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จัดทําโดย 

งานจัดการและพัฒนาสารสนเทศ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  



คํานํา 

ดวยนโยบายของรัฐบาลที่มีความตองการใหหนวยงานของรัฐและรวมทั้งองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงานและ

บริหารงาน รวมทั้งการกระจายขอมูลขาวสารไปสูประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานตาม

ภารกิจ เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบขอมูล ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ประชาชนไดรับ

บริการที่สะดวกรวดเร็ว มีความโปรงใส ตรวจสอบได อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอ้ือตอการพัฒนา

เศรษฐกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น น้ัน 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินงานและ

ประสานขอมูลสารสนเทศระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ไดดําเนินการจัดทําแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไดดําเนินการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเอง เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานใหมีความ

รวดเร็ว ทันสมัย และตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน 

ดังน้ัน เทศบาลเมืองเขลางคนคร จึงไดดําเนินการจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาล

เมืองเขลางคนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหเปนแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของหนวยงาน และเตรียมความพรอมใหการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหมใน

อนาคตอีกทางหน่ึงดวย 
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สวนที่ 1 

บททั่วไป 

บทนํา 

 เทศบาลเมืองเขลางคนคร ตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 

สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีดวยความรวมมือ และการมสีวนรวมจากทกุภาคสวนทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร เพ่ือใหการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนครเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุ

พันธกิจตามที่กําหนดไว 

 

สภาพโดยท่ัวไปของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

เทศบาลเมืองเขลางคนคร เดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาล ไดรับประกาศจัดต้ังเปนสุขาภิบาลตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดต้ังสุขาภิบาลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ณ วันที่  4 มีนาคม พ.ศ. 2512 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที ่86 ตอนที่ 22 ลงวันที่ 18 มนีาคม พ.ศ. 2512 ขณะน้ันมีพ้ืนที่ในการ

ปกครอง 4 ตําบล 37 หมูบาน พ้ืนที่ 150.14 ตารางกิโลเมตร เขตการปกครองไดถูกเทศบาลนครลําปางขยาย

เขตเขามาประมาณ 11 ตารางกิโลเมตร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล

เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ลงวันที ่ 28 เมษายน พ.ศ. 2534 และในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล

เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ. 2534 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที ่108 ตอนที ่186 ลงวันที่ 24 

ตุลาคม พ.ศ. 2534 เหลือประมาณ 139.14 ตารางกิโลเมตร 4 ตําบล 37 หมูบาน และไดเปลี่ยนแปลงฐานะ

เปนเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 พรอมเปลี่ยน

ช่ือเทศบาลเปน “เทศบาลเมืองเขลางคนคร” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนช่ือและ

เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเปนเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2547 และไดมีการประกาศยุบ

สภาตําบลพระบาทมารวมเขตเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภาตําบลกับเทศบาล เมื่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งทําใหมพ้ืีนที่เพ่ิมขึ้นเปน 195.49 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 ตําบล 

ประกอบดวย ตําบลชมพู ตําบลปงแสนทอง ตําบลพระบาท และตําบลกลวยแพะ และมีชุมชนยอย 63 ชุมชน  

ปจจุบันเทศบาลเมืองเขลางคนคร มีสํานักงานช่ัวคราวต้ังอยูถนนบุญโยง ตําบลเวียงเหนือ อําเภอ

เมือง จังหวัดลําปาง  
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รูปแสดง ตราสญัลักษณเทศบาลเมืองเขลางคนคร  

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 กระทรวงมหาดไทยไดประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลชมพูพรอม

ทั้งเปลี่ยนช่ือเปน “เทศบาลเมืองเขลางคนคร” สืบเน่ืองจากเทศบาลมีจํานวนประชากร ขนาดพ้ืนที่และจํานวน

รายไดที่เขาหลักเกณฑ ตองเลื่อนจากเทศบาลขนาดเล็ก ขึ้นมาเปนเทศบาลขนาดกลางพรอม ๆ กับไดจัดทําตรา

สัญลักษณขึ้นมาใหม สําหรับดวงตราสัญลักษณน้ีไดรับความกรุณาจากผูทรงคุณวุฒิหลายทาน ผูทรงภูมิปญญา 

ผูเฒาผูแกในชุมชนตาง ๆ รวมระดมสมองพิจารณาคัดเลือก จนไดดวงตราสัญลักษณ ที่สวยงามและมี

ความหมาย ดังน้ี  

1. ดวงอาทิตยและรัศมี หมายถึงความสวางไสวของแสงอาทิตยจนเกิดประกายสองแสงอยางรุงโรจน 

ซึ่งแสดงถึงเมืองที่กําลังเจริญรุงเรืองไปดวยแหลงอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผาจนสามารถสงไปแขงขันยังตาง

แดน 

2. องคธาตุ หมายถึงเมืองที่มีพุทธศาสนาประจําอยู ซึ่งไดบรรจุพระสารีริกธาตุของ  องคพระศาสดาไว 

เพ่ือใหประชาชนใชเปนสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ ซึ่งประกอบดวย พระรัตนตรัยอันมี องคพระสัมมาสัมพุทธเจา  

พระธรรมคําสอน และพระสงฆที่เปนสาวกขององคพระศาสดา เพ่ือที่จรรโลงสืบสานพุทธศาสนา ตลอดไป 

 3. ฐานองคธาตุจํานวน 4 ชั้น ซึ่งแตละชั้น หมายถึง ความมั่นคง แข็งแรง และความเขมแข็งของ

พ้ืนที่ทั้ง 4 ตําบล ประกอบดวย ตําบลชมพู ตําบลปงแสนทอง ตําบลพระบาทและตําบลกลวยแพะ ที่มีความ

มั่นคงเขมแข็งในทุก ๆ ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เชน วิถีชีวิตความเปนอยูวัฒนธรรม แหลง 

อารยธรรม รวมทั้งแหลงอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่กระจายตัวอยูทั่วไปในพ้ืนที่ ทั้ง 4 ตําบล 

4. ภูเขา หมายถึงแหลงตนกําเนิดที่เปนที่ต้ังของเมืองเขลางคนครสมัยแรกเริ่ม ที่อุดมไปดวยทรัพยากร

ปาเขาลําเนาไพร แมนํ้าใหญนอยหลายสาขาที่ไหลมา บรรจบลงในลํานํ้าแมวังปจจุบัน ซึ่งเปนแหลงอาหารและ

นํ้าที่อุดมสมบูรณ เพ่ือใชหลอเลี้ยงชีพชาวเมืองเขลางคนครในอดีตที่ผานมา  

5. รูปหอยสังข หมายถึงเสนอาณาเขตปกครองของเมืองเขลางคนครยุคแรกที่ต้ังเมือง ที่มีลักษณะเปน

รูปวงรีๆ คลายรูปหอยสังข ซึ่งสมัยพระนางจามเทวี ธิดากษัตริยละโวเสด็จมาครองเมืองหริกุญชัยราว  
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พ.ศ. 1203 ซึ่งตอมาทรงสรางเมืองเขลางคนครใหเจาอนันตยศราชโอรสแฝดของพระองคใหมาครองเมือง และ

สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 1223  

6. รถมาพรอมสารถี หมายถึงผูนําทองถิ่นที่สามารถขับเคลื่อนหรือบริหารบานเมืองไปพรอมกันทุกๆ 

ดานเชน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไปขางหนาอยางตอเน่ือง มั่นคง และรวดเร็วประดุจมาที่เทียมรถและ 

ทยานตัวออกไป และรถมาเปนเอกลักษณของจังหวัดลําปางจากอดีตถึงปจจุบัน  

 เทศบาลเมืองเขลางคนครต้ังอยูในเขตภาคเหนือตอนบน สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสูง มีภูเขา

ลอมรอบ และบางสวนเปนที่ราบลุมริมฝงแมนํ้า หางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางรถไฟ 634 กิโลเมตร 

และเสนทางหลวงแผนดินสายพหลโยธิน 604 กิโลเมตร 

 อาณาเขตติดตอกับตําบลและอําเภอขางเคียง ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลพิชัย ตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง และเขตเทศบาลนครลําปาง 

ทิศใต  ติดตอกับอําเภอแมทะ 

ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง 

ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอหางฉัตร และอําเภอเกาะคา 

 
รูปแสดง ขอบเขตเทศบาลเมอืงเขลางคนคร มีพ้ืนที่จํานวน 195.49 ตารางกิโลเมตร  

ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศเทศบาลเมืองเขลางคนครอยูสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 

268.60 เมตร ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพทั่วไปเปนที่ราบลุมริมฝงแมนํ้า และที่ราบเชิงเขาเปนบางสวน เปน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตชุมชนเมืองก่ึงชนบท อุณหภูมิตํ่าสุด 9.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ

สูงสุด 43.8 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิตํ่าสุด – สูงสุดเฉลี่ยประมาณ 20.5 – 38.5 องศาเซลเซียส ปริมาณ

นํ้าฝนวัดไดเฉลี่ย 1,060.50 มิลลิเมตรตอป  

ที่มา : เว็บไซตของสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง 
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สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม 

สภาพทั่วไปภายในเขตเทศบาลเปนที่ราบลุมริมฝงแมนํ้า สังคมสวนใหญเปนสังคมชนบทก่ึงเมือง 

ระยะห า งจาก ตัว เมื อ งนครลํ าปาง  ประมาณ 3 – 5 กิ โล เมตร  เ น่ื อ งจากมี พ้ื นที่ เ ช่ื อมต อจาก 

ใจกลางเมืองเขตเทศบาลนครลําปาง จึงมีประชาชนต้ังบานเรือนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ตลอดจนเปนพ้ืนที่

สวนขยายทางเศรษฐกิจของเมืองลําปาง จึงมีการต้ังบริษัท หาง ราน โรงงาน  อยูเปนจํานวนมาก ตลอดถนน

พหลโยธิน ซึ่งเปนถนนสายหลักที่เช่ือมไปสูจังหวัดสําคัญทางภาคเหนือตอนบน เชน จังหวัดเชียงใหม เชียงราย 

แพร นาน ตาก ประกอบกับมีเสนทางดวนสายกรุงเทพ – อินทรบุรี ตัดผาน ทําใหการคมนาคมมีความสะดวก

รวดเร็ว จึงทําใหมีการลงทุนดานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งเปนแหลงประกอบอาชีพสรางรายไดใหกับ

ประชาชน โดยประชากรสวนใหญยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม คาขาย และรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม  

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 การคมนาคม มี 3 ทางคือ 

1. ทางรถไฟ มีทางรถไฟเสนทางระหวางกรุงเทพฯ – เชียงใหมผานอําเภอเมือง

ลําปาง  1 สาย 

2. ทางรถยนต มีเสนทางทางหลวงแผนดินที่เช่ือมระหวางจังหวัดลําปางกับจังหวัด

ตากลําพูนแพรพะเยาและเช่ือมระหวางอําเภอ ตําบล หมูบานตาง ๆ ไดอยางทั่วถึงประชาชนสามารถเดินทาง

ไปมาไดสะดวกทุกฤดูกาล 

3. ทางอากาศ มีทาอากาศยานพาณิชยจํานวน 1 แหงต้ังอยูในหมูที่ 5 ตําบล 

พระบาท อําเภอเมืองลําปางโดยสายการบินบางกอกแอรเวย และสายการบินนกแอร บริการทุกวัน 

การไฟฟา 

ไดรับการจายกระแสไฟฟาจาก การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง เปนหนวยงานที่

ทําหนาที่จายพลังงานไฟฟาแกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร กระจายทั่วไปตามตําบลหมูบานตาง 

ๆ ปจจุบัน มีหมูบานที่ไดรับบริการกระแสไฟฟาครบทุกหมูบาน 

 การประปา 

ปจจุบันการประปาในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครอยูในความรับผิดชอบของการ

ประปาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปางเปนบางสวนและมีการจัดทําประปาหมูบานและใชนํ้าบาดาลจากการขุดเจาะ

บอบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค      

ดานเศรษฐกิจ 

โครงสรางทางเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองเขลางคนคร สวนใหญอยูในระดับ ดี 

เน่ืองจากเปนแหลงงานที่สําคัญของจังหวัดลําปาง มีการจางงานดานอุตสาหกรรมจํานวนมากและมีการ
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ประกอบการทางเกษตรกรรม บางสวนมีการประกอบกิจการพาณิชยและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร มี

