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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(ช่ัวคราว) (อาคารเลขท่ี 
70/1) 
 
 
 

- เพื่อให้อาคาร
ส านักงานเทศบาลเมือง
เขลางค์นครมีความ
สะอาด 
 
 
 
 

- จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดอุปกรณเ์ครื่องมือ-
เครื่องใช้ ห้องน  า กระจก       
พัดลม เครื่องปรับอากาศ    
บันได ตลอดจน บรเิวณ
ทางเดินทั งในและนอกอาคาร
ตั งแต่ชั น 1- 4  อาคารเลขท่ี 
70/1 จ านวน 1 อาคาร  

250,000 
 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 

- - - - - พนักงานเทศบาล
มีความพึงพอใจใน
การท าความสะอาด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ง 
-  

 

- อาคารส านักงาน
และ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้มี
ความสะอาด 
เรียบร้อย เป็น
ระเบียบส่งผลให้การ
ท างานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

 
2 โครงการจดังานวันเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

- เพื่อให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
เจ้าหน้าท่ี มีส่วนร่วม
ในการแสดงออกและ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 
 
 
 
 
 

- จัดพิธีทางศาสนา ท าบุญ 
ถวายภัตราหารเพลแด่ 
พระสงฆ ์
- คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  
และเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ใน
วันท่ี24 เมษายน ของทุกป ี

300,000 
 

80,000 
 

- - - - ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล
และเจา้หน้าท่ี ได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน
ในวันเทศบาลทุกปี 
อย่างน้อย 2 
กิจกรรม 
 

- ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล
และเจา้หน้าท่ีมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงออกและท า
กิจกรรมร่วมกัน 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 
 

โครงการจดังานรัฐพิธีและ
กิจกรรมส าคญัของเทศบาล 

- เพื่อเสริมสร้างให้
ผู้บริหาร และพนักงาน
เทศบาลร่วมงานรัฐพิธี
ในวันส าคัญต่าง ๆ 
ของประเทศ 
 

- จัดงานวันส าคัญและงานรัฐ
พิธีต่าง ๆ เช่นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา,วันฉัตรมงคล,วัน
ปิยมหาราช,วันจักรี ฯลฯ 

400,000 
 

59,016 80,000 80,000 80,000 ผู้บริหาร และ
พนักงานเทศบาล
ได้ร่วมงานรัฐพิธีใน
วันส าคัญต่าง ๆ 
ของประเทศทุก 
ครั ง 
 

- ผู้บริหาร และ
พนักงานเทศบาลได้
มีส่วนร่วมงานรัฐพิธี
ในวันส าคัญต่าง ๆ 
และตระหนักถึง
ความส าคญัของ
งานรัฐพิธีที่ส าคัญ
ต่างๆ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

4 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
 

- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการเพิ่มมาก
ขึ นจากเวลาปกต ิ
 

- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล ออกใหห้น่วยบริการ
ตามชุมชนต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลไม่น้อยกว่า 10  
ครั ง/ป ี
 

200,000 - - - - - คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงาน
และลูกจ้าง
เทศบาล ออก
ให้บริการตาม
ชุมชนต่าง ๆ ใน
เขตเทศบาลไม่
น้อยกว่า 7 ครั ง/ป ี
 

- ประชาชนได้รับ
การบริการจาก
เทศบาลเพิม่มากขึ น 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปกป้อง
สถาบันส าคญัของ
ชาติ เพื่อเสรมิสร้าง
ความสมานฉันท์และ
ความสามัคคีของคน 
ในชาติ 

- เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาลประธานชุมชน 
พนักงานเทศบาล และ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตลอดจน 
ประชาชนท่ัวไป มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการในการปกป้อง
สถาบันของชาติหรือเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์และความ
สามัคคีของคนในชาต ิ
 

- พนักงานเทศบาล 
ร่วมกันจัดกิจกรรม 
จัดบอร์ด และหรือท า
ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ 
ป้ายไวนิลไม่น้อยกว่า 
1 ครั ง/ปี รวมถึง 
การจัดกิจกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกป้องสถาบัน
แห่งชาติ 
 

400,000 502,000 502,000 502,000 502,000 - คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาลและเจา้หน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานตลอดจน 
ประชาชนท่ัวไปได้
ร่วมกันจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการปกป้อง
สถาบันส าคญัของชาติ
หรือเสริมสร้างความ
สมานฉันท์และความ
สามัคคีของคนในชาติ
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
ต่อป ี

- คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานชุมชน
พนักงานเทศบาลและ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาล
เกิดความรักและความ
สามัคคีในไดส้ถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

6 
 
 

โครงการจดัซื อ
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ของงานทะเบียน
ราษฎร 

-  เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการดา้นงานทะเบียนราษฎร
อย่างต่อเนื่อง 
- เพื่อเช่ือมโยงระบบสื่อสารด้าน
งานทะเบียนราษฎรและรองรับ
การเช่ือมโยงเข้ากับเครือข่าย
ของศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาค
ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน
กรมการปกครอง 

เครื่องพิมพ์ LINE 
MATRIX PRINTER
เพื่อเช่ือมโยง
ระบบสื่อสารด้านงาน
ทะเบียนราษฎร 

350,000 - - - - - เจ้าหน้าท่ีมีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการดา้นงาน
ทะเบียนราษฎรอย่าง
ต่อเนื่อง  และได้ข้อมูล
ตรงตามวตัถุประสงค์
ของทางราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจ้างเหมา
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานทะเบียน
ราษฎร 

เพื่อให้ระบบ
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
งานทะเบียนราษฎรใช้
งานอย่างต่อเนื่อง 

- จ้างเหมาบ ารุงรักษา และ
ซ่อมแซม แก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ ไม่ให้เกิดปญัหา
หรือขัดข้องทางระบบ เพื่อ
บริการประชาชนได้อย่าง
ตอ่เนื่อง 

133,200 133,200 133,200 133,200 133,200 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

- เพื่อบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ให้
สามารถใช้งานได้เตมิ
ประสิทธิภาพ 

- ซ่อมแซมปรับปรุง
บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ให้มสีภาพดีขึ น 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีเครื่องมือ
เครื่องใช้อยู่ใน

สภาพดีขึ น 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถใช้ครุภณัฑ์
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- เพื่อบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงรักษาท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้เตม็
ประสิทธิภาพ 

- ซ่อมแซมปรับปรุงครุภณัฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้มี
สภาพดีขึ น(อาคารส านักงาน
ช่ัวคราว) 

400,000 400,000 
 
 
 

 

400,000 400,000 400,000 อาคารส านักงาน
อยู่ในสภาพท่ี
เหมาะสม ส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

- ท าให้ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างสามารถ
ใช้งานได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการฝีกอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนา
บุคลากรเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

๑.เพื่ออบรมพัฒนาผู้บรหิารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ทัศนคติ
ที่ดี ต่อการปฏิบตัิงาน 
๒. เพื่ออบรมพนักงานและ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน และบริการประชาชน 
๓. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา ข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไปได้ศึกษาดู
งานจากหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเป็น
ตัวอย่างที่ดีด้านการบริหาร, การ
จัดการ, การบริการ รวมทั้งการใหผู้้
เข้าศึกษาดูงานได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรที่
ฝึกอบรม 
 

ฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
บุคลากร จ านวน 
๓๐๐ คน พร้อม
ศึกษาดูงาน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ - - - บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจ
หลักสตูรที่เข้ารับ
การอบรมและผ่าน
การทดสอบหลัง
การฝึกอบรมร้อยละ 
๖๐ ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม 

๑.ผูเ้ข้ารับการอบรม 
มีทักษะ และทัศนคติ
ที่ดีต่อการปฏบิัติงาน 
เป็นพนักงานของรัฐที่
มีคุณภาพ 
๒.พนักงานของ
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครมีความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัตริาชการ 
๓.ผูเ้ข้ารับการอบรม
ได้ศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีด้านการ
บริหาร, การ 
จัดการ, การบริการ 
รวมทั้งการให้ผูเ้ข้า 
ศึกษาดูงานได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 



  
 

312 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนา
เทศบาลเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อพัฒนาเทศบาลใหเ้ป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒. เพื่อพัฒนาเทศบาลทั งทางด้าน
บุคลากรกระบวนการ วัสดุ อุปกรณ์
ให้สามารถด าเนินงานบริการ
ประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
มากขึ น 
๓. เพื่อพัฒนาเทศบาลโดยการสอน
จากพ่ีสู่น้องพวกพ้อง ทีมงาน 
๔. เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างานให้มีความรวดเร็วมากขึ น ลด
ขั นตอนการท างาน โดยน าเครื่องมอื 
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏบิัติงาน 
 
 

- ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างได้
ร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย 
ได้เข้ารับการ
ประชุมสมัมนา/การ
อบรมพัฒนาตาม
โครงการ 
- ท าให้เทศบาลเมือง
เขลางค์นครไดม้ีการ
จัดท าเครื่องมือ/
ตัวชี วัดและการจัดท า
สมรรถนะประจ ากลุ่ม
งาน และสมรรถนะ
หลักเพื่อใช้ในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

65๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ -   -    - ๑. ท าให้มี
เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะและ
ตัวชี วัด
ความส าเร็จการ
ปฏิบัติส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย     
4 กลุ่ม ได้แก่  
ผู้บริหาร    
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 
๒. ท าให้พนักงาน
กลุ่มเป้าหมายได้
ร่วมระดมความคิด
และได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
อย่างน้อยร้อยละ 
๕๐ ของแต่ละ
หลักสตูร 

