
 

 

 

บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามป ี

(พ.ศ. 2560 – 2562)  ครั้งที่ 3 

 



1 
 

 
บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  ครั้งที่ 3 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  หมวด 4 ขอ้ 22 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
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 

 
 
 
โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกอก
ชุม  หมู่ที่ 6 ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

  
 
 
- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาดอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ 
 

โครงการเดิม (แผนพัฒนาเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ลําดับที่ 20 หน้า 106) 
- 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 

 
1 

 
โครงการขยายเขตประปา 
ภายในชุมชนบ้านกอกชุม   
หมู่ที่ 6 ตําบลพระบาท   
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

  
- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาดอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ 
 

เปลี่ยนแปลงเป็น
- อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค  
โดยทําการขยายเขตประปา 
ภายในชุมชนบ้านกอกชุม 
ความยาวไม่น้อยกว่า 2,500 เมตร 
 

 
1,500,000 

  
- 

 
- 

 
- ร้อยละ 70 ของ
จํานวนครัวเรือนผู้
ได้รับประโยชน์มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ 

  
- ทําให้ประชาชน
ในชุมชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค
และมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

 
กองช่าง 

 
 

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

(นายไพฑรูย์  โพธิ์ทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 



2 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
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 

 
 
 
2 

 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร้อง  
บริเวณหมู่บ้านริมธาร 
หมู่ที่ 12 ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

 
 
 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

โครงการเดิม (แผนพัฒนาเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ลําดับที่ 46 หน้า 117) 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านร้อง  บริเวณหมู่บ้านริมธาร 
โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 
เมตรความยาวประมาณ 200.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

 
 
 

500,000 

  
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ 

 
 
 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

 
 
 

กองช่าง 

 
2 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านร้อง  
(หมู่บ้านริมธาร) หมู่ที่ 12 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านร้อง หมู่บ้านริมธาร โดยทําการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้างประมาณ 4 เมตร  ความยาว
ประมาณ 285 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,140 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

 
684,000 

  
- 

 
- 

 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ 

 
-ผิวจราจรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนทั่วไป
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

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

(นายไพฑรูย์  โพธิ์ทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 



3 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
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 

 
 
 
3 

 
 
 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านจอมเมืองบริเวณตั้งแต่แยก
ประสบสุข ถึงหน้าวัดจอมเมือง 
หมู่ที่ 7 ตําบลชมพู  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

 
 
 
-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ําให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 

โครงการเดิม (แผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เขลางค์นครสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ลําดับที่ 81 หน้า 134) 
-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านจอมเมืองบริเวณตั้งแต่ 
แยกประสบสุข ถึงหน้าวัดจอมเมืองโดยทํา
การก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ความ
ยาวประมาณ 398.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
 

1,273,000 

 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
-ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ 

 
 
-ลดปัญหาการ
ระบายน้ําและน้ํา
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

 
 
 

กองช่าง 

 
3 

 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านจอมเมืองตั้งแต่
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม 
บริเวณหน้าโรงงานพลาสติกถึง
บริเวณหน้าวัดจอมเมือง  
หมู่ที่ 7 ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

 
-เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ําให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน
-เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
-เพื่อก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้มาตรฐาน
-เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

เปลี่ยนแปลงเป็น
-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กและก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านจอมเมืองตั้งแต่
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมบริเวณหน้า
โรงงานพลาสติกถึงบริเวณหน้าวัดจอมเมือง 
โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร 
ความยาวประมาณ 398.00 เมตร และ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก   คอนกรีต ขนาด
ความกว้าง 4เมตร ยาวประมาณ 208 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร และ
งาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง    
เขลางค์นคร

 
1,650,000 

 
- - -ร้อยละ 70 ของ

ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินโครงการ 

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

 
กองช่าง 

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

(นายไพฑรูย์  โพธิ์ทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 



4 
 

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

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

 
1 

 
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 
ของกองคลัง 

 
เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายเดิม ลําดับที่ 1 -9 หน้า 174 
10. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 
(33 หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ 
16,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง   
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

 
32,000 

 
- 
 
 
 
 

 

 
- 
 
 
 
 

 

 
มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 
ทําให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการ
ทํางาน 
 

 
กองคลัง 

 

 
 
2 

 
 
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายเดิม จากฝ่ายอํานวยการ, 
ฝ่ายทะเบียนราษฎร หน้า 180 – 182 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ  
ฟอกอากาศ)  ขนาด 24,000 บีทียู  
จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)                     

30,000

 
 
- 

 
 
- 

 
 
เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

 
 
ทําให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
สํานักปลัดฯ 

 
3 

 
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ของกอง
วิชาการและแผนงาน 

 
เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายเดิม ลําดับที่ 1 - 6 หน้า 183
7.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (33 
หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ 16,000 
บาท จํานวน 2 เครื่อง  (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 

32,000
 
- 

 
- 

 
มีอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้  เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ทําให้มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้  
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

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

(นายไพฑรูย์  โพธิ์ทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.4  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 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 

โครงการเดิม (แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ.2560-
2562)ลําดับที่ 1 หน้า 266) 
-ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ภายใน
ชุมชนบ้านแม่กืย 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 

 
1 

 
โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพัง ภายใน
ชุมชนบ้านแม่กืย หมู่ที่ 
9 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
 
 

 
-เพื่อก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
-เพื่อเป็นการปรับปรุง
ทัศนียภาพภายในชุมชน
ให้สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

เปลี่ยนแปลงเป็น
-ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ภายใน
ชุมชนบ้านแม่กืย 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 

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

(นายไพฑรูย์  โพธิ์ทอง) 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 