แรงงาน บางสวนที่เขามารับจางในเขตเมืองตามรานคารานอาหารตาง ๆ อุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก

อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา (โรงงานเซรามิค) อุตสาหกรรมอาหารกระปอง ผลิตภัณฑคอนกรีต ตลอดจน

สถานประกอบการ ดังน้ี 

-  โรงงาน  จํานวน  201  แหง 

-  โรงแรม  จํานวน     4  แหง 

-  หอพัก   จํานวน   378  แหง 

 

รายรับของเทศบาลเมืองเขลางคนครตามหมวดรายรับ 

รายการ 
รับจริง 

ป 2556 

รับจริง 

ป 2557 

รับจริง 

ป 2558 

ประมาณการ 

ป 2559 

1. หมวดภาษีอากร 11,576,930.29 12,286,547.93 12,824,915.60 11,310,000.00 

2. หมวดคาธรรมเนียม 

คาปรับ และใบอนุญาต 

3,374,622.26 4,008,300.90 2,997,721.27 2,364,600.00 

3. หมวดรายไดจาก

ทรัพยสิน 

7,631,675.52 8,604,415.13 9,380,677.06 3,900,000.00 

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,166,371.50 722,615 905,031.00 1,000.00 

5. หมวดรายไดจากทุน 155,550.00 237,000.00 -  660,000.00 

6. หมวดภาษีจัดสรร 175,801,618.62 206,818,842.03 207,655,861.65 171,764,400.00 

7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 45,748,673.00 58,486,743.47 55,380,638.98 50,000,000.00 

8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

(ไมตราเทศบัญญัติ) 

- - - - 

9. หมวดเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

84,070,452.55 85,852,991.99 87,315,582.50 - 

รวมทั้งสิน้ 329,525,893.74 377,017,456.45 376,460,428.06 240,000,000.00 

หมายเหตุ  ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

รายจายของเทศบาลเมืองเขลางคนครตามหมวดรายจาย 

รายการ 
จายจริง 

ป 2556 

จายจริง 

ป 2557 

จายจริง 

ป 2558 

ประมาณการ 

ป 2559 

1. งบกลาง 

2. งบบุคลากร 

9,674,957.55 9,776,274.00 7,934,745.00 10,910,910.00 
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รายการ 
จายจริง 

ป 2556 

จายจริง 

ป 2557 

จายจริง 

ป 2558 

ประมาณการ 

ป 2559 

3. งบดําเนินงาน 

4. งบลงทุน 

5. งบรายจายอ่ืน 

6. งบเงินอุดหนุน 

56,955,259.21 

55,988,839.95 

69,448,069.98 

469,000.00 

8,478,175.57 

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 

79,530,750.00 

62,994,440.00 

72,404,900.00 

- 

14,159,000.00 

รวมรายจายตาม

งบประมาณทัง้สิ้น 

201,014,302.26 

 

236,722,493.25 

 

209,076,615,65 240,000,000.00 

หมายเหตุ  ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2559 ทีม่า : กองคลัง เทศบาลเมอืงเขลางคนคร 

ดานการทองเที่ยว 

แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครแบงเปน 2 ประเภท 

1) แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมไดแก 

 วัดพระธาตุดอยมวงคํา 

วัดพระธาตุดอยมวงคําต้ังอยูในเขตพ้ืนที่ระหวางอําเภอเมือง และอําเภอแมทะ 

จังหวัดลําปาง อยูหางจากอําเภอเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร บนเสนทางสายลําปาง-แมทะ ประวัติวัดพระธาตุ

ดอยมวงคําเกิดขึ้นมาหลายรอยปมาแลว แตไมมีหลักฐานแนนอนมีแตตํานานเลาขานถึงเรื่อง “ผาสามเสา – 

หมาขนคํา” มาเปนเวลาชานาน 

  
ณ ผาสามเสาเชิงดอยมวงคํามีสุนัขตัวหน่ึงเคยอาศัยอยูกับพรานปา คราวหน่ึงได

หลงเขาไปในปาและไดด่ืมนํ้าในรอยเทาชาง จึงไดต้ังทองขึ้น เมื่อกลับมาพบเจาของ พรานปาก็ไดปลดบันไดมิให

สุนัขขึ้นเรือนเพราะเกรงวาจะถูกครหาที่เปนสุนัขตัวเดียวที่ทองโดยไมมีสุนัขอ่ืนในปาแหงน้ัน 

นางสุนัขไดเกิดลูกแฝดในโพรงหินเชิงผาสามเสา โดยใหช่ือหญิงคนพ่ีวา บัวแกว 

แล ะคนน อ งมี ช่ื อ ว า  บั ว ตอ ง  น า งสุ นั ข ไ ด ห า ผล ไม  เ สื้ อ ผ า ใ ห ลู ก นุ ง จน โ ต เป นหญิ ง ง ามทั้ ง คู  

วันหน่ึงพรานปาเห็นหญิงงามสองพ่ีนองจึงไปทูลพระยาเจาเมือง พระยาเจาเมืองจึงยกรี้พลขบวนชางมาเดินทาง

ไปถึงผาสามเสา เพ่ือรับนางทั้งสองไปเปนมเหสีและใหสรางปราสาทใหนางทั้งสองอยู 
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ส วนนางสุ นั ขกลั บผาสาม เส า ไ ม พบลู ก ก็ค ร่ํ า ค ร วญ เห าหอนหาลู กจน 

พระอินทรสงสารจึงบันดาลใหนางสุนัขพูดภาษาคนไดเพ่ือติดตามหาลูกในเมือง นางสุนัขเดินทางไปถึงวังนาง 

บัวแกวจึงบอกใหทหารที่เฝาวังวาขอพบเจานายเกา นางบัวแกวไดยินเขากลัวจะมีคนรูวานางมีแมเปนหมาจึงสั่ง

ทหารไลฆาไลแทงแมหมาจนไดรับบาดเจ็บสาหัส แมหมาจึงหนีไปที่ปราสาทนางบัวตอง ก็ไดรับการปรนนิบัติ

ดูแลรักษาแมหมาเปนอยางดี นางบัวตองเกรงวาแมหมาจะไดรับอันตราย จึงทูลขอหีบจากพระยาเจาเมืองเพ่ือ

ใชเปนที่หลบซอนแมหมา โดยบอกวาจะเอาไวเก็บของมีคา พอครบวันที่สามพระยาเจาเมืองขอดูของมีคาในหีบ 

ซึ่งเปนเวลาเดียวกับที่พระอินทรนิมิตแกว แหวน เงิน ทอง ใสในหีบ และรับเอาศพแมหมา “หมาขนคํา” ซึ่ง

ถอดจิตขึ้นไปบนสวรรค เมื่อพระยาเจาเมืองพบแกวแหวน เงินทองก็ชอบใจถามวาไดมาจากไหน นางบัวตองจึง

ทูลวาไดมาจากปาอันเปนที่อยูอาศัยของนาง พระยาเจาเมืองปรารถนาอยากไดทรัพยสมบัติที่นางบัวตองบอก 

จึงแตงรี้พลใหนางบัวตองนําไปเอาสมบัติ ฝายนางบัวตองไดตัดสินใจจะฆาตัวตายเพราะความเศราโศกคิดถึงแม

หมา อีกทั้งเกรงอาญาที่ทูลวามีทรัพยอยูที่ผาสามเสาโดยไมเปนความจริง นางจึงตัดสินใจขึ้นไปบนเชิงผาสูง

เหนือหวย แลวจึงกระโดดลงเบ้ืองลาง บังเอิญเบ้ืองลางน้ันมีผีเสื้อหวยตนหน่ึง ซึ่งเปนยักษิณีนอนปวยเปนโรค 

ฝกลัดหนองที่หัวเขา อาการเจ็บปวดที่ทรมานมาชานานก็หายเปนปลิดทิ้ง นางผีเสื้อยักษจึงขอบอกขอบใจนาง

บัวตอง พรอมทั้งปลอบใจใหนางกลับวังและขนเอาทรัพยสมบัติของนางผีเสื้อกลับไปดวย  

นางบัวตองไดขนทรัพยสมบัติกลับวังเปนจํานวนมากและไดรับแตงต้ังใหเปน 

อัครมเหสี ฝายนางบัวแกวใครทราบเรื่องจึงสอบถามจากนางบัวตอง ซึ่งนางไดเลาตามความเปนจริงทุกประการ 

นางบัวแกวจึงเกิดความริษยาและมักใหญใฝสูง จึงทูลขอหีบจากพระยาเจาเมือง เพ่ือนําไปใสทรัพยสมบัติ  

พระยาเจาเมืองจึงแตงรี้พลติดตามนางไปสูผาสามเสาเมื่อถึงบริเวณที่นางผีเสื้ออยู นางก็บอกใหทหารหยุดเพ่ือที่

นางจะไดไปเจรจากับนางยักษิณี ก็พบวากําลังนอนหลับอยู นางจึงยกเทาขึ้นเหยียบ ทําใหนางผีเสื้อยักษโกรธ

มากที่นางบังแกวกระทําหมิ่นประมาท อีกทั้งรูวานางบัวแกวอกตัญู ไมรูจักบุญคุณแม จึงจับนางฉีกกินเปน

อาหารและไดไลกินรี้พลอีกเปนจํานวนมาก ผูคนจึงพากันแตกต่ืนหนีเตลิดลงเขาไปคนละทิศละทางและไดนํา

เรื่องไปทูลพระยาเจาเมือง หลังจากเหตุการณรายผานพนไป 

พระยาเจาเมืองและนางบัวตองก็ไดครองคูอยูดวยกันอยางมีความสุขจนนางบัวตอง

ไดประสูติราชบุตรสององคใหช่ือวา “เจาศรีบุญเรือง” และ “เจาบุญศิริ” 

ตามตํานานวัดพระธาตุดอยมวงคํา ตัวละครในเรื่อง “ผาสามเสา – หมา ขนคํา” ได

กลับชาติมาเกิดดังน้ี 

1. แมหมา ไดมาเกิดเปนนางปฎาจารา 

2. นางบัวตอง ไดมาเกิดเปนนางยโสธรา (พิมพา) 

3. พระยาเจาเมือง ไดมาเกิดเปนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  

4. พระยาชาง ไดมาเกิดเปนพระยาสุปปะ พุทธะ 

5. นายพราน ไดมาเกิดเปนพระอุทายีเถระ 

6. นางผีเสื้อยักษ ไดมาเกิดเปนองคุลีมาร 
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7. เจาศรีบุญเรือง ไดมาเกิดเปนพระราหุล 

8. เจาบุญศิริ ไดมาเกิดเปนนางอุบลวรรณาเถรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วัดมอนจําศีล   

วัดมอนจําศีลต้ังอยูเลขที่ 211 ถนนมอนจําศีล บานปาขาม หมูที่ 1 ตําบลพระบาท 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง สังกัดคณะสงฆมหานิกายที่ดินวัดมีเน้ือที่ 70 ไร 98 ตารางวา ตราจองเลขที่ 109 

อาณาเขตทิศเหนือจดทางสาธารณประโยชนและลําเหมืองชลประทาน ทิศใตจรดที่วางเปลาและลําเหมือง

ชลประทาน ทิศตะวันออกที่วางเปลา ทิศตะวันตกจรดลําเหมืองชลประทาน  

วัดมอนจําศีลเปนวัดที่เกาแก คาดวาสรางสมัยพระนางจามเทวี ซึ่งถูกทิ้งไวใหรกราง

มานาน มีเจดีย (เจดียสีทองซึ่งบรรจุพระเกศของพระพุทธเจา) และซุมพระเจาทันใจ (เปนพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ

ประจําวัด) กําแพงลอมบริเวณเจดียซุมประตู ซึ่งปรักหักพังตามกาลเวลา 

ตอมามีพระมหาปา เมืองแปง ซึ่งเปนพระกรรมฐานไดธุดงคมาพบเจดีย ซึ่งเห็นวา

เปนวัดที่เกาแก และเปนที่อันสงบวิเวก เหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรม จึงไดเจริญกรรมฐานประจําอยูที่น่ี ตอมาก็ได

มีผูทราบขาวก็พากันขึ้นไปฟงธรรม เจริญกรรมฐาน ถวายทาน และก็ไดเกิดศรัทธา ไดชวยกันสรางวิหารหนาซุม

พระเจาทันใจ เพ่ือเปนที่บําเพ็ญกุศล 

ตอมาไดชวยกันบูรณะองคเจดียใหดูดีขึ้น (และไดกอหุมองคเดิมเพ่ือใหมีขนาดใหญ

ขึ้นอีกหลายครั้ง) 

ใน พ.ศ. 2410 ไดมีคหบดีชาวพมา ไดนําชางจากมัณฑะเลมาทําการบูรณะเปลี่ยน

รูปทรงของเจดียกําแพง ซุมประตูเปนศิลปะแบบพมา และไดสรางวิหารไมสักอีก 1 หลัง ใน พ.ศ. 2524  (ใน

ปจจุบันทรุดโทรมมากยังไมไดบูรณะ) 
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ใน พ.ศ. 2460 ไดทําการบูรณะใหมอีกครั้ง พรอมกับศรัทธาสรางเจดียพระอรหันต

แปดทิศขึ้นอีก 1 องค ในชวงติดตอกันน้ัน มีฤาษีอูสวยไดเกิดศรัทธา จึงไดสรางเจดียขึ้นอีกองคหน่ึงใน พ.ศ. 