๑. เทศบาลเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒. ท าให้สามารถ
พัฒนาเทศบาลทั ง
ทางด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ให้
สามารถด าเนินการ
บริการประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. ท าให้เกิดการ
พัฒนาเทศบาลโดย
การสอนงานจากพ่ี
สู่น้อง พวกพ้อง 
ทีมงาน เป็นประจ า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการฝึกอบรมสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร คณะผู้บริหาร และ   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

จัดอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย ท่ี
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้แก่สมาชิกสภา
เทศบาลและศึกษาดู
งาน 

500,000 500,000 - - - ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน
การทดสอบการใช้
ระเบียบกฎหมายที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของผูเ้ข้า
รับการอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถใช้ระเบียบ
กฎหมายเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

13 โครงการพัฒนาระบบใน
การเลือกตั ง และพัฒนา
ประชาธิปไตย 

เพื่อปลูกฝังความเป็น
พลเมืองที่มีคณุภาพ
ให้แก่ประชาชน 

ประชาชน ผู้น าชุมชน 
ตัวแทนกลุ่ม/องค์กร
ต่างๆ ในพื นท่ีของเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร จ านวนทั งสิ น 
126 คน 

50,000    - - - - ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน
การทดสอบการใช้
ระเบียบกฎหมายที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของผูเ้ข้า
รับการอบรม 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถใช้ระเบียบ
กฎหมายเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

ส านักปลดั 
เทศบาล 
 

14 โครงการจดัการเลือกตั ง
นายกเทศมนตรีเมือง      
เขลางค์นครและสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

เพื่อให้การเลือกตั ง
เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อย 
 

จัดการเลือกตั ง
นายกเทศมนตรีเมือง
เขลางค์นคร และ
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร   

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -ไม่มีการร้องเรียน/
คัดค้าน การ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
- มีผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกตั ง 
ร้อยละ 70 
 

การเลือกตั ง
นายกเทศมนตรีเมือง
เขลางค์นคร และ
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อย 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการจ้างท่ีปรึกษา
ออกแบบตกแต่งภายใน
อาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

-เพื่อให้เทศบาลเมืองเขลางค์
นครมีรูปแบบรายการ พร้อม
ประเมินราคา ในการตกแต่ง
ภ าย ในอาค า รส า นั ก ง า น
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 

- เพื่อว่าจ้างบุคคล 
ภายนอกออกแบบให้มี
รูปแบบรายการพร้อม
ประเมินราคา ในการ
ตกแต่งภายในอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมือง     
เขลางค์นคร 

200,000 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- มี รู ป แ บ บ ร า ย ก า ร
พร้อมประเมินราคา ใน
ก า ร ต ก แ ต่ ง ภ า ย ใ น
อ า ค า ร ส า นั ก ง า น
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

- ภายในอาคารส านักงานมี
ความ เหมาะสมต่ อการ
ปฏิบัติงาน สะดวกในการ
บริการประชาชน 
 
 

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 

16 
  
  
  
  

โครงการท้องถิ่นสะอาด 1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมท า
ความสะอาดสถานท่ีราชการ
ให้สะอาดน่าอยู่ น่าชม  
น่าท างาน 
2.เพื่อให้ป้ายตา่งๆ ในเขต
เทศบาล เช่น ป้ายโฆษณา
ประชาสมัพันธ์ต่างๆทั งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนให้มี
ความแข็งแรง สวยงาม
ปลอดภัย และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
3.เพื่อให้ห้องน  าภายในอาคาร
ส านักงานเทศบาลฯมีความ
สะอาดและปลอดภยัส าหรับ
บริการประชาชน 

1.ภูมิทัศน์บริเวณอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมือง        
เขลางค์นคร (ช่ัวคราว) 
2.ภูมิทัศน์บริ เวณพื นที่     
ในชุมชนต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลฯ 
3.ห้องน  าภายในบริเวณ
อาคารส านักงานเทศบาล
ฯ 

- 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 
เนื่องจาก
เป็นการ

ปฏิบัติงาน
ประจ าตาม

อ านาจ
หน้าที่ของ
เทศบาล) 

- 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 
เนื่องจาก
เป็นการ

ปฏิบัติงาน
ประจ าตาม

อ านาจ
หน้าที่ของ
เทศบาล) 

- 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 
เนื่องจาก
เป็นการ

ปฏิบัติงาน
ประจ าตาม

อ านาจ
หน้าที่ของ
เทศบาล) 

- 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 
เนื่องจาก
เป็นการ

ปฏิบัติงาน
ประจ าตาม

อ านาจ
หน้าที่ของ
เทศบาล) 

- 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 
เนื่องจาก
เป็นการ

ปฏิบัติงาน
ประจ าตาม

อ านาจ
หน้าที่ของ
เทศบาล) 

ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 มีความพึง
พอใจในสภาพแวดล้อม
ในเขตเทศบาล และ
ภายในบริเวณอาคาร
ส านักงานเทศบาล
รวมถึงพอใจ 
การจัดบริการห้องส้วม
ให้แก่ประชาชน  
ณ บริเวณอาคาร
ส านักงานของเทศบาล 
 

1.ในเขตเทศบาลและ
ภายในบริเวณอาคาร
ส านักงานเทศบาลฯมสีภาพ
ภูมิทัศน์ที่เหมาะสมมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.ป้ายต่างๆ ในเขต
เทศบาลฯมั่นคงแข็งแรง
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3.เทศบาลฯมหี้องน  า
สะอาดไว้บริการประชาชน 

งานธุรการ 
(ส านัก

ปลัดเทศบาล) 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการจ้างท่ีปรึกษา
ออกแบบก่อสร้างอาคาร
ประกอบต่างๆ และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณทีด่ินส าหรับใช้
ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้เทศบาลเมืองเขลางค์
นครมีรูปแบบรายการ พร้อม
ประเมินราคา ค่าก่อสร้าง
อาคารประกอบต่างๆ และ
ปรั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ภ า ย ใ น
บริเวณที่ดินส าหรับใช้ก่อสร้าง
อาคารส านักงานเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 
 
 
 
 
 

- จ้างบุคคล ภายนอกผู้มีอาชีพ
ด้านการออกแบบก่อสร้างและ
ออกแบบปรับภูมิทัศน์ ท าการ
ออกแบบและประมาณการราคา
ในการก่อสร้างอาคารประกอบ
ต่ า งๆ  และปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์
ภายในบริ เวณที่ดินส าหรับใ ช้
ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  
ภายในวงเงินไม่ต่ ากว่า 
40,000,000 บาท 
ประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังนี  
1. สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
จ านวน 1 สนาม 
2. สนามฟุตซอล จ านวน 1 
สนาม 
3. อาคารกีฬากั นระหว่าง 2 
สนาม ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
จ านวน 1 หลัง 

1,600,000 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- มี รู ป แ บ บ ร า ย ก า ร
พร้อมประมาณการราคา
ค่ าก่อสร้ า งอาคาร
ประกอบต่างๆ และ
ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์
ภายในบริเวณที่ดิน
ส าหรับใช้ก่อสร้ า ง
อ า ค า ร ส า นั ก ง า น
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

-  
 

- ภายในบริเวณท่ีดิน
ส านักงานเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร     
มีความเหมาะสมต่อ  
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและอ านวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชนท่ี  
มาติดต่อ 
 

ฝ่าย
อ านวยการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   4. โรงอาหาร (ใกล้อาคารพัสดุ
กองคลัง) จ านวน 1 หลัง 
5. สวนสาธารณะ/ลานกิจกรรม/  
ลู่วิ่ง/สวนสุขภาพ (บริเวณสระน  า) 
6. อาคารกองสาธารณสุข     
ขนาด 3 ชั น จ านวน 1 หลัง 
7. อาคารผู้สูงวัย (เพิ่มเติมจาก
เดิม) จ านวน 1 หลัง 
8. หลังคาเชื่อมระหว่าง         
ศูนย์เด็กเล็ก,ศูนย์สูงวัย และ
อาคารสาธารณสุข รวม 3 จุด 
9. รั วแบบสวยงามด้านหน้า
อาคารส านักงานกับหลังบ้าน
ประชาชน 
10. ป้ายบอกช่ืออาคาร ประกอบ
ต่างๆ ท่ีออกแบบก่อสร้าง 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
            3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจ้างควบคมุงาน
ก่อสร้างอาคารประกอบ
ต่างๆ และปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณส านักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 
 
 
 

-  เพื่อให้เทศบาลเมือง        
เขลางค์นคร มีการควบคมุงาน
ก่อสร้างอาคารประกอบตา่งๆ 
และปรับปรุงภูมิทัศนภ์ายใน
บริเวณทีด่ินส าหรับใช้ก่อสร้าง
อาคารส านักงานเทศบาลเมือง      
เขลางค์นคร 
- เพื่อให้เกิดการก่อสร้าง
อาคารประกอบต่างๆ และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณทีด่ินส าหรับใช้ก่อสร้าง
อาคารส านักงานเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร เรียบร้อย ถูกต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้งาน 

