รายงานผลการดาเนิ นงาน
รอบ 6 เดือน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ .2565
(ระหว่าเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )
เทศบาลนครลาปาง

งานวิจย
ั และประเมินผล
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วช
ิ าการ
กองยุทธศาสตร ์และงบประมาณ

ประกาศ เทศบาลนครลาปาง
เรื่ อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2565
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่ วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้งั
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบ ในที่เปิ ดเผยภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ผู้ ู บริ หารท้องถิน่ เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิ ดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันโดย
อย่างน้อยปี ละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เทศบาลนครลาปาง จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบและกากับการบริ หารจัดการเทศบาลนครลาปาง ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครลาปาง
"นครน่าอยู่ ผูค้ นเป็ นสุ ข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ าค่า"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลนครลาปาง
1. ส่ งเสริ ม การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนสตรี ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การพัฒราชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. ส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาคและสิ ทธิของประชาชน
3. ส่ งเสริ มการดาเนินงานผูป้ ระกอบการหอพักและการฌาปนกิจสงเคราะห์
4. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการรักษาความสงบเรี ยบร้อย การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. พัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้องกันโรคและฟื้ นฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี
6. ส่ งเสริ มและพัฒนาด้านการจัดการสุ ขาภิบาลและสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
7. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน/ภาคี ในการจัดการสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
8. พัฒนา ส่ งเสริ ม และสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การจราจร และการบริ การสาธารณะ
10. บริ หารจัดการ ปรับปรุ ง ควบคุม ตรวจสอบ ตามกฎหมายผังเมืองให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมือง
11. ส่ งเสริ ม อนุรักษ์ ฟื้ นฟู บารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

12. พัฒนาระบบบริ หารจัดการองค์กร
13. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
14. ทานุบารุ งรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมโบราณสถาน และแหล่งประวัตศิ าสตร์ รวมทั้งการธารงไว้ซ่ ึงอัตลักษณ์วฒั นธรรมของพื้นถิ่น
15. พัฒนา ส่ งเสริ มด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
ค. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ของเทศบาลนครลาปางได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพของประชาชน
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและการอนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึงมรดกทางวัฒนธรรม
การพัฒนาส่ งเสริ ม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
ง. การวางแผน
เทศบาลนครลาปาง ได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญั ญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่ วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อ
รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริ งของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลนครลาปาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์

2561

2562

2563

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน

งบประมาณ

2564

2565

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ

การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

31 96,875,200.00

28 107,119,200.00

27 108,893,600.00

28 103,374,200.00

29 110,488,000.00

การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพของประชาชน

25

29

21

18

21

4,284,722.00

3,185,920.00

5,223,500.00

3,340,500.00

7,319,500.00

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

42 65,610,600.00

37 58,179,000.00

59 126,715,950.00

43 73,587,600.00

44 104,642,900.00

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

37 72,752,310.00

71 107,506,850.00

66 830,475,970.00

33 616,699,350.00

25 168,805,400.00

การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

15

9,353,000.00

15 10,018,000.00

12

1,170,000.00

13

6,650,000.00

10

1,880,000.00

การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึงมรดกทางวัฒนธรรม

12

7,930,000.00

11

8,360,000.00

12

8,910,000.00

12

6,630,000.00

11

7,880,000.00

การพัฒนาส่ งเสริ ม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

10 52,283,000.00

8

6,200,000.00

6

5,350,000.00

7 23,700,000.00

7

6,400,000.00

203 1,086,739,020.00

154 833,981,650.00

รวม

172 309,088,832.00

199 300,568,970.00

147 407,415,800.00

จ. การจัดทางบประมาณ
ผูบ้ ริ หารเทศบาลนครลาปาง ได้ประกาศใช้ขอ้ บัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใ่ นข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 102 โครงการ งบประมาณ 216,150,900 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ

โครงการ

การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

25

104,687,200.00

การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพของประชาชน

10

5,700,000.00

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

27

66,853,200.00

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและการอนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

21

27,173,500.00

การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6

1,580,000.00

การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึงมรดกทางวัฒนธรรม

9

6,480,000.00

การพัฒนาส่ งเสริ ม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

4

3,677,000.00

102

216,150,900.00

รวม
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลนครลาปาง มีดงั นี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1.

การพัฒนาสังคมและสร้างความ
โครงการฝึ กซ้อมแผนป้องกัน
เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
และบรรเทาสาธารณภัย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สานักปลัด อบจ.,
1. เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสา
10,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ธารณภัย 2. เพื่อส่ งเสริ มการทางานร่ วมกันระหว่าง
สานักงานปลัด อบต. เครื อข่าย

2.

การพัฒนาสังคมและสร้างความ
โครงการอบรมเทศกิจอาสา
เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
จราจร
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่
สานักปลัด อบจ.,
รับผิดชอบให้มีความคล่องตัวมากขึ้นและเพื่ออานวยความ ฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรปฏิบตั ิงานอานวยความ
50,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สะดวกแก่นกั เรี ยน ประชาชนทัว่ ไปเพื่อความปลอดภัยใน สะดวกด้านการจราจร
สานักงานปลัด อบต.
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิ ทธิภาพ

3.

การพัฒนาสังคมและสร้างความ
โครงการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม
เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
ลานคนบ่าเก่า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.

