
 

 

 

บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามป ี

(พ.ศ. 2560 – 2562)  ครั้งที่ 2 

 



 
บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. 2560 – 2562)  คร้ังที่ 2 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  หมวด 4 ขอ 22 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2. เสริมสรางและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ท่ี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                             
ยุทธศาสตรท่ี  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง                                                                                                                                            
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค   
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 
 
 
1 

 
 
 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบาน   
โทกหัวชาง ตั้งแตบริเวณทางหลวง
แผนดินหมายเลข 11 (อินทรบุรี-
เชียงใหม) เลี่ยงเมืองเขาไปใน
ชุมชน หมูท่ี 3 ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

  
 
 
- เพ่ือกอสรางถนนและ 
ปรับปรุงผิวจราจรใหอยู 
ในสภาพท่ีดีและได 
มาตรฐาน 
 - เพ่ือความสะดวกใน 
การสัญจร 
 

โครงการเดิม (แผนพัฒนาเทศบาลเมือง 
เขลางคนครสามป (พ.ศ.2560-2562)
ลําดับท่ี 55 หนา 121) 
- โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบานโทกหัวชาง ขนาด
ความกวางประมาณ 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 690.00 หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
2760.00 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

 
 
 
- 

  
 
 

1,545,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- รอยละ 70 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจตอการดําเนิน
โครงการ 
 

  
 
 
- ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
 - ประชาชนท่ัวไป
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร 
 

 
 
 

กองชาง 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบาน   
โทกหัวชาง ตั้งแตแยกทางหลวง
แผนดินสายอินทรบุรี-เชียงใหม 
(11) ตอนเลี่ยงเมือง บริเวณ
กิโลเมตรท่ี 7 เขาไปเช่ือมกับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมูท่ี 3          
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

 
-เพ่ือกอสรางถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรใหอยู
ในสภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 
-เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร 

เปลี่ยนแปลงเปน 
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบานโทกหัวชาง ตั้งแตแยกทางหลวง
แผนดินสายอินทรบุรี-เชียงใหม (11) ตอน
เลี่ยงเมือง บริเวณกิโลเมตร ท่ี 7 เขาไปเช่ือม
กับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยทําการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกวางประมาณ 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 680.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 2,720.00 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

 
1,550,000 

  
- 

 
- 

 
-รอยละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจตอ
การดําเนินโครงการ 

 
-ผิวจราจรได
มาตรฐาน 
-ประชาชนท่ัวไป
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร 

 
กองชาง 

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

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 1 
 



 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ท่ี 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรท่ี  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพ่ือความมั่นคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4  สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินโดยกระบวนการมีสวน
รวม 

 
 
 
 
- เพ่ือสงเสริมการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล และแผนการ
ดําเนินงาน   
- เพ่ือใหมีแผนพัฒนาเทศบาล  
มาใชเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน  และการบริหารอยาง
มีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคม
เมืองเปนคณะกรรมการ
สนับสนุนฯ,คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ 
 

โครงการเดิม (บัญชีแกไข
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค
นครสามป (พ.ศ.2560-2562)  
คร้ังท่ี 1/2560 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดย
กระบวนการมีสวนรวม  ดังน้ี 
- จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป/
แผนการดําเนินงาน  รวมถึงแผน
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
- จัดประชุมประชาคมเมือง  เพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนประชาคมเมือง
เปนคณะกรรมการสนับสนุนฯ,
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯและกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 

146,000 

  
 
 
 

146,000 

 
 
 
 

146,000 

 
 
 
 
เทศบาลสามารถนํา
โครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป และแผนการ
ดําเนินงาน  ไปสู
การปฏิบัติได 

 
 
 
 
- เทศบาลมี
แผนพัฒนาฯ และ
แผนการดําเนินงาน 
เปนเครื่องมือในการ
บริหารการพัฒนา 
- ไดตัวแทน
ประชาคมเมืองเปน
คณะกรรมการ
สนับสนุนฯ,
คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล และ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน 

2 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ท่ี 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรท่ี  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพ่ือความมั่นคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4  สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 
1 

 
โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินโดยกระบวนการมีสวน
รวม 

 
- เพ่ือสงเสริมการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล และแผนการ
ดําเนินงาน   
- เพ่ือใหมีแผนพัฒนาเทศบาล  
มาใชเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน  และการบริหารอยาง
มีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคม
เมืองเปนคณะกรรมการ
สนับสนุนฯ,คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ 
 