- จ้างบุคคลภายนอก  
ผู้มีอาชีพด้านการควบคุม
งานก่อสร้างอาคารประกอบ
ต่างๆ และปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณที่ดินส าหรับใช้
ก่อสร้างอาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- 3,160,000 - - - - มี ก า ร ค ว บ คุ ม ง า น
ก่อสร้างอาคารประกอบ
ต่างๆ และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในบริเวณที่ดิน
ส าหรับใช้ก่สร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมือง        
เขลางค์นคร  
- มีการก่อสร้างอาคาร
ประกอบต่ า งๆ  และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณที่ดินส าหรับใช้
ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร
ส านักงานเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร เรียบร้อย 
ถู ก ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงค์ของการใช้
งาน 

- ภายในบริเวณที่ดิน 
ส านั กงานเทศบาล
เ มื อ ง เ ข ล า งค์ น ค ร      
มี อ า ค า ร  ส ถ า น ที่     
ที่ เหมาะสมต่อการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
เจ้าหน้าที่และอ านวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อ 
 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
            3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการจ้างเหมา
ท าความสะอาด
อาคารส านักงาน
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

1.เพื่อให้ส านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
มีความเป็นระเบยีนเรยีบร้อยเกิดความสะอาด
และปลอดภัย 
2.เพื่อรองรับการอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ประชาชนตามภารกิจ อ านาจ
หน้าท่ีและการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี 
3.เพื่อส่งเสรมิอาคารส านักงานเทศบาลเมือง
เขลางค์นครและบริเวณรอบอาคารส านักงาน
มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาบุคคลภายใน และ
บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ 

อ า ค า ร ส า นั ก ง า น
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร จ านวน 1 หลัง
แ ล ะ บ ริ เ ว ณ ร อ บ
อาคารส านักงาน  

- 145,600 - - - ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจใน
ความสะอาดของ
ตัวอาคาร
ส านักงานเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร      
และบรเิวณรอบ
อาคาร 
 

1.ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการติดต่อราชการ
จากเทศบาล 
2.ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการติดต่อราชการ
จากเทศบาล 
 

 ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 

 

20 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคล
ธรรมดาเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

-เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

จ้างเหมาบริการผู้มี
อ า ชีพรั บ จ้ า ง  เ พื่ อ
ติ ด ต า ม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
น โ ย บ า ย ผู้ บ ริ ห า ร
ท้องถิ่น จ านวน 1 คน 

- 96,000 - - - ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของโครงการ 
ตามนโยบาย
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นน าผลการตดิตาม
และประเมินผลไปบริหารงานได้
อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 
 

  
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

21 โครงการรื อถอน 
โยกย้ าย  ติ ดตั ง
แ ล ะ เ ช่ื อ ม โ ย ง
ร ะบบทะ เบี ย น
ราษฎร 

เพื่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรแห่งใหม่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพใน
การให้บริการ 

กา ร ให้ บ ริ ก า ร ง าน
ทะเบียนราษฎรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

- 38,000 - - - 1.ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การใช้บริการงาน
ทะเบียนราษฎร 
ร้อยละ8 

1.เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
งานทะเบียนราษฎรในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
2. ประชาชนเกิดความพึงพอใจใน
การรับบริการ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 



  
 

319 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความเขม้แข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน เพ่ือความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
                 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1.เพื่อแสดงเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
2.เพื่อให้ข้าราชการ ส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า          
พนักงานจ้างของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ
ประชาชนท่ัวไปมีจติส านึก
ในการต่อต้านการทุจริต 

1.จัดท าประกาศเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
อย่างน้อย 1 ฉบับ และเผยแพร่
ต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 
ครั ง 
2.ประชาสัมพันธ์การสร้ าง
จิตส านึกให้ประชาชนต้องการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของทุก    ภาค
ส่วน อย่างน้อย 1 ช่องทาง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 1.มีประกาศ
เจตจ านงการต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร   อย่าง
น้อย 1 ฉบับ 
และเผยแพรต่่อ
สาธารณชน     
อย่างน้อย 1 ครั ง 
2.มีการ
ประชาสมัพันธ์การ
สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนต้องการมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
การทุจริตของทุก
ภาคส่วนอย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

1.การบริหารราชการ 
ของเทศบาลเมือง      
เขลางค์นครมีความ
โปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรได ้
2.ผู้บริหาร 
ข้าราชการ 
ส่วนท้องถิน่  
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างของ
เทศบาลเมือง       
เขลางค์นคร และ
ประชาชนท่ัวไปมี
จิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

320 
 

แบบ ผ.02 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
       3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการส่งเสริม
ประมวลคุณธรรม
จริยธรรม พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง  
ในหน่วยงานเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

1.เพื่อส่งเสรมิพัฒนาให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและ 
พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ไดม้ีความรู้
ความเข้าใจในหลักคณุธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบตัิงาน
ในหน้าท่ีของแต่ละบุคคลใน
องค์กร สามารถปฏิบัติงานตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม  
ได้อย่างเหมาะสม 
3. เพื่อส่งเสริมผู้เข้ารับการ
อบรมให้มีจติส านึกในการ
ปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้งใน
องค์กร สร้างสมัพันธภาพที่ดี 
สามารถท างานร่วมกันได้อย่าง 
มีความสุข 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักคณุธรรมจรยิธรรม 
ในองค์กรเพิ่มมากขึ น โดยได้
ก าหนดกิจกรรม ดังนี  
-จัดกิจกรรมการเข้าวัดฟังธรรม 
ทุก ๆ 2 เดือนครั ง ร่วมกัน 
-จัดท าป้ายส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงาน 
-กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒0,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - - ผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างใน
สังกัดเทศบาลเมือง
เขลางค์นครเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักธรรมค าสั่งสอน 
เพื่อยึดถือเป็นแนวทางใน
การด ารงชีวิตในยุค
ปัจจุบัน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการมจีิตส านึกท่ีดี
สามารถน าคุณธรรม 
จริยธรรม ไปประพฤติ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ความสุข 
3.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมม ี
สายสมัพันธ์อันดีระหว่าง
องค์กรทุกหน่วยงาน ท า
ให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

321 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  ๕ การบริหารและพัฒนาองค์กร 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
     ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการพัฒนาส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  
(อาคารใหม่) 

๑. เพื่อให้มีสถานท่ี     ท่ี
เหมาะสมส าหรบัอ านวย
ความสะดวกต่อประชาชน
ผู้มาตดิต่อขอรบับริการ
ด้านงานทะเบียนราษฎร
และบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
 

๒.เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชนท่ีมา
ขอรับบริการด้านงาน
ทะเบียนราษฎรและ
รองรับการให้บริการด้าน
งานบัตรประจ าตัว
ประชาชนของส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  
(อาคารใหม่) 

- ติดตั งครุภัณฑ์พร้อมตกแต่งส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (อาคาร
ใหม่) 
 

๑. เคาน์เตอร์ (Built in) 
๑.๑ ขนาด ๑๕๐๐x๗๐๐x๗๕๐ มม.   
จ านวน  ๗  ตัว 
๑.๒ ขนาด ๑๙๐๐x๖๐๐x๗๕๐ มม.   
จ านวน  ๒  ตัว 
๑.๓ เคาน์เตอร์ติดต่อสอบถาม   
ขนาด ๒๗๐๐x๗๐๐x๗๕๐ มม.  
จ านวน  ๑  ตัว 
 

๒. ตู้  (Built in) 
๒.๑  ตู้บานเปิด ๒ บาน (ตู้เอกสารสูง)  
ขนาด ๔๕๐x๔๕๐๐x๒๔๐๐ มม. 
จ านวน  ๑  ชุด    
๒.๒ ตู้วารสาร ขนาด ๓๐๐๐x๒๐๐๐ มม. 
จ านวน  ๒  ชุด 

- 396,000 - - - ๑.ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดท า
ครุภณัฑ์ ฯลฯ  
ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล
เมืองเขลางค์
นคร  
(อาคารใหม่) 
 
๒.ร้อยละ ๘๐  
ของประชาชน
ผู้รับบริการ       
มีความพึงพอใจ
ต่อการ
ให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎร 

- มีสถานท่ี
ให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎร
ที่เหมาะสม 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การติดต่อขอรับ
บริการ 
- ประชาชน
ผู้รับบริการ      
มีความพึงพอใจ       
 
 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

(ฝ่ายทะเบยีน
ราษฎรและบตัร) 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  ๕ การบริหารและพัฒนาองค์กร 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
     ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   3. งานผนัง 
3.๑ ผนังกั นห้อง(ผนังครึ่งทึบ-ครึ่งลายฉลุ)
ขนาด ๓๐๐๐x๒๐๐๐ มม. จ านวน ๑  ชุด 
 

3.๒ ผนังกั นห้อง(ผนังครึ่งทึบ-ครึ่งลายฉลุ)
ขนาด ๒๕๐๐x๒๐๐๐ มม. จ านวน ๑  ชุด 
 

3.๓ ผนังกั นห้อง (ผนังทึบ)  ขนาด  
๒๙๐๐x๒๐๐๐ มม. จ านวน  ๑  ชุด 
 

3.๔ ผนังกั นห้อง (ผนังทึบ)  ขนาด  
๑๒๐๐x๒๐๐๐ มม. จ านวน  ๑  ชุด 
 

3.๕ ผนังกั นห้อง(ผนังครึ่งทึบ-ครึ่งลายฉลุ)
ขนาด ๑๕๐๐x๒๔๐๐ มม. (ถึงฝ้าเพดาน)
จ านวน  ๑  ชุด 
 