2470-2474 (เจดียพระฤาษี) 

ในป พ.ศ. 2528 ไดเกิดพายุและฟาผายอดเจดียสีทองหักพังลงมา ตอมาไดทําการ

บูรณะในป พ.ศ. 2533 ซึ่งไดกระเทาะปูนเดิมออกแลวกอฉาบใหมตรงรูปทรงระฆังควํ่าไดติดกระจก ตรงยอดลง

รักปดทองเปลี่ยนยอดฉัตรใหมพรอมติดสายลอฟาเพ่ือกันฟาผา 

วัดมอนจําศีล ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2492   เขต

วิสุงคามสีมา กวาง 49 เมตร ยาว 50 เมตร และไดทําการผูกพัทธสีมาเมื่อ 6 เมษายน พ.ศ. 2535 

   

    
 

 วัดปาตันกุมเมือง   

วัดปาตันกุมเมือง หมู 4 ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง กอต้ัง 

ครั้งแรกเมื่อไหรไมปรากฏหลักฐานการบันทึกการเก็บขอมูล แตตามประวัติผูเฒาผูแกเลาขานตอๆ มาวา เดิมมี

ช่ือวาวัดปาดงตัน (ปาพุทรา) และวัดแหงน้ีมีของดีคือพระพุทธรูปทองคําสองพ่ีนอง และมีเจดียที่เกาแก ซึ่งเปน

ของศักด์ิสิทธ์ิชาวบานนับถือเคารพบูชา และขาวน้ีไดแผขยายเปนวงกวางออกไปทั่วลานนา และขาวน้ีทราบถึง

เจาแมจามเทวี 

ในชวงป พ.ศ. 1251-1257 เจาแมจามเทวีจึงไดชักชวน เสนาอํามาตยและบริวาร

ทั้งหลายพากันเดินทางมากราบสักการบูชา พระพุทธรูปทองคําสองพ่ีนอง และเจดีย ระหวางการเดินทางมา

จากเมืองหริภุญชัย (จังหวัดลําพูน) ถึงวัดปาตัน ไดผานมาหลายหมูบาน มีอยูหมูบานหน่ึง ชาวบานหมูบานน้ัน

ทราบขาวการเดินทางมาของเจาแมจามเทวีชาวบานจึงไดนําสินคาออกมาวางขายตามขางถนนหนทาง พอ 

เจาแมจามเทวีเดินทางผานมาถึงบริเวณหมูบานแหงน้ี เห็นชาวบานนําสินคามาวางขายตามขางถนนหนทาง จึง

ไดเอยคําพูดขึ้นวาหมูบานแหงน้ีนาจะเปนกาด (ตลาด) 

ตอมาชาวบานได ต้ัง ช่ือหมูบ านวา บานกาด (บานกาดใต  หมูที่  7 ตําบล 

ปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในปจจุบัน) แลวก็เดินทางมากราบสักการบูชาของดีแหงวัดปาตัน  
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และตอมาอีกนานเทาไหรและเหตุใดไมทราบได มีผูเฒาผูแกเลากันวาวัดปาตันไมมี

พระภิกษุสงฆมาจําวัดอยูขาดการดูแลรักษา จึงไดมีตนไมตนหญาขึ้นเต็มบริเวณวัด และมีเถาวัลยเลื้อยเจดียเต็ม

ไปหมด จึงไดกลายเปนวัดราง ตอมาชาวบานเห็นควรวา ควรจะบูรณะวัดแหงน้ีขึ้นมาใหม เพ่ือเปนที่บําเพ็ญ

กุศลทางพุทธศาสนา เปนสิ่งยึดเหน่ียวทางดานจิตใจของชาวบาน จึงไดต้ังขึ้นมาเปนวัดอีกครั้งในป พ.ศ. 1729 

แลวมาประกอบพิธีผูกพัทธสีมา ประมาณ พ.ศ. 2486 เขตวิสุงคามสีมา กวาง 4 เมตร ยาว 9 เมตร ในชวง

ระหวางป พ.ศ. 2272–2275 มีทหารพมาไดบุกเขามายึดนครลําปาง นําทัพโดยทาวมหายศมาจากเมือง 

หริภุญชัย ไดบุกยึดนครลําปางไดครั้งหน่ึง แลวยึดเอาวัดพระธาตุลําปางหลวงเปนฐานทัพ เพ่ือจะบุกเขามายึด

ครองเมืองนครลําปาง ระหวางทางนําทัพจากวัดพระธาตุลําปางหลวงเขาตีเมืองนครลําปางตองผานวัดปาตัน 

แตชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณน้ันไมยอมใหทัพพมาผานไปไดโดยงาย และชาวบานไดรวมพลังสามัคคีชวยกัน 

ต้ังทัพตอสูศึกพมา เพ่ือคุมครองปองกันเมืองนครลําปาง โดยการนําทัพของสมภารวัดนายาง ซึ่งเปนพระภิกษุ

ในขณะน้ัน มีวิชาอาคมเลี้ยงภูตพรายสําแดงอิทธิฤทธ์ิตางๆ ชนทั้งหลายในจังหวัดน้ันพากันนิยมนับถือวาเปนผูมี

บุญ จึงพากันมาเปนบริวารมาก สมภารวัดสามขาม, วัดบานฟอน ก็พากันออกศึกมาเปนเสนาขวา ซาย ของ

สมภารวัดนายาง  ผูมีบุญน้ัน เกิดเปนชองขึ้นกักหน่ึง รวมไพรพลต้ังทัพสูกับทัพของพมา สูกันอยูหลายวันผล

สุดทายนํ้านอยยอมแพไฟ ชาวบานปาดงตันก็พายแพแกทหารพมาเพราะกําลังพลไมไดรับการฝกฝนในการสูรบ 

และอาวุธก็สูเขาไมได ทัพคายบานปาดงตันก็แตกสลายพายแกทัพของพมา วัดปาตันจึงถูกพมายึดครอง แลว

ตอมาเจาพอหนานทิพยชางไดกอบกูตอสูคืนมาไดสําเร็จ โดยขามกําแพงดวยการลอดทางระบายนํ้า บุกเขายิง

ทาวมหายศเสียชีวิตที่วัดลําปางหลวง ทัพของพมาจึงแตกพายหนีไป และวัดปาตันจึงไดช่ือใหมวา “วัดปาตันตุม

เมือง” (ตุม หมายถึง พยุงเมืองนครลําปางไว) และตอมาไดเปลี่ยนเปนวัดปาตันกุมเมือง (กุม หมายถึง ปองกัน 

หรือ คุมครอง) ในป พ.ศ. 2418 วัดปาตันกุมเมืองไดเปดการศึกษา มีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนธรรมะสอนแก

พระเณรและชาวบานผูที่สนใจ วัดปาตันกุมเมืองมีการบริหารและปกครองโดยมีเจาอาวาส 7 รูป คือ พระมหา

ปา, พระอธิการปนตา, พระอธิการปนใจ, พระวินัยธรน่ิง พ.ศ. 2490–2497 พระอธิการคําอาย ศรีธมโม พ.ศ. 

2489 พระอธิการเรียน สุธมโม, พระครู หลา ฐิตจิตโต ปจจุบันวัดปาตันกุมเมือง มีเน้ือที่ 13 ไร 1 งาน 93 

ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 23403, 23404 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 5 เสน 5 วา จรดหมูบาน ทิศใต

ประมาณ 4 เสน 4 วา 1 ศอก จรดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 4 เสน 8 วา 1 ศอก จรดทุงนาและ

สวนเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ 1 เสน 1 งาน จรดโรงเรียนบานปาตันกุมเมือง 
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 วัดสามัคคีบุญญาราม (สํานักสงฆคีรีสุบรรพตเดิม) 

วัดสามัคคีบุญญารามในป พ.ศ. 2536 ทานพระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู

หลวง  กตปุญโญ) ไดไปสรางสํานักสงฆคีรีสุบรรพตขึ้น ซึ่งถือไดวาเปนวัดสาขาของวัดปาสําราญนิวาส โดย

ต้ังอยูในพ้ืนที่บานหัวทุง ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยมีคุณระวุฒิ แจงมงคล ซึ่งเปนคน

จังหวัดสมุทรปราการ เปนผูถวายที่ดินใหกับหลวงปู 

ครั้งแรกหลวงปูไดเดินทางจากวัดปาสําราญฯ ไปดูสถานที่กอนซึ่งในขณะน้ันการ

เดินทางลําบากมาก ทางรถยนตเขาเกือบไมถึง เพราะเปนทางรถมอเตอรไซคของชาวบานที่เขาไปหาของปามา

ขาย พอไปถึงที่หลวงปูก็บอกวา “เปนสถานที่ที่เหมาะสมกับการบําเพ็ญสมณะธรรมมาก เพราะเปนที่หางไกล

จากหมูบานพอสมควรและอากาศก็ปลอดโปรงเย็นสบาย” 

หลวงปูจึงจุดธูป 5 ดอก บอกเจาที่เจาทางในสถานที่น้ันใหไดรับทราบ จึงถือไดวา

สํานักสงฆคีรีสุบรรพต ไดเริ่มกอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2536 น้ีเอง จากน้ันไดมีการกอสรางกุฏิและศาลาช่ัวคราวหลัง

เล็กๆ พอที่จะเปนที่อยูอาศัยและทําวัตรไหวพระสวดมนตและเปนที่ฉันเชาได 

ตอมาไดมีการพัฒนา มีการกอสรางหลายๆ อยางตามมา คือ สรางกุฏิถาวร สราง

ศาลาหลังใหมใหมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นกวาเดิม และไดทําการสรางถนนลาดยางเปนทางเขาสํานักสงฆแหงใหม

เปนที่เรียบรอย จนการเดินทางสะดวกสบายขึ้นกวาเดิมหลายเทา 

หลวงปูหลวงไดอยูจําพรรษาอยางเปนจริงเปนจังที่สํานักสงฆคีรีสุบรรพต เมื่อ

เขาพรรษาในป พ.ศ. 2537 โดยอยูจําพรรษาติดตอกันเปนเวลา 3 ป คือ พ.ศ. 2537–2539 แตหลวงปูจะกลับ

ลงไปที่วัดปาสําราญนิวาสบางในบางโอกาส เชน เมื่อมีญาติโยมนิมนตเพ่ือทําบุญ มีการบวชพระหรือวันสําคัญ

ในทางพระพุทธศาสนา หรือพักคางคืนหน่ึงคืน 

ในปจจุบันสํานักสงฆคีรีสุบรรพตไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง มีการนําไฟฟา ถนน

เขาวัด ตลอดจนถึงอาคารเสนาสนะตางๆ นอกจากน้ียังสรางพระเจาตนหลวงนครลําปาง (พระนาคปรก) ซึ่ง

เปนพระพุทธรูปที่เดนเปนสงาเห็นมาแตไกล นอกจากน้ียังเปนที่เก็บอัฏฐิของพระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู

หลวง กตปุญโญ) ปจจุบันไดรับวิสุงคามสีมา และเปลี่ยนช่ือเปนวัดสามัคคีบุญญาราม  
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 สํานักสงฆพระธาตุอรัญวาส (ดอยวังเฮือ) 

สํานักสงฆพระธาตุอรัญวาส (ดอยวังเฮือ) ต้ังอยูในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมือง 

เขลางคนคร ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ประวัติการกอต้ัง “สํานักสงฆพระธาตุอรัญวาส  ดอย

วังเฮือ” ประมาณป พ.ศ.2514 – 2515 หลวงพอเมือง (พระครูอุดมเวชวรกุล) เจาอาวาส  วัดทาแหน ทานใช

เปนสถานที่วิปสสนากรรมฐานน่ังสมาธิ และไดเริ่มสรางเจดียและกุฏิขึ้น   เมื่อหลวงพอมรณภาพในป พ.ศ.