เปลี่ยนแปลงเปน 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดย
กระบวนการมีสวนรวม  ดังน้ี 
- จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป/
แผนการดําเนินงาน  รวมถึงแผน
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
- จัดประชุมประชาคมเมือง  เพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนประชาคมเมือง
เปนคณะกรรมการสนับสนุนฯ,
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯและกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวของ 

 
266,000 

  
146,000 

 
146,000 

 
เทศบาลสามารถนํา
โครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป และแผนการ
ดําเนินงาน  ไปสู
การปฏิบัติได 

 
- เทศบาลมี
แผนพัฒนาฯ และ
แผนการดําเนินงาน 
เปนเครื่องมือในการ
บริหารการพัฒนา 
- ไดตัวแทน
ประชาคมเมืองเปน
คณะกรรมการ
สนับสนุนฯ,
คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล และ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 
 

 
กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน 

 

 

 

 

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

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 

3 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ท่ี 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรท่ี  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพ่ือความมั่นคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.6  พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี 

รับผิดชอบ 
2560  2561 2562 

 
 
 
1 

 
 
 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและองค
ความรูแกเยาวชนและ
ประชาชนเตรียม 
พรอมสูประชาคม
อาเซียน 

 
 
 
-เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนไดรับความรูเรื่องการเปด
ประชาคมอาเซียน 
- มีความรูดานภาษา ตางประเทศ  
รองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
-สงเสริมการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาตนเองของ
เยาวชนและประชาชน 

โครงการเดิม (แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ.2560-
2562)ลําดับท่ี 1 หนา 216) 
อบรมเยาวชนและประชาชนให
ไดรับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการ
เปดประชาคมอาเซียนและไดรับ
ความรูและการฝกทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ สามารถสื่อสาร
เบ้ืองตนได จํานวน  30  คน 

 
 
 

70,000 

  
 
 

80,000 

 
 
 

80,000 

 
 
 
ผูผานการอบรม
หลักสูตร
ภาษาตางประเทศ  
สามารถทํา
แบบทดสอบประเมิน
หลังเรียนไดคะแนน
อยางนอยรอยละ 80 
ข้ึนไป 

 
 
 
ผูผานการอบรมมีความรูเบ้ืองตน
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน และมี
ทักษะความรูดาน
ภาษาตางประเทศเพ่ิม 
มากข้ึน และสามารถนําไปพัฒนา
ตนเอง พัฒนาชองทางการติดตอ 
สื่อสารกับเพ่ือนชาวตางชาติให
สามารถพัฒนารายได มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนในอนาคต 

 
 
 
กอง
การศึกษา 

 
1 

 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและองค
ความรูแก  เด็กปฐมวัย 
ผูปกครอง ครู ผูดูแล
เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชน ปรับตัวอยู
ในประชาคมอาเซียน 
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
-เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัย ผูปกครอง 
ครู ผูดูแลเด็ก  เยาวชนและประชาชน
ไดรับความรูเรื่องการเปดประชาคม
อาเซียน 
- มีความรูดานภาษา ตางประเทศ  
รองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
-สงเสริมการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาตนเองของ
เยาวชนและประชาชน 

เปลี่ยนแปลงเปน 
อบรมเด็กปฐมวัย ผูปกครอง ครู 
ผูดูแลเด็ก  เยาวชนและประชาชน
ใหไดรับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการ
เปดประชาคมอาเซียนและไดรับ
ความรูและการฝกทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ สามารถสื่อสาร
เบ้ืองตนได จํานวน  90  คน โดย
แบงเปน 3 จุดดําเนินการ  จุดละ 
30 คน 

70,000  80,000 80,000  
ผานการอบรม
หลักสูตร
ภาษาตางประเทศ  
สามารถทํา
แบบทดสอบประเมิน
หลังเรียนไดคะแนน
อยางนอยรอยละ 80 
ข้ึนไป 

 
ผูผานการอบรมมีความรูเบ้ืองตน
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน และมี
ทักษะความรูดาน
ภาษาตางประเทศเพ่ิม 
มากข้ึน และสามารถนําไปพัฒนา
ตนเอง พัฒนาชองทางการติดตอ 
สื่อสารกับเพ่ือนชาวตางชาติให
สามารถพัฒนารายได มีคุณภาพ
ชีวิต ท่ีดีข้ึนในอนาคต 

 
กอง
การศึกษา 

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

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ท่ี 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
โครงการ สงเสริมการมีสวนรวม
ของพหุภาคีเพ่ือการพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน (LA 21) 