3.๖ ผนังกั นห้อง(ผนังครึ่งทึบ-ครึ่งลายฉลุ)
ขนาด ๑๐๐๐x๒๔๐๐ มม. (ถึงฝ้าเพดาน) 
และขนาด ๔๐๐๐x๒๔๐๐ มม.   
(ถึงฝ้าเพดาน)  จ านวน  ๑  ชุด 
 

3.๗ ผนังกั นห้อง (ผนังทึบ) ติดตั งแผ่น เฌอ
ร่าบอร์ด  จ านวน ๑๐.๘  ตร.ม. 
และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร) 

        

 
 



  
 

323 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  ๕ การบริหารและพัฒนาองค์กร 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
     ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการจดัท าป้ายไฟอักษร
วิ่งส าหรับงานทะเบยีนราษฎร 
 

-  เพื่อให้มีป้ายไฟอักษร
วิ่งแจ้งข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์ เกี่ยวกับ
ภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ทะเบียนราษฎร เช่น 

งานเลือกตั ง และงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง  
 
 

-  ป้ายไฟอักษรวิ่ง ขนาด ๒๐๐x๔๐ cm   
จ านวน  ๑  ป้าย 
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพึงพอใจ
ต่อการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์
จากงาน 
ทะเบียนราษฎร 

-  ประชาชนผู้
มารับบริการ
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารจากการ
ประชาสมัพันธ์
ของงาน
ทะเบียนราษฎร 
และเกดิความ
พึงพอใจ   
 

ส านักปลดั 

เทศบาล 

(ฝ่ายทะเบยีน
ราษฎรและบตัร) 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  ๕ การบริหารและพัฒนาองค์กร 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
     ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานธนานุบาล 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

-  เพื่อให้อาคารสถานธนานุ
บาลมีความแข็งแรง มี
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินท่ี
ปลอดภัย และมีความพร้อม
ในการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

-  ปรับปรุงห้องนิรภัยและติดเหล็กดัด
ประตู-หน้าต่าง อาคารสถานธนานุ
บาล เทศบาล เ มื อ ง เ ขล างค์ นค ร                    
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) ดังนี  
1. งานก่อผนังห้องนิรภัย 
2. งานกั นผนัง 
3.งานเหล็กดัดประตู -หน้าต่าง ทั ง
อาคาร 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

309,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ร้อยละ 100 
ของระดับ
ความส าเร็จใน
การปรับปรุง
สถานธนานุบาล
เพื่อให้สถานท่ี
เก็บรักษา 
ทรัพย์สินมี
ความแข็งแรง
ความปลอดภัย 

-  สถานท่ี
ราชการ   
สถานธนานุบาล
เทศบาลเมือง  
เขลางค์นครมี
ความปลอดภัย
ในการรักษา
ทรัพย์สินที่รับ
ฝากจ าน า   
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
    

27 โครงการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับ
การบริการด้านงานบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
ส าหรับส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลเมือง     
เขลางค์นคร (อาคารใหม่) 

- เพื่อให้บริการจัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนแก่
ราษฎรทั้งในเขตและนอก
เขตพื้นท่ีเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 
 
 
 
 
 

- ติดตั้งระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
HARDWARE 
- ติดตั้ งและทดสอบการท างาน
ระบบค าสั่งควบคุมการท างาน  
SOFTWARE 
- ติดตั้ งและทดสอบการท างาน
ระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE/
ค าสั่งควบคุมการท างาน 
SOFTWARE  ระบบทะเบียนราษฎร
และบัตรฯ 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ -. ร้อยละ  ๘๐  
ของประชาชน
ผู้รับบริการ       
มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดท า
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

 

- ป ร ะช าชน
ไ ด้ รั บ ค ว า ม
สะดวก และ
ความพึงพอใจ
ต่อการจัดท า
บัตรประจ าตัว
ประชาชน    
 
 
 
 

ส านัก 
ปลัด 

เทศบาล 

 



  
 

325 
 

แบบ ผ.02 
 

      ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  ๕ การบริหารและพฒันาองค์กร 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความเข้มแข็งการบรหิารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความมั่นคง และเป็นธรรมในสงัคม 
     ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 
 

โ ค ร ง ก า ร จ้ า ง เ ห ม า
พนั ก ง า น ดู แ ล รั ก ษ า
ความปลอดภัยอาคาร
สถานท่ี/ประจ าจุดเข้า – 
ออกอาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

1. เพื่อให้ส านักงานเทศบาลเมือง      
เขลางค์นครมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเกิดความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการ 
2. เพื่อรองรับการอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน
ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่และการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

อาคารส านักงานเทศบาลเมือง   
เขลางค์นคร จ านวน 1 หลังและ
บริเวณรอบอาคารส านักงาน 

- 164,000 984,000 984,000 984,000 - ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 มี
ความพึงพอใจ
ในความ
ปลอดภัยของ
ตัวอาคาร
ส านักงาน
เทศบาลเมือง
เขลางค์นคร
และบรเิวณ
รอบอาคาร 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และความ
ปลอดภัยในการ
ติดต่อราชการจาก
เทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

29 โครงการพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ ภายในส านักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

- จัดพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็น   
สิริมงคล และเป็นอาคารราชการที่
พร้อมให้บริการประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชน ประธานชุมชน 
คณะกรรมการ ชุมชน  ตั วแทน     
ก ลุ่ ม ผู้ สู ง อ า ยุ  ตั ว แ ท น  อ ส ม . 
ผู้ บริ ห าร  สมา ชิกสภา เทศบาล 
พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ 
และพนักงานเทศบาลหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

- จัดพิธีทางศาสนาท าบุญตัก
บาตรถวายภัตตาหารเพลแด่
พระสงฆ์ 
- โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน 
ประธานชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน ตัวแทนกลุ่มผู้สู งอายุ 
ตัวแทน อสม. ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
เข้าร่วมพิธี จ านวน 300 คน 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 - ประชาชน 
ประธานชุมชน 
คณะกรรมการ
ชุมชน ตัวแทน
กลุ่มผูสู้งอายุ 
ตัวแทน อสม. 
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน 

- ประชาชน 
ประธานชุมชน 
คณะกรรมการ
ชุมชน ตัวแทน
กลุ่มผูสู้งอายุ 
ตัวแทน อสม. 
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.02 
 

      ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  ๕ การบริหารและพฒันาองค์กร 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความเข้มแข็งการบรหิารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความมั่นคง และเป็นธรรมในสงัคม 
     ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  ได้มสี่วนร่วมในพิธีเปดิ
อาคารต่างๆ ภายใน
ส านักงานเทศบาลเมือง   
เขลางค์นคร 
-เพื่อสร้างการรับรู้และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาเทศบาลฯ 

      เทศบาล 
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชน มี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชน ได้รับ
ความเป็น         
สิริมงคล 
- ประชาชน 
ประธานชุมชน 
คณะกรรมการ
ชุมชน ตัวแทน
กลุ่มผูสู้งอายุ 
ตัวแทน อสม. 
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชน ได้มี
ส่วนร่วมในพธีิ
เปิดอาคาร 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่ายดา้นการ
ประชาสมัพันธ์
เทศบาลเมือง            
เขลางค์นคร 

-เพื่อเพ่ิมพูนความรู้แก่
เครือข่ายประชาสมัพันธ์
เทศบาลเมืองเขลางค์นครให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภารกิจ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
-เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างเทศบาลกับ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
มากขึ นเทศบาลกับเครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ชุมชน เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนได้รับ
ข่าวสารข้อมลูที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว และทันเหตุการณ์          
มากขึ น 
 
 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่เครือข่าย
ประชาสมัพันธ์เทศบาลเมือง               
เขลางค์นคร และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องจ านวน รวมจ านวน 
100คน  (ปี 2561, 2562, 
2564) 
-จัดอบรมให้ความรู้แก่เครือข่าย
ประชาสมัพันธ์เทศบาลเมือง               
เขลางค์นคร และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องจ านวน รวมจ านวน   
200คน  (ปี 2563, 2565) 
-จัดศึกษาดูงานแก่เครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ของเทศบาลเมือง         
เขลางค์นคร จ านวน 80 คน               
(ปี 2563,2565) 
 
 

100,000 60,000 300,000 60,000 300,000 - เครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ใน
เขตเทศบาลเมืองเข
ลางค์นครได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพ
เพิ่มเตมิมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
ภารกิจ หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบ 
อย่างน้อยร้อยละ 
60 ของจ านวน
เครือข่าย
ประชาสมัพันธ์
ทั งหมด 
เครือข่าย
ประชาสมัพันธ์
ทั งหมด 

- เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ของชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร มีความรู้ 
ความเข้าใจในภารกิจ 
หน้าท่ี และความรับผดิชอบ 
- เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ของชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร มีความ
ร่วมมือท่ีดีกับเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
- ประชาชนในเขตเทศบาล
สามารถรับทราบข้อมลูที่
ถูกต้อง รวดเร็ว และทัน
เหตุการณ ์
ร่วมมือท่ีดีกับเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
- ประชาชนในเขตเทศบาล
สามารถรับทราบข้อมลูที่
ถูกต้อง รวดเร็ว และทัน
เหตุการณ ์
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการผลติสื่อ
เพื่อการ
ประชาสมัพันธ์
เทศบาลเมือง             
เขลางค์นคร 