2519 หลวงพอแสนไดดูแลมาอยางตอเน่ือง กระทั่งในป พ.ศ.2540 สมเด็จพระญาณสังวรพระสังฆราชเจาได

ประธานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา อัญเชิญมาบรรจุไวในเจดีย จากน้ันไดสรางวิหารและกุฏิเพ่ิมขึ้น

และมีคณะศรัทธาจากหนวยงาน กฟผ.แมเมาะ และชลประทาน รวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักด์ิ 

ชมะนันท ไดเคยมาทําบุญทอดผาปา 

แตละปจะมีงานประจําป ประมาณเดือน 9 เหนือ เดือนพฤษภาคมถึงเดือน

มิถุนายนของทุกป โดยจะมีพิธีสรงนํ้าพระธาตุ สวดมนต รักษาศีล ปลอยโคมลอย มีคณะศรัทธามารักษาศีล

ปฏิบัติธรรมอยางตอเน่ือง เมื่อหลวงพอแสนไดมรณภาพลง ทําใหสํานักสงฆพระธาตุดอยวังเฮือถูกปลอยให 

รกรางมาโดยตลอด จนเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2553 คุณชยภร สทานไตรภพ ย่ิงเจริญ ลูกศิษยของหลวงพอ

ภูริปญโญภิกขุ (ประสิทธ์ิ จันทรเดชา) ไดนิมนตหลวงพอภูริปญโญภิกขุ (ประสิทธ์ิ จันทรเดชา) ซึ่งเปนอดีตที่

ปรึกษาสถาบันวิจัยจุฬาภรณฝายกิจการพิเศษ-ชายแดน ทหารเสือพระราชินี ผูผานศึกสมรภูมิจากเวียดนาม รุน

จงอางศึก ขึ้นไปบนสํานักสงฆพระธาตุอรัญวาส (ดอยวังเฮือ) ทานรูสึกวา ณ ที่น้ี เปนดินแดนที่ทานคุนเคยและ

เคยอยู เคยผูกพันมากอน จึงไดมีการบูรณปฏิสังขรณขึ้นมาใหมอีกครั้ง โดยเฉพาะพระเจดียบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ โบสถ กุฏิ และสถานที่โดยรอบ ใหเปน  พุทธอุทยานที่ประสูติ ตรัสรู แสดงธรรมและปรินิพพาน 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เพ่ือสืบทอด

พระพุทธศาสนาใหยืนยาว รุงเรืองตลอดไป  

ปจจุบันมีพุทธศาสนิกชน เดินทางมาปฏิบัติธรรม ณ สํานักสงฆพระธาตุอรัญวาส 

(ดอยวังเฮือ) นอกจากน้ีหลวงพอภูริปญโญภิกขุ (ประสิทธ์ิ จันทรเดชา) (ปจจุบันหลวงพอไดมรณภาพแลว) ยัง

ไดสรางพระพุทธรูปพระพุทธเจา  28 พระองค ซึ่งองคสุดทายคือ พระพุทธรูปพระสัมมาสัมพุทธเจา นามวา  

โคตมะ ซึ่งเปนพระพุทธรูปเรืองแสงแหงเดียวในประเทศไทย โดยทางสํานักสงฆพระธาตุอรัญวาส (ดอย

วังเฮือ) เปดใหพุทธศาสนิกชนเขาสักการะพระพุทธรูปเรืองแสงต้ังแตเวลา 09.00 - 17.00 น. เปนประจําทุกวัน 
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2) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติไดแก 

 อางเก็บน้ําวังเฮือ หรือ “ทะเลลําปาง” ต้ังอยูที่บานผาลาดหมูที่ 4 ตําบลพระบาท 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

เปนอางเก็บนํ้าที่มีภูเขาลอมรอบ เหมาะแกการพักผอนแบบธรรมชาติ โอบลอมดวย

ภูเขา มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยเฉพาะยามเย็น ต้ังอยูในเขต ระหวาง อ.เมือง-อ.แมทะ 

การเดินทาง อางเก็บนํ้าวังเฮืออยูหางจากเมืองลําปางประมาณ 18 กิโลเมตร โดยใช

เสนทางหลวงหมายเลข 11 (ไปทางเดนชัย-แพร) จนถึงสามแยกบานผาลาด ขับตรงไปอีกประมาณ  1.5 

กิโลเมตร ใหกลับรถยอนกลับมาทางลําปางกอนถึงสะพาน จะมีทางแยกใหเลี้ยวซายเขาไปอีก 1 กิโลเมตร ก็จะ

ถึงอางเก็บนํ้าวังเฮือ 

 

 

 

ดานสังคม 

ปจจุบันประชากรในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครมีจํานวนทั้งสิ้น 60,320 คน เปนชาย 

28,966 คน เปนหญิง 31,354 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 23,860 หลังคาเรือน  

ตําบลชมพู  ชาย 9,816 หญิง 10,781  รวม  20,597 คน 

ตําบลปงแสนทอง  ชาย 8,445 หญิง   9,157   รวม  17,602 คน 

ตําบลพระบาท  ชาย 6,192 หญิง  6,635   รวม 12,827 คน 

ตําบลกลวยแพะ  ชาย 4,513  หญิง  4,781   รวม  9,294 คน 

หมายเหตุ  ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2558 : ที่มางานทะเบียนราษฎรสํานักปลัดเทศบาล) 

ลักษณะสังคมและชุมชน 

เน่ืองจากเทศบาลเมืองเขลางคนครมีพ้ืนที่กวางขวางถึง 195.49 ตารางกิโลเมตร 

พ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบและที่ราบลุมแมนํ้าที่เหมาะสมกับการเกษตรประชากรสวนใหญจึงมีลักษณะการ

กระจายตัวอยูทั่วไป และเกาะกลุมตามแนวริมฝงแมนํ้าวังและถนนสายหลัก ๆ ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 4 กลุม 

ดังน้ี  
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1. บริเวณริมฝงแมนํ้าวังทั้งดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก บริเวณน้ีเปนบริเวณที่

มีประชากรหนาแนนมากที่สุดเพราะความสะดวกในการคมนาคมทางนํ้า และการใชนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค

การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา ชุมชนในบริเวณน้ีไดแกบานปงแสนทอง บานศรีปงชัย บาน

ยาเปา บานตา บานหมอสม บานแมกืย บานฟอน บานชมพูและบานลําปางกลาง 

2. บริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 1036 ราษฎรสวนใหญมีเช้ือสายไทลื้อที่มี

วัฒนธรรมทางภาษาเปนของตนเองซึ่งอพยพมาจากแควนสิบสองปนนามาต้ังถิ่นฐานในบริเวณน้ีต้ังแตสมัย

โบราณชุมชนในบริเวณน้ีไดแกบานกลวยแพะ บานกลวยหลวง บานกลวยมวง บานกลวยกลางและบานหัวฝาย 

ที่ปจจุบันยังคงรักษาวัฒนธรรมทางภาษาของตนเองไว 

3. บริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ชุมชนในบริเวณน้ีไดแก บาน 

ปงแสนทอง บานไรขวงเปา บานไรนานอย บานทุงกูดาย บานหนองหาตะวันตก 

4. บริเวณศาลากลางจังหวัดใหมเน่ืองจากมีการต้ังสถาบันอุดมศึกษาและยาย 

ศูนยราชการจังหวัดลําปางมาต้ังในบริเวณน้ี จึงมีการกอสรางหอพักและหมูบานจัดสรรขึ้นมารองรับแต

ประชากรในบริเวณน้ียังมีไมหนาแนนนัก 

5. บริเวณบานผาลาดซึ่งมีการต้ังบานเรือนอยูสองริมฝงถนนลําปาง–เดนชัยทางแยก

เขาไปการไฟฟาฝายผลิตแมเมาะโดยทิศตะวันออกเปนกลุมของคนพ้ืนเมืองด้ังเดิมสวนทางดานทิศตะวันตกของ

ถนนเปนที่ต้ังถิ่นฐานของกลุมชนชาวเยาที่อาศัยอยูรวมกลุมกันและยังคงรักษาเอกลักษณะทางวัฒนธรรมของ

ชนชาวเยาทั้งวัฒนธรรมทางดานภาษาและการแตงกาย 

 การจัดต้ังชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครไดจัดต้ังชุมชนยอยขึ้นตามนโยบาย

กระทรวงมหาดไทยเพ่ือเสริมสรางใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองปองกันแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน

ของตนเองเพ่ือให มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปจจุบันมีชุมชนทั้งหมด 63 ชุมชนดังน้ี 

ตําบลปงแสนทอง  21 ชุมชน  

ตําบลชมพู  20 ชุมชน 

ตําบลพระบาท  16 ชุมชน 

ตําบลกลวยแพะ  6 ชุมชน 
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ดานการเมืองการบริหาร 

1. ดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นในกระบวนการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปโดยการจัดทําประชาคมเพ่ือรับทราบปญหาความตองการเพ่ือ

เทศบาลจะไดนําขอมูลมาจัดทําโครงการพัฒนาในดานตางๆทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐานเศรษฐกิจสังคมการเมือง

การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น

ไดอยางแทจริง 

2. ดานการสงเสริมการเลือกต้ัง 

ในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครมีผูมีสิทธิเลือกต้ังทั้งสิ้น 50,746 คน (ขอมูล ณ เดือน

มิถุนายน 2557) ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครใหความสนใจกับกิจกรรมทางการเมืองมีสวนรวม

ทางการเมืองมากขึ้นกวาที่ผานมาจากประวัติการลงแขงขันทางการเมืองที่มีผูสนใจเขาสมัครรับเลือกต้ังมากขึ้น

จากเดิมไมมีผูใดลงสมัครรับเลือกต้ังแขงขันดังสถิติการออกมาใชสิทธิเลือกต้ังดังน้ี 

• เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล วันที่ 2 พฤษภาคม 2547 มีผูมา

ใชสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ัง รอยละ 65 

• เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล วันที่ 12 ธันวาคม 2547 มีผูมา

ใชสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ัง รอยละ 70.13  

• เลือกต้ังนายกเทศมนตรีวันที่ 19 มิถุนายน 2548 มีผูมาใชสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ัง

รอยละ68.72  

• เลือกต้ังนายกเทศมนตรีวันที่ 20 สิงหาคม 2549 มีผูมาใชสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ัง

รอยละ 71.82  

• เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล วันที่ 8 มิถุนายน 2551 มีผูมาใชสิทธ์ิออกเสียง

เลือกต้ัง รอยละ 62.24 

• เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลแทนตําแหนงที่วาง วันที่ 22 พ.ย. 2552 มีผูมาใช

สิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังรอยละ 56.73 

• เลือกต้ังนายกเทศมนตรีวันที่ 26 กันยายน 2553 มีผูมาใชสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ัง

รอยละ 68.58 

• เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 มีผูมาใชสิทธ์ิออกเสียง

เลือกต้ัง รอยละ 63.38 

• เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลแทนตําแหนงที่วาง วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 มีผูมา

ใชสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ัง รอยละ 52.93 
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ดานการบริหารงานบุคคล 

ขอมูลจํานวนบุคลากรของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

หนวยงาน 

พนักงานเทศบาล 

(คน) 
ลูกจางประจํา (คน) 

พนักงานจางภารกิจ 

(คน) 
พนักงานจางท่ัวไป 

(คน) 
รวม

ท้ังสิ้น 

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

ปลัดเทศบาล/รอง

ปลดัเทศบาล 

4 - 4 - - - - - - - - - 4 

สํานักปลัดเทศบาล 7 11 18 6 - 6 10 5 15 42 17 59 98 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

4 12 16 - - - 4 2 6 2 2 4 26 

กองคลัง 4 8 12 3 2 5 2 5 7 6 11 17 41 

กองชาง 14 2 16 3 - 3 15 1 16 56 9 65 100 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

3 5 8 5 - 5 15 1 16 68 6 74 103 

กองการศึกษา 1 17 18 - - - - 22 22 5 2 7 47 

กองสวัสดิการสังคม 2 9 11 - - - 1 2 3 4 7 11 25 

งานตรวจสอบ

ภายใน 

- 1 1 - - - - - - - - - 1 

รวมทั้งสิน้ 39 65 104 17 2 19 47 38 85 183 54 237 445 

หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ที่มา : ฝายการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมือง 