 
 
 
 
- ขยายเครือขายการสงเสริมการ
มีสวนรวมของชุมชนให
ครอบคลุมพ้ืนท่ี เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืน ภายใตการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม  

โครงการเดิม (แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางคนครสามป  
(พ.ศ.2560-2562) ลําดับท่ี 1  
หนา 257)  
- อบรมเสริมสรางกระบวนการมี   
สวนรวม (รวมคิด รวมทํา รวม
ติดตามประเมินผล และรวมรับผล) 
ใหกับชุมชนใหม จํานวน 39 ชุมชน 
รวมจํานวน  130  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

270,000 

  
 
 
 

150,000 

 
 
 
 

150,000 

 
 
 
 
1. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู 
ความเขาใจใน
กระบวนการ
สงเสริมการมี
สวนรวม อยาง
นอยรอยละ 70 
2. มีแผนพัฒนา
ชุมชนเก่ียวกับ
การจัดการ
ปญหา
สิ่งแวดลอม 
อยางนอย 
รอยละ 50 

 
 
 
 
1. ชุมชนมีสวน
รวมในการจัดการ
ปญหาดาน
สิ่งแวดลอมได
อยางยั่งยืน 
2. ปญหามลพิษ
ตางๆในชุมชน
ลดลง 
 

 
 
 
 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ท่ี 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 
1 

 
โครงการ สงเสริมการมีสวนรวมของ
พหุภาคีเพ่ือการพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืน (LA 21) 

 
-  เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม
ในการจัดการปญหาขยะมูล
ฝอยใหครอบคลุม พ้ืนท่ี  63  
ชุมชน โดยแตละชุมชนมีการ
จัดการขยะมูลฝอยตาม
หลักการ 3R อยางเปน
รูปธรรม 
-  เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในชุมชนตนทาง  และ
ปลายทาง  และขยะมูลฝอย
ภาพรวมลดลง 
 

เปลี่ยนแปลงเปน 
1.ขยายเครือขาย LA 21 ดวย
กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวม 
(รวมคิด รวมทํา รวมติดตาม
ประเมินผล และรวมรบัผล) ใหกับ
ชุมชนใหม จํานวน 39 ชุมชน  ให
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
-   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ     
เวทีช้ีแจงความเปนมาโครงการ  
ทิศทางนโยบาย  เพ่ือสรางความ
เขาใจ แนวทางการดําเนินงาน  และ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  
(200 คน) 
-  การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร         
เวทีวิเคราะหขอมูลชุมชน  คนหา
ปญหา/ความตองการของชุมชน   
และจัดทําแผนปฏิบัติการชุมชน  
กิจกรรม/โครงการ  (200 คน) 
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการเวที
นําเสนอแผน  / วิพากษแผนชุมชน  
และบันทึกขอตกลงการดําเนินงาน
รวมกัน (MOU) (85 คน) 
 
 

 
270,000 
 
 

  
150,000 

 
150,000 

 
1.  ชุมชนมี
แผนการจัดการ
ขยะมูลฝอย
ครอบคลุม  63  
ชุมชน   
2.  ชุมชนมีการ
ขับเคลื่อนการ
จัดการขยะมูล
ฝอยอยางเปน
รูปธรรม  อยาง
นอย 60%  
3.  ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ภาพรวมลดลง 
อยางนอย 5% 
 

 
1.  ชุมชนท่ีเขา 
รวมกิจกรรมเกิด
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอย  
และมีสวนรวมใน
การจัดทําแผน 
ปฏิบัติการชุมชน   
2.  ชุมชนไดรับการ
พัฒนา ยกระดับ 
สามารถขับเคลื่อน
ชุมชนสู “จังหวัด
ลําปางสะอาด” 
3.  มีชุมชนตนแบบ
ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย  ทําให
ปริมาณขยะมูลฝอย
ภาพรวมลดลง 

 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ท่ี 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

2.  การขับเคลื่อนกิจกรรม          
ตามแผนปฏิบัติการชุมชนเครือขาย 
LA 21 เดิม  จํานวน  24  ชุมชน 
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัติการชุมชน  ติดตามผล
การดําเนินการ  และแตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตาม
แผนงาน  (80 คน) 
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการตนแบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน (เนน
การจัดการขยะอินทรีย)  ท้ัง 6 
ชุมชน  ตาํบลกลวยแพะ  (70 คน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(นายไพฑรูย์  โพธ์ิทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
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