- เพื่อผลิตสื่อ และพัฒนาเพิ่ม 
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
- เพื่อผลิตสื่อและพัฒนาเพิ่ม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นครโดย
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- จัดท าแผ่นพับโปสเตอร์ ป้าย
ประชาสมัพันธ์ สปอตวิทย ุ
- ซื อ เช่าเวลาออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน ์
- ซื อหรือเช่าคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ 
-จัดท าวารสาร และรายงานกิจการ
ประจ าป ี
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 

1,000,000 900,000 900,000 900,000 900,000 - เทศบาลเมือง         
เขลางค์นครจดัท า
สื่อประชาสัมพันธ์ 
ครอบคลมุทุก
รูปแบบ   

 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองเขลางค์
นครอย่างท่ัวถึงและ
ต่อเนื่อง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
 
 

32 โครงการสาน
สัมพันธ์
เครือข่ายการ
พัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์
นคร 

- เพื่อจัดแถลงข่าวการจัด
กิจกรรม โครงการต่างๆ ของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
- เพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดี
ระหว่างเทศบาลกับสื่อมวลชน
และเครือข่ายด้านการ
ประชาสมัพันธ์ทุกแขนงใน
จังหวัดล าปาง 

- จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครโดยมีสื่อมวลชนทุก
แขนงในจังหวัดล าปางและเครือข่าย
ด้านการประชาสมัพันธ์ประกอบดว้ย  
ประธานชุมชน  คณะผู้บรหิาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน
ราชการ  และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง   
รวมจ านวน 100 คน   
-จัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
เทศบาลและจดัเวทีเสวนาโดยมี
สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดล าปาง
และเครือข่ายด้านการประชาสัมพนัธ์
รวมจ านวน 200 คน 

200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 -จัดแถลงข่าวการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครจ านวน 
1 ครั ง  
-กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์ 
 

- สื่อมวลชนทุกแขนง
ในจังหวัดล าปางและ
เครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ในเขต
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นครได้ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับ
การด าเนินกิจการ
ของเทศบาล 
- สื่อมวลชนทุกแขนง
ในจังหวัดล าปางและ
เครือข่าย 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

          ประชาสมัพันธ์ในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
มีส่วนร่วมในส่งเสริมให้
หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ของเทศบาล
สามารถด าเนินกิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ  ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายทีไ่ดต้ั งไว้   
- เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร  เป็น
หน่วยงานท่ีเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง  เกิด
ความสัมพันธ์อันดตี่อ
หน่วยงานทั งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงประชาชน
และมวลชนกลุ่มต่าง ๆ   
ในจังหวัดล าปาง 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการติดตามการ
ด าเนินงานของศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์และ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมือง    
เขลางค์นคร 
- เพื่อรับทราบปัญหาของ
ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องร้อง
ทุกข์และหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 

- จัดประชุมคณะท างานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ไตรมาส/
ครั ง เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานตามค าร้องทั่วไป
และหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

5,000 - - - - - เทศบาลเมือง         
เขลางค์นคร
สามารถแก้ไข
ปัญหาของ
ประชาชนตามค า
ร้องที่เข้ามาใน
ระบบอย่างน้อย
ร้อยละ 60 

- ประชาชน
สามารถรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลเมือง         
เขลางค์นครไดม้าก
ยิ่งขึ น 
- เทศบาลทราบ
ปัญหาของ
ประชาชนและ
ด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาได ้
 
 
 
 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
งานประ 
ชาสัมพันธ์ 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

- เพื่อติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาล
สี่ป ี(ปี 2561)  
- เพื่อติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาล 
(ปี 2562-2565)  
- เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงาน และรับฟัง
ข้อเสนอแนะความต้องการ
ของประชาชน และเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนตลอดจนการพัฒนา
เทศบาลในทิศทางที่เหมาะสม 
- เพื่อรวบรวมข้อมูลใช้เป็น
สมมตุิฐานในการจดัท า
แผนพัฒนาเทศบาลฉบับต่อไป 

- ติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี 2 ครั ง  
(ปี 2561)  
- จัดให้มีการตดิตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการตดิตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน อย่างน้อย  
1 ครั ง (ปี 2562-2565)  
- จัดให้มีการตดิตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการตดิตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 2 ครั ง 
(ปี 2561)  
 
 

100,000 60,000 - - - การติดตามและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์มีความ
สอดคล้องและการ
ขับเคลื่อน
แผนพัฒนาเทศบาล  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

การพัฒนาเทศบาล
เป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสม สามารถ
แก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
 
 
 



  
 

332 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการดา้นการ
บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

-เพื่อให้การด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล   เป็นไปตาม
เกณฑ์ชี วัดการประเมิน
ตามมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น    และตามเกณฑ์
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี   
- เพื่อให้การด าเนินงาน
ของเทศบาล มีการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส 
และอ านวยความสะดวก 
ให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยง่าย 
 
 

- จัดท า/ทบทวน/ปรับปรุง คู่มือ
ส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558  
- จัดท ามาตรฐานการบริหารงาน
ของเทศบาล ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น , เกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ,                   
เกณฑ์มาตรฐานของสถาบัน
พระปกเกลา้ , เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
-จดัท าตัวชี วัดมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล  และมีการลง
นามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหว่างผู้บริหารเทศบาลกับ
หัวหน้าส่วนราชการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ผลการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบตัิ
รับรองราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ผ่านเกณฑ์
การประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65   
ทั ง 4  ด้าน 
- ผลการประเมิน
การปฏิบัตริาชการ  
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  65   
ทั ง  4  ด้าน 
           

- การด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลเป็นไปตาม
เกณฑ์ชี วัดการ
ประเมินตาม
มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและตาม
เกณฑ์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
- การด าเนินงานของ
เทศบาล มีการ
บริหารจดัการที่มี
ความโปร่งใส และ
อ านวยความสะดวก 
ให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยง่าย 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการรับฟัง
ความคิดเห็น
ของประชาชน 

-เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
โครงการของเทศบาลและ
รวบรวมความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อโครงการนั น 
รวมทั งความเดือดร้อนหรือ
ความเสยีหายที่อาจเกิดขึ นแก่
ประชาชน 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ประชุม/แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

50,000 - - - - จัดกิจกรรมรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของ
เทศบาลอย่างน้อย 
2   กิจกรรม 

ประชาชนผู้ร่วมการประชุม/
แสดงความคดิเห็น ใช้เวที/
โอกาสการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อรบัรู้เข้าใจและมี
ส่วนร่วมในแนวทางการ
ด าเนินโครงการของเทศบาล 
หรือช่วยกันผลักดันให้เกิด
ข้อสรุปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ น 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
 
 

37 โครงการพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 
เทศบาลเมือง        
เขลางค์นคร 
 

- เพื่อปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
เทศบาลให้มีความทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ คณะท างานรับ 
-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ
บุคลากรที่เกีย่วข้องกับระบบ
สารสนเทศของเทศบาล 

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ คณะท างาน
รับ-ส่งหนังสือราชการผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และบุคลากรที่เกีย่วข้องทุก           
ไตรมาส 
2.ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ให้แก่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ คณะท างาน
รับ-ส่งหนังสือราชการผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และบุคลากรที่เกีย่วข้อง 

๑๐๐,๐๐๐ 24๐,๐๐๐ 24๐,๐๐๐ 24๐,๐๐๐ 24๐,๐๐๐ - จัดประชุม
จ านวน 3 ครั ง 
- พัฒนาโปรแกรม
ระบบสารสนเทศต่อ
ยอดจากโปรแกรมที่
มีอยู่เดิม จ านวน ๑ 
ระบบงาน 
- เครื่อง
คอมพิวเตอร์ใน
ส านักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา  

-ข้อมูลระบบสารสนเทศของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงข้อมูลใหม้ีความ
ทันสมัย ถูกต้องตาม
เหตุการณ์ปัจจบุัน และเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เข้าใช้ข้อมูล
ให้มากท่ีสุด 
-เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ส านักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา และ
อุปกรณ์อื่น ๆ แลกเปลีย่น
ข้อมูลระหว่างกันได ้

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   3.พัฒนาและปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ของเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร และเว็บไซต์
ประเภทโซเชียลมีเดียของ
เทศบาลฯ ให้มีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
4.ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้
มีความทันสมัยมากยิ่งขึ น 
5.ปรับปรุงพัฒนาต่อยอด
โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 
 
 

     และอุปกรณ์อื่น ๆ 
ที่ใช้เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันได ้
ทุกเครื่อง 

-ประชาชน หรือ
ผู้รับบริการผู้ใช้ 
ช่องทางการติดต่อข้อมูล
ทางเว็บไซต์และ
สารสนเทศต่าง ๆ ของ
เทศบาลมคีวามพึงพอใจ
ในการบริการของ
เทศบาลมากขึ น 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม 

- เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น น าไปเป็นกรอบ
ในการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  และจัดท า
แผนการด าเนินงาน  
 - เพื่อส่งเสริมทุก   
ภาคส่วนมสี่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบประชารัฐ  
 
 
 
 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม  ดังนี  
- จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนการ
ด าเนินงาน  รวมถึงแผนฉบับ
เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลง 
- ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
อย่างน้อยจ านวน 4  ครั ง  ๆ ละ 
20  คน และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร   
อย่างน้อยจ านวน 4 ครั ง ๆ ละ 30  
คน 
- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบประชารัฐ  
อย่างน้อยจ านวน 2 ครั ง ๆ ละ 
220  คน 
 