เขลางคนคร 
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ดานการศึกษาศาสนาประเพณีศลิปวัฒนธรรม 

1. การศึกษา 

เทศบาลเมืองเขลางคนคร มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ จํานวน 12 แหง 

ไ ม มี ส ถ านศึ กษ า ใ นสั ง กั ด  แต ไ ด ใ ห ก า ร ส นับส นุ นส ถ านศึ กษ าที่ ต้ั ง อ ยู ใ น เ ข ต เ ทศ บาล เ มื อ ง 

เขลางคนคร ดังน้ี 

1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจํานวน 13 

แหง 

2) โรงเรียนขยายโอกาส  จํานวน  2 แหง 

3) โรงเรียนมัธยมศึกษา (สังกัดกรมสามญัศึกษา)  จํานวน  2 แหง 

4) มหาวิทยาลัย  จํานวน  2  แหง (มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, มหาวิทยาลัย 

เนช่ัน (ลําปาง) 

5) โรงเรียนอาชีวศึกษา (เอกชน)  จํานวน  1 แหง 

6) สถาบันการอาชีวศึกษา  จํานวน  1 แหง 

7) วิทยาลัยระดับอุดมศึกษา (เอกชน)  จํานวน  1 แหง 

8) โรงเรียนอนุบาลศึกษา (เอกชน)  จํานวน  1 แหง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลของเทศบาลเมืองเขลางคนครมีดังน้ี 

ลําดับ ชื่อสถานศึกษา หมูที่ ตําบล 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดกลวยหลวง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมอนจําศีล 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโทกหัวชาง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบุญเกิด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาลาด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกาด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากลวย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไรนานอย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานฟอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานศรีหมวดเกลา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยาง 

1 

1 

7 

3 

2 

4 

7 

4 

5 

2 

4 

8 

กลวยแพะ 

พระบาท 

พระบาท 

พระบาท 

พระบาท 

พระบาท 

ปงแสนทอง 

ปงแสนทอง 

ปงแสนทอง 

ชมพู 

ชมพู 

ชมพู 
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2. ศาสนา 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงเขลางคนครสวนใหญนับถอืศาสนาพุทธและนับถือ

ศาสนาคริสต อิสลาม พราหมณ ฮินดู ซิกซ เปนบางสวน 

• วัดในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร  จํานวน 44  แหง 

• สํานักสงฆ    จํานวน  3  แหง 

• โบสถคริสเตียน   จํานวน  4  แหง 

• ศูนยโยเร    จํานวน  1  แหง 

3. ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

เทศบาลเมืองเขลางคนครมีขนบธรรมเนียมประเพณีเปนของตนเองสืบทอดกันมา

ต้ังแตอดีตกาลมีภาษาทองถิ่นของชาวไทยลานนา ไทลื้อ ภาษาเมี่ยน (เยา) ประเพณีที่สําคัญมีดังน้ี 

• ประเพณีการบวช 

• ประเพณีเรียกขวัญ 

• ประเพณีปใหมเมือง (สงกรานต) มีขึ้นระหวางวันที่ 13 – 15 เมษายนของทุกป 

หรือเดือน 7 เหนือ 

• ประเพณีแอวสาว 

• การฟอนผีเดือน 5 – เดือน 7 (ชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน ) 

• การทอดกฐินผาปา/ประเพณีทอดกฐิน กําหนดจัดภายใน 1 เดือนหลังออก

พรรษา 

• ประเพณีตานกวยสลาก (สลากภัตร) ระหวางเดือนสิบสองเปง (วันเพ็ญเดือน

สิบ) ถึงเดือนเกี๋ยงเปง (วันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด) 

• ประเพณีลอยกระทงและลองสะเปา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 หรือ

ระหวาง  เดือนพฤศจิกายน มีกิจกรรมการประกวดกระทงขบวนแหรื่นเริง 

• ประเพณีเขาพรรษา ตรงกับ 15 ค่ํา เดือน 8 หรือระหวางเดือนกรกฎาคม มี

กิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและพิธีทางสงฆ 

• ประเพณีตักบาตรวันขึ้นปใหมเดือนมกราคม มีกิจกรรมตักบาตรขาวสาร

อาหารแหง 

• ประเพณีทําบุญสมโภชพระธาตุ มีกิจกรรมทําบุญสวดเบิกพระธาตุตามประเพณี 

(สรงนํ้าพระธาตุ) 

• ประเพณีแหไมก้ําศรี ระหวางเทศกาลปใหมเมือง (สงกรานต) วันที่ 14 – 15 

เมษายนของทุกป  
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ดานการสาธารณสขุ 

1. สถานบริการสาธารณสุข 

เทศบาลเมืองเขลางคนครไมมีสถานบริการสาธารณสุขในความดูแล แตมีกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมที่มีเจาหนาที่ทางดานสาธารณสุขรับผิดชอบดูแลงานดานปองกันและควบคุม

โรคติดตองานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม งานสงเสริมสุขภาพ งานรักษาความสะอาด  งานกองทุน 

หลักประกันสุขภาพ และงานสัตวแพทย ซึ่งจะประสานงานการปฏิบัติและสนับสนุนงบประมาณกับสถานี

บริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้ังอยูในเขตพ้ืนที่เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบล 

จํานวน 7 แหง ใหการดูแลรักษาพยาบาลแกประชาชนโดยเทศบาลไดใหการอุดหนุนงบประมาณใหสวนหน่ึง

ดังน้ี 

1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานศรีหมวดเกลา 

2) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานกาด 

3) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานแมกืย 

4) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานโทกหัวชาง 

5) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานกลวยมวง 

6) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานฟอน 

7) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานกลวยแพะ 

2. สุสานและฌาปนสถาน  

 สุสานและฌาปนสถานในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร มีจํานวนดังน้ี 

1) สุสาน (เอกชน)  จํานวน  3  แหง 

2) ฌาปนสถาน  (ชุมชน)  จํานวน 33  แหง 

ดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. แหลงนํ้า 

แมนํ้าสายสําคัญที่ไหลผานเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร คือ แมนํ้าวัง ที่ไหลผานชวง

ตําบลปงแสนทองและตําบลชมพู ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร สภาพแมนํ้าต้ืนเขินปริมาณนํ้าลดลงทุกป 

และคุณภาพไมดีนัก เน่ืองจากการปลอยนํ้าเสียจากบานพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และรานอาหาร 

 นอกจากน้ี พบวาในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร มีแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรอ่ืน ๆ 

อาทิ หวยพูนก (อานวา หวย – พู – นก) หวยปานาด ทะเลสาบวังเฮือ สถานีสูบนํ้าบานลําปางกลางตะวันตก 

สถานีสูบนํ้าบางวังแควง และโครงการสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟาของกลุมทํานาบานกลวยแพะ 
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2. ขยะมูลฝอย 

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครที่เทศบาลไดดําเนินการจัดเก็บเองมี

ปริมาณประมาณ 35 - 40 ตันตอวัน จากแนวโนมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีการประกอบกิจการพาณิชย

และอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นมีแนวโนมการขยายตัวของชุมชนและการต้ังบานเรือนเพ่ิมขึ้นทําใหปริมาณขยะมี

แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นในแตละปปจจุบันเทศบาลไดจางเหมาเอกชนในการกําจัดขยะโดยมีบอกําจัดอยูที่ตําบล 

กลวยแพะ ซึ่งเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาลนครลําปาง 

 

ดานการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 

เทศบาลเมืองเขลางคนครมีภารกิจในการสงเคราะหประชาชน 3 ลักษณะ ดังน้ีคือ 

1. การใหคําแนะนําปรึกษาแกผูประสบปญหาดานสังคม เชน ปญหาพฤติกรรมอารมณ และ

ปญหาทางดานจิตใจใหบริการที่สํานักงานและใหบริการทางโทรศัพท 

2. การประสานงานกับองคกรภาครัฐและเอกชนเพ่ือใหการชวยเหลือผูประสบปญหาทางดาน

เศรษฐกิจ และสังคม เชน การขอรับทุนการศึกษา การขอรับการฝกอาชีพ การสงเคราะหผูประสบภัย การสง

บุคคลที่ไรที่พึงเขาสถานสงเคราะห การสงบุคลากรเขารับการฝกอาชีพในสถาบันฝกอาชีพตาง ๆ ซึ่งรูปแบบ

การใหการชวยเหลือ มีทั้งที่เปนวัตถุสิ่งของ หรือเงิน แลวแตสภาพปญหา และความตองการของผูประสบ

ปญหา รวมถึงการรับเขาสถานสงเคราะห 

3. การใหการสงเคราะหชวยเหลือผูดอยโอกาสประเภทตาง ๆ ดูแลคุมครองสิทธิเด็ก รวมทั้ง

กลุมเด็กพิการ เด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กที่อาศัยอยูกับครอบครัวที่ยากจน กลุมเยาวชนที่ไมไดรับ

การศึกษา กลุมสตรีที่ไมมีอาชีพเพ่ือคุมครองสิทธิสตรี กลุมผูพิการ กลุมผูปวยเอดส กลุมผูสูงอายุ กลุมผูประสบ

สาธารณภัยครอบครัวผูดอยโอกาสทางดานเศรษฐกิจ ดวยงบประมาณของเทศบาลเพ่ือบรรเทาปญหาและ

ความเดือดรอนบํารุงขวัญกําลังใจของประชาชน ใหสามารถตอสูชีวิตอยูในสังคมไดตามอัตภาพ โดยมีรูปแบบ

การใหความชวยเหลือ เชน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องแตงกาย ชุดนักเรียน เครื่องกันหนาว นมผง วัสดุ

กอสราง  

การใหการสงเคราะหในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร  

ประเภทที่ใหการสงเคราะห 

ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 

จํานวน

(ราย) 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

(ราย) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. สงเคราะหผูประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

1.1 ภัยหนาว  

1.2 อัคคีภัย 

1.3 วาตภัย 

 

2,690 

13 

- 

 

331,800 

39,000 

- 
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ประเภทที่ใหการสงเคราะห 

ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 

จํานวน

(ราย) 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

(ราย) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.4 ภัยจากศัตรูพืช 

1.5 ภัยจากลูกเห็บ 

1.6 ภัยจากโรคพืช (โรคไหมคอรวง, โรคใบไหม) 

- 

- 

69 

- 

- 

9,900 

  

2. การสงเคราะหผูดอยโอกาส 

2.1 กอสราง/ซอมแซมบานใหแกผูดอยโอกาส 

2.2 ระดมเงินบริจาคเพ่ือชวยเหลือครอบครัวคน

พิการ 

2.3 ชวยเหลือผูสูงอายุใหมีบัตรประจําตัว

ประชาชน 

2.4 ประสานถงึรายช่ือผูประสบปญหาเดือดรอน

รับถุงยังชีพจากสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดลําปาง 

2.5 ประสานสงรายช่ือคนพิการสูงอายุรับ  

กายอุปกรณ จากศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

ผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง  

2.6 ประสานสงตอขอมูลผูดวยโอกาสเพ่ือรับ

ความชวยเหลือจากหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

2.6.1 เด็ก 

2.6.2 ครอบครัวผูมีรายไดนอย 

2.6.3 ผูสูงอายุ 

2.6.4 คนพิการ 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

4 

62 

10 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

9 

1 

 

1 

 

100 

 

8 

 

 

 

 

 

- 

3 

- 

2 

 

1,526,000 

5,650 

 

11,500 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

3. เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  

9,210 

 

65,535,100 

 

9,490 

 

74,082,600 

4. เบ้ียความพิการ  

1,339 

 

7,905,000 

 

1,460 

 

8,796,500 

5. เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 123 732,000 126 745,000 

รวม 13,081 76,168,736 13,520 74,625,800 

(ที่มา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางคนคร) ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2559 

 

จ่ายจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 

 

จ่ายจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 

 

จ่ายจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 

 

จ่ายจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 
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ดานการอํานวยการเก่ียวกับการปองกันภัยตางๆ ของประชาชน 

เทศบาลเมืองเขลางคนครมีงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานที่ดูแลเก่ียวกับการ

ชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติตางๆซึ่งการดูแลในเรื่องสําคัญตองการความรวมมือจากทุกฝาย จึงได

