร
ประกอบพิธี ภายใน
ชุมชนบานปาตันกุม
เมืองหมูที่ 4ตําบลปง
แสนทองอําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

 
-เพื่อใหการเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-เพื่อลดมลพิษใน
อากาศ ปองกัน และ
รักษาสภาพแวดลอม
ในชุมชน 
 

เปล่ียนแปลงเปน 
-กอสรางอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพรอมอาคาร
ประกอบพิธี ภายในชุมชนบาน 
ปาตันกุมเมือง โดยทําการกอสราง
อาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพรอมอาคารประกอบพิธี และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางคนคร 

 
2,900,000 

  
- 

 
- 

 
มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พรอมอาคารประกอบ
พิธี จํานวน 1 หลัง 

 
- ชุมชนในเขตเทศบาลฯ มี
การเผาศพที่ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักสุขาภิบาล 
- สภาพแวดลอมในชุมชน
ไดรับการดูแลปองกันทํา
ใหผลกระทบทางอากาศ
นอยลง 
 

 
กองชาง 

 

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

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  13 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของชุมชนบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 
3 

 
โครงการกอสราง
อาคารเมรุเผาศพที่
ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพรอม
อาคารประกอบพิธี 
ชุมชนบานหมอสม  
หมูที่ 2ตาํบล 
ปงแสนทอง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

 
-เพื่อใหการเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-เพื่อลดมลพิษใน
อากาศ ปองกัน และ
รักษาสภาพแวดลอม
ในชุมชน 
 

โครงการเดิม 
-กอสรางอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษ
ตามมาตรฐานพรอมอาคารประกอบพิธี 
ภายในชุมชนบานหมอสม โดยทําการกอสราง
อาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพรอมอาคารประกอบพิธี และงาน
อ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ  
(พ.ศ. 2560-2562) หนา 260 
ลําดับที่ 8) 

 
- 

  
3,200,000 

 
- 

 
-มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พรอมอาคารประกอบ
พิธีจํานวน 1 หลัง 
 

 
-ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเข
ลางคนครมีการเผาศพที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-สภาพแวดลอมในชุมชน
ไดรับการดูแลปองกัน ทํา
ใหผลกระทบทางอากาศ
ลดลง 

 
กองชาง 

 
3 

โครงการกอสราง
อาคารเมรุเผาศพที่
ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพรอม
อาคารประกอบพิธี 
ชุมชนบานหมอสม  
หมูที่ 2ตําบลปง
แสนทอง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

 
-เพื่อใหการเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-เพื่อลดมลพิษใน
อากาศ ปองกัน และ
รักษาสภาพแวดลอม
ในชุมชน 
 

เปล่ียนแปลงเปน 
-กอสรางอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษ
ตามมาตรฐานพรอมอาคารประกอบพิธี 
ภายในชุมชนบานหมอสม โดยทําการกอสราง
อาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพรอมอาคารประกอบพิธี และงาน
อ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

 
2,900,000 

  
- 

 
- 

 
-มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พรอมอาคารประกอบ
พิธีจํานวน 1 หลัง 
 

 
-ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเข
ลางคนครมีการเผาศพที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
-สภาพแวดลอมในชุมชน
ไดรับการดูแลปองกัน ทํา
ใหผลกระทบทางอากาศ
ลดลง 

 
กองชาง 

 

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

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  

14 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของชุมชนบาล 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 
4 
 
 

 
โครงการกอสราง
เมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตาม
มาตรฐาน พรอม
อาคารประกอบพิธี 
ชุมชนบานกาดใต  
หมูที่ 7 
ตาํบลปงแสนทอง
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

 
- เพื่อใหการเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
- เพื่อลดมลพิษใน
อากาศ ปองกันและ
รักษาสภาพแวดลอม
ในชุมชน 
 

โครงการเดิม 
-กอสรางอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพรอมอาคารประกอบพิธี ภายใน
ชุมชนบานกาดใต  โดยทําการกอสรางอาคาร
เมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพรอม
อาคารประกอบพิธี และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ  
(พ.ศ.2560-2562)หนา261 ลําดับที่ 10) 

 
- 

  
3,200,000 

 
- 

 
มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พรอมอาคารประกอบ
พิธี จํานวน 1 หลัง 

 
- ชุมชนในเขตเทศบาลฯ มี
การเผาศพที่ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักสุขาภิบาล 
- สภาพแวดลอมในชุมชน
ไดรับการดูแลปองกันทํา
ใหผลกระทบทางอากาศ
นอยลง 
 
 
 

 
กองชาง 

 
4 
 
 

 
โครงการกอสราง
เมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตาม
มาตรฐาน พรอม
อาคารประกอบพิธี 
ชุมชนบานกาดใต  
หมูที่ 7 
ตาํบลปงแสนทอง
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

 
- เพื่อใหการเผาศพถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 
- เพื่อลดมลพิษใน
อากาศ ปองกันและ
รักษาสภาพแวดลอม
ในชุมชน 
 

เปล่ียนแปลงเปน 
-กอสรางอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม
มาตรฐานพรอมอาคารประกอบพิธี ภายใน
ชุมชนบานกาดใต  โดยทําการกอสรางอาคาร
เมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพรอม
อาคารประกอบพิธี และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

 
2,900,000 

  
- 

 
- 

 
มีเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน
พรอมอาคารประกอบ
พิธี จํานวน 1 หลัง 

 
- ชุมชนในเขตเทศบาลฯ มี
การเผาศพที่ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักสุขาภิบาล 
- สภาพแวดลอมในชุมชน
ไดรับการดูแลปองกันทํา
ใหผลกระทบทางอากาศ
นอยลง 
 
 
 

 
กองชาง 

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

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  
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