 

440,000 296,500 178,000 178,000 178,000 1.เทศบาลสามารถ
น าโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ไปสู่การปฏิบตัิได้
อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.ประชาคมท้องถิ่น 
ภาครัฐ  และ 
ภาคประชาสังคม   
ร่วมจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ร้อยละ  70 ของ
ผู้เข้าร่วม 
การประชุมฯ 

- เทศบาลมีแผนพัฒนาฯ 
และแผนการด าเนินงาน 
เป็นเครื่องมือในการ
บริหารการพัฒนา  
- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
 



  
 

336 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการติดตั งพร้อมวาง
ระบบเสียงตามสายชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการ 
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง 

1.ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้าน
กาดโป่ง  หมู่ 7  ต าบลปงแสนทอง
(82,000 บาท)ประกอบด้วย 
  1. ยูนิตฮอร์น ขนาด 150 วัตต ์ 
พร้อมปากฮอร์นขนาด 21 นิ ว
จ านวน  11 ชุด 
  2. พาดสายดรอปวาย์และอุปกรณ์
ในการติดตั งระยะทางไม่น้อยกว่า 
2,200  เมตร 
3.ไมโครโฟนสาย จ านวน  1ชุด 
  4. เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด 
1,500 วัตต์ จ านวน 1เครื่อง 
   5. ลาย Output ขนาด 1,200 
วัตต์  จ านวน   1 เครื่อง 
  6. เครื่องเล่น ดีวีดี จ านวน 1 
เครื่อง 
2.ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้าน
ป่าแลว 1 หมู่ 13  ต าบลชมพู
(76,000 บาท)  ประกอบด้วย  
   1. ยูนิตฮอร์น ขนาด 150 วัตต์  
พร้อมปากฮอร์น  ขนาด 21  นิ ว  
จ านวน 9 ชุด  

158,000 - 42,490 - - สามารถน าแผน
ไปสู่การปฏิบตัิ
อย่างน้อยร้อยละ 
70 ของแผนที่
ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ฯ   

เทศบาลน าความเห็น
มาจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 



  
 

337 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

   ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเขม้แข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

      2. พาดสายดรอปวาย์และ
อุปกรณ์ในการติดตั ง ระยะทางไม่
น้อยกว่า 2,000 เมตร 
   3.ไมโครโฟนสาย จ านวน  1ชุด 
   4. เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด 
1,500 วัตต์ จ านวน 1เครื่อง 
   5. ลาย Output ขนาด 1,200 
วัตต์  จ านวน  1 เครื่อง 
   6. เครื่องเล่น ดีวดีี จ านวน 1 
เครื่อง 
3.ระบบเสียงตามสายชุมชน         
ศรีพูนทรัพย์ ต าบลพระบาท 
(2,990 บาท)ประกอบด้วย 
    1.เครื่องเล่นดีวีดี  จ านวน 1 
เครื่อง 
4.ระบบเสียงตามสายชุมชน         
หนองห้าตะวันออก ต าบลพระบาท 
(39,500 บาท) ประกอบด้วย 
     1. เครื่องพาวเวอร์แอมป์ ขนาด 
2,000 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน เพ่ือความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 โครงการอบรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.  เพื่อให้คณะผู้บริหาร สภา
เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าฝ่าย หัวหนา้งาน พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
มีความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ท ศ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

อบรมให้ความรู้คณะผู้บริหาร สภา
เทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  หวัหน้า
ฝ่าย  หัวหน้างาน พนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้างตามภารกจิ เทศบาลเมือง 
เขลางค์นครที่เกีย่วข้อง จ านวน 100 คน 
 

- 55,400 - - - 1. เทศบาลสามารถ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไปปฏิบัติได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของแผนพัฒนา
ทั งหมด 
2. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถท า
แบบทดสอบหลัง
ฝึกอบรมไดร้้อยละ  
70  ขึ นไป 

เทศบาลมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทุกระดับ 
แผนงานโครงการที่
ก าหนดสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์  เกิด
ผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงาน 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
 



  
 

339 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน เพ่ือความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร  

เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
วัฒนธรรม ประเพณีประจ า
ท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับทราบ 

-จัดนิทรรศการ ให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับ พระราชกรณียกจิ วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น ตลอดจนถึงข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนตลอดทั งป ี

- - 300,000 - - -ร้อยละ 60ของ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการมี
ความพึงพอใจต่อ
การจัดนิทรรศการ 

-ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสาร 
วัฒนธรรม 
ประเพณี
ประจ าท้องถิ่น 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
 

42 โครงการส ารวจชุมชน
ค้นหาศักยภาพน าไปสู่
การพัฒนาอุสาหกรรม
เซรามคิเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
เขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

1.เพื่อน าข้อมูลของครัวเรือน
อุตสาหกรรมเซรามิคในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไป
พัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
2.เพื่อให้ครัวเรือนอุตสาหกรรม
เซรามคิที่ส ารวจแนะน าให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 
 

1. ส ารวจและเก็บข้อมลูพื นฐานของ
ครัวเรือนอุตสาหกรรมเซรามิคในต าบล 
ปงแสนทองและต าบลชมพู (ปี 2563) 
2. ส ารวจและเก็บข้อมลูพื นฐานของ
ครัวเรือนอุตสาหกรรมเซรามิคในต าบล
พระบาทและต าบลกล้วยแพะ (ปี 2564) 
3.ท าแผนท่ี ท่ีตั งของต าแหน่งชุมชน
เซรามคิ (ปี 2565) 
4.แถลงผลงานและจัดท ารายงาน ในการ
เผยแพร่ชุมชนเซรามคิเพื่อการท่องเที่ยว
(ปี 2565) 
 

- - 200,000  
 
 

200,000 

 
 
 
 
 
 

200,000 

1. ด าเนินการ
ส ารวจข้อมลู
พื นฐานของ
ครัวเรือน
อุตสาหกรรม
เซรามคิ ตามที่
ก าหนดเป้าหมาย 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 
 
 

มีชุมชนเซรามคิ
เพื่อการ
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลเมือง   
เขลางค์นคร 
อย่างน้อย  1  
แห่ง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
 



  
 

340 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน เพ่ือความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

43 โครงการพัฒนาห้อง
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร (ห้องออกอากาศ) 

1.เพื่อให้มสีถานท่ีเหมาะสม
ส าหรับการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร อาทิ 
-ออกอากาศรายการเทศบาล
เมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน 
-การแถลงข่าวกิจกรรม การ
ด าเนินโครงการต่าง ๆของ
เทศบาล 
-เพื่อบันทึกสกู๊ป และสปอต
กิจกรรมต่าง ๆ 
-เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารการด าเนิน
โครงการกิจกรรมของเทศบาลได้
ทันท่วงที 

-เพื่อพัฒนาห้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร              
(ห้องออกอากาศ) โดย 
1.เคาน์เตอร์ (Buit in) ชั นเดียวท าด้วย
โครงไมเ้นื อแข็ง กรุด้วยไม้อัด 4 มล.     
สูง 80 ซม. ยาว 3 เมตร  
(ตามราคาท้องถิ่น) 
2. งานผนัง กรุผนังกันเสียง  
ปิดขอบสแตนเลส ขนาดพื นท่ี 71 ตรม. 
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 173,000 - - ระดับความส าเร็จ
ของการติดตั ง 
ครุภณัฑ์พร้อม
ตกแต่งห้อง
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

มีสถานท่ีใน
การปฏิบัติงาน
ด้านการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของ
เทศบาลเมือง
เขลางค์นครให้
มีประสิทธิภาพ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
 



  
 

341 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการฝึกอบรม
พนักงานเทศบาล 
กองคลัง 
 

เพื่ออบรมเพิ่มพูน
ความรูส้ร้างเสริม
ประสบการณ์ในการ
ท างาน ตลอดจน 
เสรมิสร้างทัศนคติที่
ดีในการท างาน 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ
การฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บันทึกโปรแกรม 
อิเล็กทรอนิกส ์
E-laas, E-GP, Ltax3000 

150,000 100,000 - - - พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับ
การฝึกอบรม  
ปีละ 50 คน 

พนักงานเทศบาล  
มีความรู้ความเข้าใจ  
มีความสามารถ 
มีความอุตสาหะ  
มีจิตวิสยัในการ 
ท างานท่ีถูกต้องร่วมกัน 

กองคลัง 
 

45 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบงานแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุง
ฐานข้อมูลและระบบ
การจัดเก็บข้อมูลเป็น
ระบบดิจติอล ส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม 
และบันทึกข้อมูลใน
ระบบ L-TAX 

ปรับปรุงข้อมูลเข้าสูร่ะบบ
ดิจิตอลและสามารถใช้
งานร่วมกับระบบ GIS 
ของ เทศบาลเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนอย่าง
น้อยปีละ 1 ต าบล 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 บันทึกข้อมูลทาง
กายภาพที่
เกี่ยวข้อง   
1 ต าบล 
 

สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
การจัดเก็บภาษีได้อย่าง
ถูกต้อง ท่ัวถึงและเป็น
ธรรม และใช้เป็น
ฐานข้อมูลให้กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ สามารถใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองคลัง 

46 โครงการส ารวจพื นท่ี
สาธารณะ ภายในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