จัดต้ังเปนกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลเมืองเขลางคนคร ที่มีภาระหนาที่ในการเตรียมการ

วางแผนอํานวยการและกํากับดูแลการปฏิบัติทั้งทางดานกฎหมายและดานการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง

จะนําไปสูการปองกันบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติตางๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. ใหเปนองคกรระดับทองถิ่นที่มีหนาที่เตรียมงานดานการปองกันภัยฝายพลเรือนใหมี 

ประสิทธิภาพ 

2.เปนศูนยอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตเทศบาลในยามปกติและเปนองคกร 

ประสานกับหนวยงานฝายทหารในภาวะปกติหรือในภาวะสงคราม 

3.เปนองคกรที่ศึกษาคนควาวิจัย เกี่ยวกับการจัดวางมาตรการในการปองกันภัยฝาย 

พลเรือนทั้งกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หรือภายหลังเกิดภัย 

4.เปนองคกรประสานการปฏิบัติการปองกันภัยฝายพลเรือนกับฝายทหารและรวมดําเนินงานดาน

ความมั่นคงของประเทศ 

โดยกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลเมืองเขลางคนครไดเตรียมการปองกันภัยฝายพล

เรือนเพ่ือพรอมรับกับสถานการณตางๆที่อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครและพ้ืนที่ใกลเคียงดังน้ี 

• การปองกันและระงับอัคคีภัย 

• การปองกันและบรรเทาปญหา อุทกภัย วาตภัย 

• การปองกันภัยพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

• การปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม 

• การกําหนดพ้ืนที่รับการอพยพประชาชนและสวนราชการ 

• การปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลง 

• การปองกันและบรรเทาภัยจากสภาวะอากาศหนาว 

• การปองกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

• การปองกันภัยและบรรเทาภัยทางอากาศ 

• การปองกันและระงับการกอวินาศกรรม 

• การติดตอสื่อสาร การประสานงาน 

• การแจกจายสิง่ของชวยเหลือ 

ปจจุบันมีศูนยอํานวยการหลักต้ังอยูที่ถนนวชิราวุธดําเนินตําบลพระบาทอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

0-5421-9199 และขยายจุดบริการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหครอบคลุม ทั้ง 4 ตําบล ดังน้ี 
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• ศูนยประจําการตําบลปงแสนทอง ต้ังอยูที่ โรงเรียนปาตันกุมเมือง 

• ศูนยประจําการตําบลชมพู ต้ังอยูที่ โรงเรียนบานยาเปา 

• ศูนยประจําการตําบลพระบาท ต้ังอยูที่ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

• ศูนยประจําการตําบลกลวยแพะ ต้ังอยูที่ โรงเรียนบานหัวฝาย 

1) การติดตอทางวิทยุสื่อสาร 

  นามเรียกขาน  มวงคํา 

  ความถี่หลัก  162.525 Mhz 

  ความถี่รอง  162.175 Mhz 

2) อัตรากําลังศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางคนคร  

  - พนักงานเทศบาลสามัญ     2 คน 

  - ลูกจางประจํา      4 คน 

  - พนักงานจาง     38 คน 

  - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  234 คน 

3) อุปกรณเครือ่งมือเครื่องใช 

• รถดับเพลิงแบบผจญเพลิง  ขนาดบรรจุนํ้า 2,000 ลิตร  จํานวน 2  คัน 

• รถยนตบรรทุกนํ้าชวยดับเพลิง  ขนาดบรรจุนํ้า 10,000 ลิตร  จํานวน 4  คัน 

• รถยนตบรรทุกนํ้าชวยดับเพลิง  ขนาดบรรจุนํ้า 5,000 ลิตร  จํานวน 1  คัน 

• รถยนตบรรทุกนํ้าชวยดับเพลิง  ขนาดบรรจุนํ้า 6,000 ลิตร  จํานวน 1  คัน 

• รถดับเพลิงบันไดหอนํ้า    ขนาดความสูง  32 เมตร  จํานวน 1  คัน 

• รถยนตกูภัย (กูชีพ) ขนาดกลาง     จํานวน 2  คัน 

• รถยนตกูภัยพรอมอุปกรณ      จํานวน  1  คนั 

• รถยนตตรวจการ       จํานวน  2  คัน 

• รถยนตตรวจการดับเพลิง   ขนาด 800 ลติร    จํานวน  2  คัน 

• เครื่องสูบนํ้า ชนิดใชนํ้ามันเบนซิน     จํานวน 13 เครื่อง 

• เครื่องสูบนํ้า ชนิดใชมอเตอรไฟฟา(ไดรโว)    จํานวน 20 เครื่อง 

• เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงชนิดหาบหาม     จํานวน 3 เครื่อง 

• เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงชนิดลากจูง     จํานวน 3 เครื่อง 

• เลื่อยยนตเล็ก       จํานวน 1 เครือ่ง 

• เลื่อยยนตใหญ       จํานวน 2 เครือ่ง 
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สถิติสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

ป พ.ศ. 

ประเภทสาธารณภัย 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
อุทกภัย

(ครั้ง) 

วาตภัย

(ครั้ง) 

อัคคีภัย

(ครั้ง) 

อ่ืนๆ 

(ครั้ง) 

2551 1 4 1 - 252,015.40 

2552 - 5 1 - 145,626.50 

2553 - 1 2 - 70,000 

2554 - 2 4 - 386,977 

2555 1 1 3 - 87,388 

2556 1 6 2 - 254,973 

2557 1 3 1 - 195,076 

2558 - 3 - - 160,000 

(ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาลเมืองเขลางคนคร)  

ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 



สวนที่ 2 

วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

วิสัยทัศน 

“เมืองแหงคณุภาพ” 

(คุณภาพคน คณุภาพชีวิต คุณภาพการบริหารจัดการ) 

 

ยุทธศาสตร 

1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกร   

4.  ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน เสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ

และสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็ง  ของชุมชน        

6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

เปาประสงค 

๑. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชนทุกชวงวัยใหมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีโอกาสและ

สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 

๓. เพ่ือใหทุกคนในชุมชนมีความเทาเทียมในการเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  ไดรับการ

คุมครองสิทธิพ้ืนฐาน มีความเสมอภาคในการดํารงชีวิต และมีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชนและทองถิ่น

ตน 

๔. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงในอาชีพ และรายไดเกษตรใหมีความเขมแข็งและ

ย่ังยืน 

๕. เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นและการธํารงไวซึ่งอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมของพ้ืนที่และหนุนเสริมแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น 

๖. เสริมสรางคุณภาพชีวิต ความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน  และสังคม 

๗. เพ่ืออนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ตัวชี้วัด 

1. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการบริการสาธารณะ และ

ระบบผังเมือง 

2. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการดานการศึกษา 

3. ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม  เพ่ือสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 

4. ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการในพ้ืนที่เกษตร 

6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคความรูใหกับเกษตรกร 

7. รอยละความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

8. ระดับความสําเร็จการมีสวนรวม ในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 

คาเปาหมาย 

1. รอยละการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะเปนระบบครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2. พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

3. ประชาชนทุกชวงวัยเขาถึงโอกาสทางการศึกษา แหลงเรียนรู และองคความรูที่หลากหลาย  

4. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาในทุกระดับ 

5. ประชาชนในชุมชนสามารถจัดการปญหาของชุมชนดวยตัวเอง  

6. การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร 

7. ประชาชนเทศบาลเมืองเขลางคนครมีคุณภาพชีวิต (Quality of life)  ที่ดีทุกกลุมเปาหมาย 

8. พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง   

9. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบบมีสวนรวม 

 

กลยุทธ 

1. ยุทธศาสตรพฒันาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผงัเมือง 

1.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

1.2 พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแกชุมชน 

1.3 พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสงัคมแหงการเรียนรูตลอดชวิีตอยางยั่งยืน 

2.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

2.2 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม 

2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน สูความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสรางสรรค 
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2.4 พัฒนาผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณคา สามารถปรับตัว 

เทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 

2.5 สงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสอดคลองเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 

2.6 สงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงแหลงเรียนรู และองคความรูที่หลากหลาย 

3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกร   

3.1 สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล 

3.2 สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก 

3.4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ  เปนภาคีเครือขาย 

ความรวมมือ 

3.5 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย 

 

4. ยุทธศาสตรดานการสนับสนนุ เสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ

และสรางมูลคาเพิ่มใหสนิคาเกษตร 

4.1 สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของภาค

เกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน 

4.2 สงเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ 

4.3 สงเสริมความเขมแข็งและสราง กลุม เครือขาย และสถาบันทางการเกษตร 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงัคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็ง  ของชุมชน        

5.1 เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพ้ืนฐานความรู ความคิดสรางสรรคและ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

5.2 พัฒนาระบบการทองเที่ยวและเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการทองเที่ยวใน

ระดับชุมชน 

5.3 สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการ

ธํารงไวซึ่งอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพ้ืนที่   

5.4 พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.5 สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพ

ทั้งระบบและบูรณการในทุกระดับ 

5.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการแกไข และปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 

5.7 เตรียมความพรอมและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน             
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6. ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

6.1 อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.2 เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

และพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 

6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน 

6.4 ปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศนของเมืองอยางย่ังยืน 

6.5 สงเสริม สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และบริการสาธารณะในชุมชน 

 

 
 



สวนที่ 3 

สภาพทั่วไปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความเปนมาในการจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เทศบาลเมืองเขลางคนคร ตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจ

สังคมและความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดวยความรวมมือและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุพันธกิจตามที่กําหนดไว โดย

จัดทําเปนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลเมืองเขลางคนคร เพ่ือแสดงถึงการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาปรับใชในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร เพ่ือ

เปนแนวทางสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ิมศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานสวนราชการ 

ภายใตการดําเนินงานเทศบาลเมืองเขลางคนคร ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 

เขลางคนคร 

เปาหมายหลัก  

1. มีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน และเหมาะสมกับการใช

งานอยางพอเพียง และทั่วถึง รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ใหมีความทันสมัย ถูกตองเหตุการณปจจุบัน 

และเกิดประโยชนตอผูเขาใชขอมูลใหมากที่สุด 

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

เพ่ือนําองคความรูที่ไดมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวก รวดเร็ว

ในการใหบริการประชาชน 

4. พัฒนาการบริหารงาน การจัดการและการจัดการประชาชน โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเขามาพัฒนาระบบงานปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. พัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพ่ือการเสริมสรางความรู เกิดการเรียนรู

ตลอดชีวิตของบุคลการ และชุมชนในทองถิ่น 
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สภาพดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอรที่มีอยูปจจุบัน 

1.1. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับใหบริการสัญญาณอินเทอรเน็ต (Internet Server) 

จํานวน 1 เครื่อง ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Linux และระบบยืนยันตัวตนพรอมเก็บขอมูลจราจรทองคอมพิวเตอร 

IBSG  

2) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรของ

เทศบาลเมืองเขลางคนคร จํานวน 1 เครื่อง 

3)  เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับเช่ือมโยงขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง 

จํานวน 1 เครื่อง ตามที่ไดมี บันทึกขอตกลง วาดวยการขอใชประโยชนขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจาก

ฐานขอมูลทะเบียนกลาง ดวยระบบคอมพิวเตอรโดยวิธีเช่ือมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (ONLINE) และ

บันทึกขอตกลงวา วาดวยการขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน (OFFLINE) 

ระหวางกรมการปกครอง กับ เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

4) ระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตหลัก จํานวน 2 สัญญาณ ไดแก 

 - สัญญาณอินเตอรเน็ตของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีความเร็ว 90/90 Mbps 

ใชสําหรับเช่ือมตอภายในสํานักงาน 

 - สัญญาณอินเตอรเน็ตของบริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีความเร็ว 

40/10 Mbps 

 - สัญญาณอินเตอรเน็ตสําหรับหนวยงานในสังกัดที่มีสํานักงานในสังกัดที่มีสํานักงาน

ภายนอก ไดแก กองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 สัญญาณ, กองการศึกษา จํานวน 1 สัญญาณ, ฝาย

สาธารณูปโภค กองชาง จํานวน 2 สัญญาณ (โรงซอมบํารุง ต.พระบาท และงานไฟฟาฯ ชุมชนบานบุญเกิด) 

และงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดฯ จํานวน 1 สัญญาณ 

1.2. 1.2 เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ  

1) สํานักปลัด 

ปที่ไดมา รายการคอมพิวเตอร จํานวน 

๒๕๔๖    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

๒๕๔๗    เครื่องคอมพิวเตอร ๕ เครื่อง 

    เครื่องพิมพสําเนาทะเบียนบาน ๓ เครื่อง 

    เครื่องพิมพ Line Matrix Printer ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร ๔ เครื่อง 

๒๕๕๐    เครื่องคอมพิวเตอร ๕ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท (รับบริจาค) ๑ เครื่อง 
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ปที่ไดมา รายการคอมพิวเตอร จํานวน 

๒๕๕๓    เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook) (รับบริจาค) ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๑ เครื่อง 

๒๕๕๔    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๒ เครื่อง 

๒๕๕๕    เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) (งานทะเบียน) ๑ เครื่อง 

    เครื่องคอมพิวเตอร (งานทะเบียน) ๔ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร (งานทะเบียน) ๔ เครื่อง 

    เครื่อง SMARTCARD READER (งานทะเบียน) ๔ เครื่อง 

    เครื่องคอมพิวเตอร ๒ เครื่อง 

    เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook) ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๒ เครื่อง 

๒๕๕๖    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๒ เครื่อง 

๒๕๕๗    เครื่องพิมพเลเซอร ๖ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๒ เครื่อง 

    เครื่องคอมพิวเตอร ๒ เครื่อง 

๒๕๕๘    เครื่องคอมพิวเตอร ๓ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๒ เครื่อง 

๒๕๕๙    เครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน ๖ เครื่อง 

    เครื่องสํารองไฟฟา ๘๐๐ VA ๖ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๖ เครื่อง 

    เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน ๑ เครื่อง 

๒๕๖๐    เครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน ๒ เครื่อง 

    เครื่องสํารองไฟฟา ๘๐๐ VA ๒ เครื่อง 

 

2) กองคลัง     

ปที่ไดมา รายการคอมพิวเตอร จํานวน 

๒๕๔๕    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

๒๕๔๖    เครื่องคอมพิวเตอร ๒ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร ๑ เครื่อง 



 33 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปที่ไดมา รายการคอมพิวเตอร จํานวน 

๒๕๕๐    เครื่องพิมพเลเซอร ๑ เครื่อง 

    เครื่องคอมพิวเตอร ๔ เครื่อง 

๒๕๕๒    เครื่องพิมพเลเซอร ๑ เครื่อง 

    เครื่องสแกนเนอร ๑ เครื่อง 

๒๕๕๓    เครื่องคอมพิวเตอร ๓ เครื่อง 

    เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook) ๑ เครื่อง 

๒๕๕๔    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร ๓ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๑ เครื่อง 

๒๕๕๕    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

๒๕๕๖    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

๒๕๕๗    เครื่องคอมพิวเตอร ๔ เครื่อง 

    เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที ่๑ ๔ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร ๔ เครื่อง 

๒๕๕๘    เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที ่๑ ๓ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๓ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท (รับบริจาค) ๑ เครื่อง 

    เครื่องวาดแผนที่ (Plotter) ๑ เครื่อง 

๒๕๕๙    เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ ๑ ๑ เครื่อง 

    เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเช็ค Dot Matrix ๑ เครื่อง 

    เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน ๑ เครื่อง 

๒๕๖๐    เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน ๔ เครื่อง 

    เครื่องสํารองไฟฟา ๘๐๐ VA ๔ เครื่อง 

    เครื่องสํารองไฟฟา ๑ kVA ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท (รับบริจาค) ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หนา/นาที) ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๓ หนา/นาที) ๒ เครื่อง 
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3) กองการศึกษา     

ปที่ไดมา รายการคอมพิวเตอร จํานวน 

๒๕๔๕    เครื่องพิมพเลเซอร ๑ เครื่อง 

๒๕๔๘    เครื่องคอมพิวเตอร ๒ เครื่อง 

๒๕๕๐    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๑ เครื่อง 

๒๕๕๔    เครื่องพิมพเลเซอร ๒ เครื่อง 

๒๕๕๕    เครื่องคอมพิวเตอร ๖ เครื่อง 

    เครื่องคอมพิวเตอร ใชงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑๒ ศูนย ๕ เครื่อง 

๒๕๕๖    เครื่องคอมพิวเตอร ใชงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑๒ ศูนย ๑๒ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ใชงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑๒ ศูนย ๑๑ เครื่อง 

๒๕๕๗    เครื่องคอมพิวเตอร ๓ เครื่อง 

๒๕๕๘    เครื่องพิมพเลเซอร ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท (รับบริจาค) ๑ เครื่อง 

    เครื่องสแกนเนอร ๓ เครื่อง 

๒๕๕๙    เครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หนา/นาที) ๑ เครื่อง 

 

4) กองวิชาการและแผนงาน     

ปที่ไดมา รายการคอมพิวเตอร จํานวน 

๒๕๔๗    เครื่องพิมพเลเซอร ๑ เครื่อง 

๒๕๔๙    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

๒๕๕๐    เครื่องคอมพิวเตอร ๒ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๑ เครื่อง 

๒๕๕๑    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

๒๕๕๒    เครื่องคอมพิวเตอร (รับบริจาค) ๑ เครื่อง 

๒๕๕๓    เครื่องคอมพิวเตอร ๒ เครื่อง 

    เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook) ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร ๑ เครื่อง 

    เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 

 

๑ เครื่อง 
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ปที่ไดมา รายการคอมพิวเตอร จํานวน 

๒๕๕๔    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๑ เครื่อง 

๒๕๕๕    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

    เครื่องสแกนเนอร ๒ เครื่อง 

๒๕๕๖    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๒ เครื่อง 

๒๕๕๗    เครื่องคอมพิวเตอร ๒ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๒ เครื่อง 

    เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก (Notebook) ๑ เครื่อง 

    เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ๑ เครื่อง 

๒๕๕๘    เครื่องคอมพิวเตอร ๒ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร ๑ เครื่อง 

๒๕๖๐    เครื่องคอมพิวเตอร ๓ เครื่อง 

    เครื่องสํารองไฟฟา ๘๐๐ VA ๓ เครื่อง 

    เครื่องสํารองไฟฟา ๓ kVA ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๓ หนา/นาที) ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร (รับบรจิาค) ๑ เครื่อง 

 

5) กองสวัสดิการสังคม     

ปที่ไดมา รายการคอมพิวเตอร จํานวน 

๒๕๔๘    เครื่องคอมพิวเตอร ๒ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร ๑ เครื่อง 

๒๕๕๐    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

๒๕๕๑    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร ๑ เครื่อง 

๒๕๕๓    เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook) ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร ๑ เครื่อง 

๒๕๕๔    เครื่องคอมพิวเตอร ๒ เครื่อง 

๒๕๕๖    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๑ เครื่อง 
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ปที่ไดมา รายการคอมพิวเตอร จํานวน 

๒๕๕๗    เครื่องพิมพเลเซอร ๒ เครื่อง 

๒๕๕๘    เครื่องคอมพิวเตอร ๒ เครื่อง 

๒๕๕๙    เครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet) ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หนา/นาที) ๑ เครื่อง 

๒๕๖๐    เครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน ๒ เครื่อง 

    เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet) ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หนา/นาที) ๑ เครื่อง 

 

6) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     

ปที่ไดมา รายการคอมพิวเตอร จํานวน 

๒๕๔๗    เครื่องพิมพเลเซอร ๑ เครื่อง 

๒๕๕๐    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

๒๕๕๓    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร ๑ เครื่อง 

๒๕๕๔    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

๒๕๕๕    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

๒๕๕๖    เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๑ เครื่อง 

๒๕๕๗    เครื่องคอมพิวเตอร ๒ เครื่อง 

    เครื่องพิมพอ้ิงคเจ็ท ๒ เครื่อง 

๒๕๕๘    เครื่องคอมพิวเตอร ๓ เครื่อง 

    เครื่องพิมพเลเซอร ๓ เครื่อง 

๒๕๕๙    เครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน ๓ เครื่อง 

    เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ๓ เครื่อง 

    เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก (Notebook) ๑ เครื่อง 

๒๕๖๐    เครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน ๒ เครื่อง 

    เครื่องสํารองไฟฟา ๘๐๐ VA ๒ เครื่อง 

    เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ๒ เครื่อง 
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2. โปรแกรมระบบสารสนเทศที่พฒันาขึ้นใชงานในเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

2.1 เว็บไซตเทศบาลเมืองเขลางคนคร www.kelangnakorn.go.th 

 

http://www.kelangnakorn.go.th/


 38 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.2 เว็บไซตกองทนุหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค

นคร www.kelangnakorn.info/hfund 

 
  

http://www.kelangnakorn.info/hfund
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2.3 ระบบสารสนเทศศนูยรบัเรื่องราวรองทุกข เทศบาลเมืองเขลางคนคร ผานเว็บ

แอพพลเิคชัน่ 
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หนาจอแสดงเรื่องรองทุกขทั้งหมด 
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หนาจอรายงานสรุปเรื่องราวรองทุกข 
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2.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการดําเนนิงานโครงการ ผานเว็บแอพพลิเคชัน่ 
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หนาจอแสดงโครงการของแตละหนวยงานในสังกัด 
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2.5 โปรแกรมระบบสารสนเทศขอมูลแปลงที่ดิน เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
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2.6 โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาสามป เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
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2.7 ระบบสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
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3. คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

ตามคําสั่งเทศบาลเมืองเขลางคนคร ที่ 493/2560  ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาลเมืองเขลางคนคร และคําสั่งเทศบาลเมืองเขลางคนคร ที่ 

562/2560  ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาล

เมืองเขลางคนคร (เพ่ิมเติม) เพ่ือทําหนาที่ในการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลที่ขาวสารเกี่ยวของกับองคกร

ผานทางเว็บไซต บันทึกขอมูลตาง ๆ ผานทางโปรแกรมระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางคนคร เปน

การบูรณาการการดําเนินงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันทุกหนวยงานในสังกัด ประกอบดวย 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑) นายไพฑูรย โพธ์ิทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร ประธานฯ 

๒) นายจําเนียร พรหมเพชร  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร กรรมการ 

๓) นายธาราเงิน จันทรคํา รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร กรรมการ 

๔) นายประดิษฐ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร กรรมการ 

๕) นายบุญสง  ทิวงคษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ กรรมการ 

๖) นายจุติพงศ ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ กรรมการ 

๗) นายบุญเรือน เครือวิยะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ กรรมการ 

๘) นายจตุวัฒน ตุยเต็มวงศ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางคนคร กรรมการ 

๙) นายจงพิสุทธ์ิ สุขปติฏฐิตา รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางคนคร กรรมการ 

๑๐) นายประสงค เรือนสอน รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางคนคร กรรมการ/

เลขานุการ 

มีหนาที่ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ พิจารณาตัดสินใจอนุมัติ/

อนุญาตใหนําเสนอขอมูลขาวสารสําคัญ  ๆ  ผานทางระบบสารสนเทศตาง ๆ ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

๒. คณะกรรมการฝายอํานวยการ 

(๑) นายประสงค เรือนสอน รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประธาน ฯ 

(๒) นายศักดา  กันหาเวียง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ 

(๓) นายวนัช ชิวหรัตน ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 

(๔) นางสุคนธ หวงไธสง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 

(๕) นางสุกานดา เอมะสุวรรณ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

(๖) นางมาลัย จักรสิงหโต ผูอํานวยการกองการศึกษา กรรมการ 

(๗) นางนฤมล วรรณรักษ หัวหนาฝายอํานวยการ กรรมการ 

(๘) นางจรรยา ไขปญญา หัวหนาฝายทะเบียนราษฎร กรรมการ 
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(๙) วาที่ ร.ต.ศุภชัย วงคบรรใจ หัวหนาฝายปกครอง กรรมการ 

(๑๐) นางรัตนาภรณ  สีชมภู หัวหนาฝายการเจาหนาที่ กรรมการ 

(๑๑) นางบุญศรี แกวมา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กรรมการ 

(๑๒) นางสมบูรณ เรืองทวีป หัวหนาฝายบริหารงานคลัง กรรมการ 

(๑๓) นายภูวณัฐ จุลบุตร   หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง   กรรมการ 

(๑๔) นายธนเดช ธนภรณเช้ือใจมา  หัวหนาฝายการโยธา กรรมการ 

(๑๕) นางศิริพร เปงสลี             หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห กรรมการ 