เพื่อขึ นทะเบียน
ที่ดิน
สาธารณประโยชน์
ในเขตเทศบาลฯ 

1.ส ารวจที่ดินสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร โดยประสาน
กับประธานชุมชนและ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.สอบเขตรังวัดพื นที่  
โดยส านักงานท่ีดิน 
จังหวัดล าปาง 

300,000 100,000 300,000 300,000 300,000 ขึ นทะเบียนที่ดิน 
สาธารณประโยชน์ 
จ านวน 4 ต าบล 

สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ที่ขึ น
ทะเบียนไว้แล้วเป็นข้อมลู
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองคลัง 
 

 รวม 46 โครงการ    12,856,200 12,851,716 8,802,690 9,547,200 9,787,200      
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.2 แผนงานการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 

- เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถภาพ
บุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

- ฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะวิชาชีพของ
ผู้ดูแลเด็ก / ครูผูดู้แล
เด็ก 

70,000 70,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านการอบรม 
- ผู้เข้าอบรม
พัฒนาทักษะและ
องค์ความรู้อย่าง
ครอบคลมุ 

- บุคลากร (ครผูู้ดูแล
เด็ก / ผูดู้แลเด็ก) มี
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ น 

กอง
การศึกษา 
 

2 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์กอง
การศึกษา 

- เพื่อบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ให้
สามารถใช้งานได้เตมิ
ประสิทธิภาพ 

- ซ่อมแซมปรับปรุง
บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ให้มี
สภาพดีขึ น 

50,000 - - - - มีเครื่องมือ
เครื่องใช้อยู่ใน

สภาพดีขึ น 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถใช้ครุภณัฑ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างกองการศึกษา 

- เพื่อบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงรักษาท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้เตม็
ประสิทธิภาพ 

- ซ่อมแซมปรับปรุง
ครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างให้มสีภาพดี
ขึ น 

300,000 - 

 

 

- - - อาคารส านักงาน
อยู่ในสภาพท่ี
เหมาะสม ส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

- ท าให้ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างสามารถใช้
งานได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

 รวม 3 โครงการ   420,000 70,000 100,000 100,000 100,000    
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ 
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการประชุม
ผู้น าชุมชน
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
  
  
  
  
 
  

 - เพื่อให้ผู้น าชุมชนได้มีเวทีเสนอ
ปัญหาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างเทศบาลและผู้น า
ชุมชนรวมถึงรับทราบข่าวสารของ
ทางราชการ 
  
  

 - จัดประชุมผู้น า
ชุมชนหรือผู้แทน
ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง           
เขลางค์นคร 
จ านวน ๖ครั ง 
หรือตามความ
เหมาะสม 
  
  

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

8๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

8๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

8๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

8๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - มีการประชุมผู้น า
ชุมชนจ านวน ๖ ครั ง 
โดยมผีู้น าชุมชนหรือ
ผู้แทนมาเข้าร่วม 
ประชุมร้อยละ ๘๐ ของ
การประชุมแต่ละครั ง 
 - มีผู้น าชุมชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารและ
ร่วมแสดงความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

 - ผู้น าชุมชนได้มีเวทีในการ
เสนอปัญหาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 - ผู้น าชุมชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารของทางราชการและ
รวมแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 
  
  
  
  
  
  

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการ
ด าเนินการ
เลือกตั งประธาน
ชุมชนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
  
  
  
  
  
  
  

 - เพื่อให้ชุมชนได้มตีัวแทนในการ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
องค์กรเอกชนต่างๆ ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชน 
 - เพื่อมีตัวแทนในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ราชการองค์กรเอกชนต่างๆ
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและ
ความเดือดร้อนของประชาชนใน
ชุมชน  

 - ด าเนินการ
เลือกตั งประธาน
ชุมชนที่ครบวาระ
รวมถึงกรณี
ประธานชุมชน
ลาออกหรือจัดตั ง
ชุมชนใหม ่
  
  
  
  
   

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑8,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - มีการด าเนินการ
เลือกตั งประธานชุมชนที่
ครบวาระรวมถึง
ประธานลาออกหรือ
จัดตั งชุมชนใหม่ครบทุก
ชุมชน 
 - มีประชาชนในชุมชน
มาใช้สิทธิเลือกตั ง       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
  
  
 

-มีตัวแทนในการประสานงาน
กับหน่วยงานราชการองค์กร
ต่างๆในการแก้ไขปญัหาและ
พัฒนาชุมชน 
 - มีตัวแทนในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ราชการ องค์กรเอกชนต่างๆ
ตลอดรับฟังความคิดเห็นและ
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในชุมชน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลพื นฐานเขต
เมืองเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
  
  
  
  
  
  
  

 - เพื่อให้มีข้อพื นฐาน
ประกอบการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นโดย 
หน่วยงานต่างๆสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ น 
  
  
  
  

 - จัดอบรมการจดัเก็บข้อมลู 
พื นฐานแก่อาสาสมคัรจดัเก็บ
ข้อมูลพื นฐานจ านวน 64 
ชุมชน 
 - ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
พื นฐานครัวเรือนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั ง 
๔ ต าบล 
 - บันทึกและประมวลข้อมูล
ลงในระบบคอมพิวเตอร ์
 - ประชุมและน าเสนอการ
จัดเก็บข้อมลูพื นฐานเขตเมือง 

๘๐,๐๐๐ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

๘๐,๐๐๐ 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

- - -  - สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลพื นฐานเขตเมือง
ได้  ร้อยละ๗๐ ของ
ครัวเรือนเปา้หมาย 
 - มีข้อมูลพื นฐาน
ส าหรับใช้ในการ
วางแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
  
 

 - มีข้อมูลในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
และหน่วยงานตา่งๆ สามารถ
น าข้อมูลพื นฐานน ามาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนได้ตาม
ความต้องการที่แท้จริง 
  
  
  

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4 
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ 
คณะกรรมการ
ชุมชนและแกนน า
ชุมชนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
  
  
  

 - เพื่อพัฒนาความรู้และ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์แก่
คณะกรรมการชุมชนและ
แกนน าชุมชน ทั ง 4 
ต าบล 
  
  
  

 - อบรมให้ความรู้และศึกษา 
ดูงานแก่คณะกรรมการชุมชน 
และแกนน าชุมชน ทั ง 4 
ต าบล 
  
  
  
  
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

440,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

710,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

  
  
  
  
   

460,000 
 

  
  
  
  
   

 - คณะกรรมการ
ชุมชนและแกนน า
ชุมชนได้เข้าร่วมอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 
 - คณะกรรมการ
ชุมชนและแกนน า
ชุมชนน าความรู้ที่ได้  
ไปพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นตนเอง 

 - คณะกรรมการชุมชน 
และแกนน าชุมชน เกิดการ
พัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพ
ในการบริหารชุมชน 
 - คณะกรรมการชุมชน 
แกนน าชุมชน ได้มีการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ เพื่อ
น าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 
 
  
  
  
  
  
   



  
 

345 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

 - เพื่อส่งเสริมให้
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ได้มสี่วนร่วมในการ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
และรับทราบข้อมูล
ข่าวสารตา่ง ๆของทาง
ราชการ 

 - จัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีในเขตเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

๕0,000 ๕0,000 ๕7,000 ๕7,000 ๕7,000 - คณะกรรมการพัฒนา
สตรเีข้าร่วมกจิกรรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 
- คณะกรรมการพัฒนา
สตรไีดร้ับทราบข้อมลู
ข่าวสารและมสี่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น 

 - คณะกรรมการพัฒนา
สตรไีดม้ีส่วนร่วมในการ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
และได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๖ โครงการวิถีถ่ินวิถี
ชีวิตวิถีพอเพียง 

 -  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรี
ได้เห็นความส าคัญของการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตในชุมชนของ
ตนเองได ้

 - ด าเนินการการอบรม
ให้ความรู้และศึกษาดู
งานในด้านวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

420,000 - - - - - กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
- กลุ่มสตรีได้รับความรู้ที่
เป็นประโยชน์และสามารถ
น าไปปรับใช้'ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ชุมชนได ้

-  กลุ่มสตรีเห็น
ความส าคญัของการ
ด าเนินวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และชุมชนได ้

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๗ โครงการเตรยีม
ความพร้อมแก่
สตรเีทศบาลเมือง
เขลางค์นครสู่
สังคมผูสู้งอาย ุ

  - เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรี
ได้มีความรู้ความเข้าใจใน
การเตรียมตัวเองให้พร้อม
ก่อนการเข้าสู่วัยสูงอาย ุ

 - ด าเนินการการอบรม
ให้ความรู้การเตรียม
ความพร้อมก่อนการเข้า
สู่วัยสูงอายุให้แก่กลุ่ม
สตรีในเขตเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

- 80,000 - -  - กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- กลุ่มสตรีได้รับความรู้ที่
เป็นประโยชน์และสามารถ
น าไปปรับใช้'ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองได้ 
 

-  กลุ่มสตรีได้รับความรู้
และมีความพร้อมในการ
ปรับตัวเข้าสู่วัยสูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 



  
 

346 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘ โครงการสตรี
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นครท าดี
ด้วยจิตสาธารณะสู่
ชุมชน 

 - เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรี
ตระหนักเห็นความส าคญั
ของการมีจิตสาธารณะเพื่อ
ชุมชน 

 - ด าเนินการอบรมให้แก่
กลุ่มสตรีในด้านสรา้ง
จิตส านึก จติอาสาเพื่อ
ชุมชน 

- - - 78,000 - - กลุ่มสตรีเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
- กลุ่มสตรีได้มสี่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน 