(๑๖) นางพัชรินทร นุดวง หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน กรรมการ 

(๑๗) นางลักขณา เอกรัตน หัวหนาฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม กรรมการ 

(๑๘) นางเขมิกา จําปาชัยศรี หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ กรรมการ 

(๑๙) นายธีระศักด์ิ กระจางฉาย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการฯ) กรรมการ 

(๒๐) นายภาสกร แกวคําดี หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข กรรมการ 

(๒๑) นางพรพรรณ หมื่นตาบุตร หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 

(๒๒) นางเมธีรา เตชะสืบ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) กรรมการ 

(๒๓) นางศรีนวล ณ ลําปาง หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (กองการศึกษา) กรรมการ 

(๒๔) นายนริศร ณ ลําปาง หัวหนาฝายบริหารการศึกษา กรรมการ 

(๒๕) นางสาวกนกกาญจน  พรรณรัตน  หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ กรรมการ 

(๒๖) นางปนัดดา วงคชมภู นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ กรรมการ 

(๒๗) นางสกาวเดือน   เกตุแกว หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหนาที่ในการใหแนวทาง และกําหนดขอบเขตในการดําเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูลที่นําเสนอ อํานวยการและสนับสนุนการใชระบบสารสนเทศเพ่ือประโยชนในการพัฒนา

องคกรและการใหบริการประชาชน 

๓. คณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 

๑. นางสกาวเดือน   เกตุแกว หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ  ประธานคณะทํางาน 

๒. นายปณณธร ต๊ิบปะละ เจาพนักงานทะเบียนชํานาญงาน (สํานักปลดัฯ) คณะทํางาน 

๓. นางสาวศิริมาส ปงอินถา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (สํานักปลัดฯ) คณะทํางาน 

๔. นายศรชัย นามวงศ พนักงานดับเพลิง (สํานักปลัดฯ) คณะทํางาน 

๕. นายวรัญ ู รักสัตย พนักงานจางทั่วไป (สํานักปลดัฯ) คณะทํางาน 

๖. นางวีรวรรณ เกษมสันต ณ อยุธยา  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กองคลัง) คณะทํางาน 

๗. นางสาวธัญวิลาส  เปงอินตา เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน (กองคลัง) คณะทํางาน 

๘. นางสาวรัตติกาล พุทธาเทพ ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ (กองคลัง) คณะทํางาน 
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๙. จ.ส.อ.นพดล พลละคร นายชางเครื่องกลชํานาญงาน (กองชาง) คณะทํางาน 

๑๐. นายกิตติคุณ ศรีนาคา นายชางโยธาชํานาญงาน (กองชาง) คณะทํางาน 

๑๑. นายกฤษกร บุญเลอร นายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน (กองชาง) คณะทํางาน 

๑๒. นายมานพ เรืองยศ เจาพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน คณะทํางาน 

๑๓. นายพงศธร สุตาชู นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน (กองชาง) คณะทํางาน 

๑๔. นายนิวัฒ  ปนใจกูล พนักงานจางทั่วไป (กองชาง) คณะทํางาน 

๑๕. นายวิวัฒน  พ่ึงสุข พนักงานขับรถยนต (กองชาง) คณะทํางาน 

๑๖. นายวิษณุวัฒน ธรรมรัตนพงศ ผูชวยชาง (กองชาง) คณะทํางาน 

๑๗. นายพิบูลยสุข  เสียงล้ํา พนักงานจางทั่วไป (กองชาง) คณะทํางาน 

๑๘. นายอุทัย ใจนวล ผูชวยชาง (กองชาง) คณะทํางาน 

๑๙. นายปติพงษ ดวงใย พนักงานขับรถยนต (กองชาง) คณะทํางาน 

๒๐. นายชัยพร วังตุน พนักงานจางทั่วไป (กองชาง) คณะทํางาน 

๒๑. นายศุภโชติ ปอมบานตา พนักงานจางทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) คณะทํางาน 

๒๒. นายกฤตกร ทองทิพย พนักงานจางทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) คณะทํางาน 

๒๓. นางสาวกนกพร  เตชะสาย พนักงานจางทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) คณะทํางาน 

๒๔. นายชยางกูร นอยปลูก พนักงานจางทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) คณะทํางาน 

๒๕. วาที่ ร.ต.ปราชญสยาม วงศาโรจน  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (กองสวัสดิการสังคม) คณะทาํงาน 

๒๖. นางพัชรินทร วงคชมภู ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (กองสวัสดิการสังคม) คณะทํางาน 

๒๗. นายเจตริน ศรีทินนท พนักงานจางทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม) คณะทํางาน 

๒๘. นางสาวพิชญาดา  เขียวเลางาม พนักงานจางทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม) คณะทํางาน 

๒๙. นางสาวปาลิกา ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (กองการศึกษา) คณะทํางาน 

๓๐. นางสาวปริยากร เช้ืออินสูง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) คณะทํางาน 

๓๑. นางสาวจิรารัตน  มณียศ ผูชวยนักวิชาการศึกษา (กองการศึกษา) คณะทํางาน 

๓๒. นางนารีนาถ  กันหาเวียง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางาน 

๓๓. นายณัฐวุฒิ   ฟูช่ืน ผูชวยเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร คณะทํางาน 

๓๔. นางสาวรัตติกรณ  สุทธการ  ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  คณะทํางาน 

๓๕. นายณัฐพงษ ตุยเต็มวงศ ผูชวยนักวิชาการสิ่งแวดลอม คณะทํางาน 

๓๖. นายเอกพจน กันธินา  เจาหนาที่ทะเบียนทรัพยสิน คณะทํางาน 

๓๗. นายมณฑล  ภูทอง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ    คณะทํางาน/

เลขานุการฯ 
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มีหนาที่ดังนี ้

๑. บันทึกขอมูล และปรับปรุงขอมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศตาง ๆ เว็บไซต และสื่อประเภท

โซเชียลมีเดีย (Social Media) ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร  

๒. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตระดับโคด (Code) เพ่ือใหสามารถแสดงผล และแสดงขอมูลตาม

แนวทางที่คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการฝายอํานวยการกําหนด 

๓. ใหคําปรึกษา และใหความชวยเหลือ ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชงานโปรแกรม

ระบบสารสนเทศที่มีใชงานในหนวยงานแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของหนวยงานน้ัน ๆ 

 

 



สวนที่ 4 

แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 

ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 

แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่ 

รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ 

เทศบาลเมือง 

เขลางคนคร 

 

- เพ่ือปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ของเทศบาลใหม ี

ความทันสมยัและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของคณะกรรมการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

คณะทํางานรับ-สง

หนังสือราชการผาน

- ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

คณะทํางานรับ-สงหนังสือ

ราชการผานระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส และ

บุคลากรที่เกี่ยวของทุก 

ไตรมาส 

- ฝกอบรมและศกึษาดูงาน

ใหแกคณะกรรมการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ 

100,000 100,000 100,000 100,000 - จัดประชุมจํานวน  

4 ครั้ง 

- พัฒนาโปรแกรม

ระบบสารสนเทศ 

ตอยอดจาก

โปรแกรมทีม่ีอยูเดิม 

จํานวน 1 ระบบงาน 

- เครื่องคอมพิวเตอร

ในสํานักงาน เครื่อง

คอมพิวเตอรพกพา 

- ขอมูลระบบ

สารสนเทศของ

เทศบาลเมืองเขลางค

นคร ไดรับการพัฒนา

และปรับปรุงขอมูลให

มีความทันสมยั 

ถูกตองตามเหตุการณ

ปจจุบัน และเกิด

ประโยชนตอผูเขาใช

ขอมูลใหมากทีสุ่ด 

กอง

วิชาการ

และ

แผนงาน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่ 

รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส และ

บุคลากรที่เกี่ยวของกับ

ระบบสารสนเทศของ

เทศบาล 

 

คณะทํางานรับ-สงหนังสือ

ราชการผานระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส และ

บุคลากรที่เกี่ยวของ 

- พัฒนาและปรับปรุง

ขอมูลเว็บไซตของเทศบาล

เมืองเขลางคนคร และ

เว็บไซตประเภทโซเชียล

มีเดียของเทศบาลฯ ใหมี

ขอมูลที่เปนปจจุบันอยู

เสมอ 

- ปรับปรุงขอมูลระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร 

(GIS) ของเทศบาลเมือง 

เขลางคนคร 

- ปรับปรุงระบบเครือขาย

ใหมีความทันสมัยมาก

ย่ิงขึ้น 

และอุปกรณอ่ืนๆ ที่

ใชเช่ือมตอระบบ

เครือขาย

คอมพิวเตอร 

สามารถแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางกันได 

ทุกเครื่อง 

- เครื่องคอมพิวเตอร

ในสํานักงาน เครื่อง

คอมพิวเตอรพกพา 

และอุปกรณอ่ืน ๆ 

แลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางกันได 

- ประชาชน หรือ

ผูรับบริการผูใชชอง

ทางการติดตอขอมูล

ทางเว็บไซตและ

สารสนเทศตาง ๆ 

ของเทศบาลมีความ

พึงพอใจในการบริการ

ของเทศบาลมากขึ้น 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่ 

รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

- ปรับปรุงพัฒนาตอยอด

โปรแกรมระบบสารสนเทศ 

ของเทศบาลเมืองเขลางค

นคร 

2 การเช่ือมโยง

ขอมูลทะเบียน

ราษฎรของ

กรมการปกครอง 

- เพ่ือพัฒนาโปรแกรม

ระบบสารสนเทศ

สําหรับเช่ือมโยงขอมูล

ทะเบียนราษฎร 

กรมการปกครองตามที่

ไดมีการ MOU กัน 

สําหรับใชในงานของ

กองสวัสดิการสังคม 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

เช่ือมโยงขอมูลกับ

กรมการปกครองผาน

ทางระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรของ

สํานักงานรัฐบาล

- พัฒนาโปรแกรมระบบ

สารสนเทศสําหรับเช่ือมโยง

ขอมูลทะเบียนราษฎรของ

กรมการปกครอง 

- 

ไมใช

งบประมาณ

จาก 

เทศบาลฯ 

- 

ไมใช

งบประมาณ

จาก 

เทศบาลฯ 

- 

ไมใช

งบประมาณ

จาก 

เทศบาลฯ 

- 

ไมใช

งบประมาณ

จาก 

เทศบาลฯ 

- มีโปรแกรมระบบ

สารสนเทศสําหรับ

เช่ือมโยงขอมูล

ทะเบียนราษฎรของ

กรมการปกครอง 

จํานวน 1 โปรแกรม 

- สามารถใชงาน

โปรแกรมในการลด

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานไดอยาง

รวดเร็วมากขึ้น 

 

- โปรแกรมระบบ

สารสนเทศสําหรับ

เช่ือมโยงขอมูล

ทะเบียนราษฎรของ

กรมการปกครอง 

สามารถชวยลด

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ได 

- ประชาชน

ผูรับบริการมีความ 

พึงพอใจมากขึ้น 

กอง

วิชาการ

และ

แผนงาน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่ 

รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

อิเล็กทรอนิกส (GIN) 

โดยเช่ือมตอระบบไปยัง

กองสวัสดิการสังคม 

เทศบาลเมืองเขลางค

นคร (โรงเรียนดอนตัน

เดิม) 
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แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ลําดับ

ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ ปงบประมาณ  พ.ศ.2560 

พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2560 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเทศบาล

เมือง 

เขลางคนคร 

   

- จัดประชุมคณะทํางาน จํานวน 3  ครั้ง 

- ปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

- พัฒนาโปรแกรมประยุกตตอยอดจากโปรแกรมทีม่ ี

อยูเดิม 

- พัฒนาและปรับปรุงขอมูลเว็บไซตของเทศบาลเมือง 

เขลางคนคร และเว็บไซตประเภทโซเชียลมีเดียของ

เทศบาลฯ ใหมขีอมูลที่เปนปจจุบันอยูเสมอ 

- จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

 

            

2 การเช่ือมโยงขอมูล

ทะเบียนราษฎรของ

กรมการปกครอง 

- ติดต้ังระบบเครื่องขาย และติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร

แมขาย (Server) เพ่ือเช่ือมตอฐานขอมูลจากฐานขอมูล

ทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง 

- พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศสําหรับเช่ือมโยง

ขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง 
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