 - กลุ่มสตรีเห็นความส าคญั
ของการมีจิตสาธารณะและ
การมีส่วนร่วมเพื่อชุมชน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 

9 โครงการค่ายสตรี
สัมพันธ์รู้เท่าทันภัย
สังคม 

 - เพื่อให้กลุ่มสตรีไดร้ับ
ความรู้ในด้านการป้องกันตัว
จากภัยสังคม 

 -  ด าเนินการอบรมให้
ความรู้ด้านการป้องกัน
ตัวจากภัยสังคมให้แก่
กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- - - - 130,000 - กลุ่มสตรีเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
- กลุ่มสตรีได้รับความรู้ที่
เป็นประโยชน์และ
สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

 - กลุ่มสตรีได้รับความรู้ใน
ด้านการป้องกันตัวและ
สามารถน าไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองได ้

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการเสริมสร้าง
พ ลั ง ส ต รี พ ลั ง
สร้ า งสรรค์  พัฒนา
สตรี เ ทศบาล เมื อ ง         
เขลางค์นคร 

- เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้กลุ่ มสตรี
ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ ส า ม า ร ถน า
ค ว าม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไ ปปรั บ ใ ช้
ประโยชน์ได้ 
- เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่ เป็น
ประ โ ยชน์ ต่ อตน เ องและ
ส่วนรวม 

- ร่ ว ม ด า เ นิ น ก า ร จั ด
กิจกรรมกับกลุ่มองค์กร
สตรีเนื่องในวันสตรีสากล 
- จัดอบรมให้ความรู้และ
จัดกิจกรรมแก่กลุ่มสตรีใน
เ ข ต เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง         
เขลางค์นคร 

  300,000 300,000 300,000 - ก ลุ่ ม ส ต รี เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า        
ร้อยละ 8๐ 
- กลุ่มสตรีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและส่วนรวม 

- กลุ่มสตรีได้รับความรู้ที่เป็น 
ประ โยชน์ แล ะสามารถน า
ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไ ป ป รั บ ใ ช้
ประโยชน์ได้  
- กลุ่มสตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 



  
 

347 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพกลุ่มสตรี
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง         
เขลางค์นคร 

- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มสตรีในการพัฒนา
กลุ่ มสตรี ใน เขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- ด าเนินการอบรมให้
ความรู้แก่กลุ่มสตรี ใน
เ ข ต เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง                 
เขลางค์นคร และศึกษา
ดู ง า น ใ น เ ข ต ภ า ค
ตะวันออก 

 

 

 

538,000 - - 
 

- ก ลุ่ ม ส ต รี ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- ก ลุ่ ม ส ต รี ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ได้รับความรู้และมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนา
งานด้านสตรี 

- ก ลุ่ ม ส ต รี มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
 - กลุ่มสตรีได้รับความรู้ที่เป็น
ประโยชน์สามารถน าไปปรับ
ใช้เพื่อการพัฒนากลุ่มของ
ตนเองและชุมชนได้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๑2 
  
  
  
  
  

โครงการจดัท าแผน
ชุมชนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
  
  
  
  

 - เพื่อให้ชุมชนมีแผนชุมชนใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาใน
พื นที่ตามบริบทแตล่ะชุมชน 
- เพื่อให้ชุมชนได้มีเวทีเสนอ
ปัญหาความต้องการโดยชุมชน
มีส่วนร่วมคิด ร่วมท าในการ
บริหารจดัการชุมชน 

 - จัดเวทีประชาคมเพื่อ
เสนอปัญหาความ
ต้องการ การพัฒนา
ชุมชนเพื่อจัดท าแผน
ชุมชน จ านวน ๖4 
ชุมชน 
  

85,000 
 
 
 
 
 
 

55,000 
 
 
 
 
 
 

55,000 
 
 
 
 
 
 

55,000 
 
 
 
 
 
 

55,000 
 
 
 
 
 
 

 - มีการจดัท าแผนชุมชน
ครบทุกชุมชน 
  
  

 -ท าให้ชุมชนมีแผนชุมชนใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาใน
พื นที่ตามบริบทแตล่ะชุมชน 
-ท าให้ชุมชนได้มีเวทีเสนอ
ปัญหาความต้องการโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมคดิ ร่วมท า 
ในการบริหารจัดการชุมชน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 
  
  
   



  
 

348 
 

แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑3 
  
  
  
  

โครงการอบรม
จัดท า 
แผนชุมชน
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

 - เพื่อสรา้งกระบวนการ
เรียนรู้การจดัท าแผน
ชุมชนโดยชุมชน 
มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า 
ในการบริหาร จัดการ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - อบรมให้ความรู้การ
จัดท าแผนชุมชนแก่ผู้แทน
กลุ่มสดัส่วนประชาคมทั ง 
4 ต าบล 
  
 

315,000 
 
 
 

- 
 

- - -  - มผีู้แทนกลุ่มสัดส่วน
ประชาคมเข้าร่วมอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

 -ท าให้ชุมชนได้เข้าใจ 
การจัดท าแผนชุมชนโดยชุมชน
ได้มสี่วนร่วมคิด ร่วมท า ในการ
บริหารจดัการชุมชนตนเอง 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา         
ต้านยาเสพติด และ
อาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้าน
หนองห้าตะวันตก 
หมู่ที่ 10  
ต าบลปงแสนทอง  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

-เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
มีสถานท่ีออกก าลังกายและ
ท ากิจกรรมภายในชุมชน 
-เพื่อสร้างสามัคคีและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กับ
ชุมชน 
 
 
 
 

ก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติด และ
อาคารอเนกประสงค์คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก โดยท าการก่อสร้างสนามกฬีา
ต้านยาเสพติด พร้อมอาคาร
อเนกประสงค์  และงานอ่ืน ๆ  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 
 

- 3,000,000 - - - -ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื นท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ 

-มีสถานท่ีส าหรับ
ออกก าลังกาย
และจัดท า
กิจกรรม 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 
      ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความเข้มแข็งการบรหิารจัดการองค์กรและชุมชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
      3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภณัฑ ์
 

เพื่อบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภณัฑ์ให้
สามารถใช้งาน
ได้เติม
ประสิทธิภาพ 
 

ซ่อมแซมปรับปรุงบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ให้มีสภาพดีขึ้นของ 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองวิชาการและแผนงาน 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขแลสิ่งแวดล้อม 
- กองคลัง 
- กองสวัสดิการสังคม 

2,000,000 2,000,000 - - - มีเครื่องมือ
เครื่องใช้อยู่ใน
สภาพดีขึ้น 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถใช้
ครุภณัฑ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ทุก
หน่วยงาน 

16 
 

โครงการบ ารุงรักษา
และปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
เพื่อให้ใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างให้มสีภาพสภาพดีขึ้น 
(อาคารส านักงานช่ัวคราว)   
ถนนบุญโยง,  อาคารส านักงาน 
กองสวัสดิการสังคม,  
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 
อาคารสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  ของเทศบาล  

1,000,000 1,000,000 - - - อาคาร
ส านักงานอยู่
ในสภาพที่
เหมาะสม 
ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

ท าให้ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
สามารถใช้งาน
ได้ดีและม ี
ประสิทธิภาพ 

ทุก
หน่วยงาน 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 
      ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างความเข้มแข็งการบรหิารจัดการองค์กรและชุมชน  เพ่ือความมั่นคง  และเป็นธรรมในสังคม 
      3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการจดังานเนื่อง
ในวันสตรสีากลและ
วันสตรไีทย  เทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- เพื่อส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วน
ตระหนักถึง
ความส าคญัวัน
สตรสีากลและวัน
สตรไีทย 
- เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มสตรมีีส่วน
ร่วมในกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและ
ส่วนรวม 

-จัดกิจกรรมหรือร่วมด าเนินการจดั
กิจกรรมกับกลุ่มองค์กรสตรี เนื่องใน
วันสตรสีากลและวันสตรีไทย 

300,000 300,000 - - - - กลุ่มสตรีเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
- กลุ่มสตรีมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ตนเองและ
ส่วนรวม 

- ทุกภาคส่วน
ตระหนักถึง 
ความส าคญัของ
วันสตรสีากลและ
วันสตรไีทย 
- กลุ่มสตรีมสี่วน
ร่วมในกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและ
ส่วนรวม 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.02 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชมุชน เพ่ือความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑8 
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการเสรมิสร้าง
พัฒนากลุ่มสตรี
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

- เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
สตรมีีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน ์
- เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
สตรไีดร้ับความรู้และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
การพัฒนางานด้าน
สตร ี

ด าเนินการอบรมให้
ความรู้และศึกษาดู
งานเพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรู้ให้แก่กลุ่มสตรี
ในเขตเทศบาลเมือง   
เขลางค์นคร 

- 350,000 - - - - กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร เข้าร่วมกจิกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ไดร้ับความรู้และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
งานด้านสตร ี

- กลุ่มสตรีมสี่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน ์
- กลุ่มสตรีได้รับ
ความรู้ที่เป็น
ประโยชนส์ามารถ
น าไปปรับใช้เพื่อการ
พัฒนากลุ่มของ
ตนเองและชุมชนได ้

กองสวัสดิการ
สังคม 
  
  
  
  
  
  
  

 รวม 18 โครงการ   4,380,000 7,565,000 1,858,000 610,000 1,122,000    