การพัฒนาสังคมและสร้างความ
โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา
เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
กลุ่มคนพิการและครอบครัว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.

การพัฒนาสังคมและสร้างความ
โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา
เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
กลุ่มสตรี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อให้สตรี ในชุมชนได้รับความรู ้ในด้านต่าง ๆ 2. เพื่อ
สานัก/กองสวัสดิการ ส่ งเสริ มให้กลุ่มสตรี มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อ
150,000.00
สังคม
รับทราบปัญหา/ความต้องการของสตรี 4. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

1. จัดอบรมให้ความรู ้แก่สตรี ในชุมชนจานวน 5 ด้าน - ด้านศาสนา - ด้าน
กฎหมายและการต่อต้านการทุจริ ต - ด้านเศรษฐกิจ - ด้านวัฒนธรรมและ
ประเพณี - ด้านสังคมและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. สารวจ
ปัญหาและความต้องการของสตรี

การพัฒนาสังคมและสร้างความ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
ผูส้ ู งอายุและผูเ้ กี่ยวข้อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุในเขตเทศบาลนครลาปางมีกิจกรรม
ร่ วมกัน 2. เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สานัก/กองสวัสดิการ ผูส้ ู งอายุและสมาชิกครอบครัวหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง 3. เพื่อให้
600,000.00
สังคม
ผูส้ ู งอายุได้รับความรู ้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การ
ป้องกันยาเสพติดและการป้องกันการทุจริ ต เป็ นต้น 4.
เพื่อให้อาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุได้รับความรู ้เพิม่ เติม

1. จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุเทศบาลนครลาปาง (อผส.) ประมาณ 60
คน 2. กิจกรรมการเพิ่มองค์ความรู ้ดา้ นต่าง ๆ จานวน 7 ด้าน ได้แก่ - ด้าน
ศาสนา - ด้านประเพณี วฒั นธรรม - ด้านวิชาการและอื่น ๆ - ด้านส่ งเสริ ม
อาชีพ - ด้านนันทนาการ - ด้านหน้าที่พลเมืองและประวัตศิ าสตร์ - ด้าน
กฎหมายและการมีส่วนร่ วมในการป้องกันการทุจริ ต

6.

100,000.00

1. เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาของผูส้ ู งอายุ 2. เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุ
สานัก/กองสวัสดิการ
และผูส้ นใจได้แสดงศักยภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ 3. เพื่อ
สังคม
สร้างความสามัคคีระหว่างผูส้ ู งอายุและผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

ฝึ กอบรมและซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 ครั้ง/ปี

จัดกิจกรรมแสดงภูมิปัญญาผลงานและความสามารถของผูส้ ู งอายุ

1. เพื่อให้คนพิการหรื อผูแ้ ทนและสมาชิกครอบครัวได้รับ
1. อบรมให้ความรู ้แก่คนพิการและสมาชิกในครอบครัว 2. เกิดกลุ่มเครื อข่าย
สานัก/กองสวัสดิการ ความรู ้ในด้านต่าง ๆ ตามสถานการณ์และตามความจาเป็ น
50,000.00
ด้านคนพิการระดับเทศบาล 3. สารวจปัญหาและความต้องการของคนพิการ
สังคม
2. เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการรวมกลุ่มเครื อข่ายด้านคนพิการ
ด้านต่าง ๆ
ระดับเทศบาล

7.

การพัฒนาสังคมและสร้างความ โครงการสนับสนุนขับเคลื่อน
เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
การจัดทาแผนชุมชนสู่ การ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาท้องถิน่

8.

การพัฒนาสังคมและสร้างความ โครงการส่ งเสริ มการจัด
เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
สวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นครลาปาง

9.

การพัฒนาสังคมและสร้างความ โครงการส่ งเสริ มและสนับสนุน
เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
การจัดตั้งชุมชนและสรรหา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คณะกรรมการชุมชน

1. เพื่อให้ชุมชนมีแผนแม่บทชุมชน 2. เพื่อให้คนในชุมชน
สานัก/กองสวัสดิการ ได้กาหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง 3.
150,000.00
สังคม
เพื่อให้ชุมชนมีการปฏิบตั ิตามโครงการ/กิจกรรมในแผน
แม่บทชุมชนอย่างเป็ นรู ปธรรม

1. จัดฝึ กอบรมแนวทางการจัดทาแผนชุมชนประจาปี 2. จัดประชาคมชุมชน
เพื่อระดมความคิดเห็นข้อมูลประชากรจัดทาแผนชุมชน 3. สารวจข้อมูล
ชุมชนและจัดทารู ปเล่มแผนชุมชน 4. จัดประชุมสัมนนาการวิพากษ์แผน
ชุมชนประจาปี เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลฯ

1. เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการบริ หารงานให้กบั
1. สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการเครื อข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน
สานัก/กองสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนคร
50,000.00
เทศบาลนครลาปาง 2. ติดตามฐานข้อมูลการดาเนินงานของเครื อข่ายกองทุน
สังคม
ลาปาง 2. ติดตามผลการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลาปาง
ในเขตเทศบาลนครลาปาง
1. เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่ วมกับเทศบาลนครลาปาง
สานัก/กองสวัสดิการ
จัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครลาปาง
326,400.00
และหน่วยงานภาครัฐ 2. เพื่อสรรหาคณะกรรมการชุมชนที่
สังคม
จานวน 43 ชุมชนและชุมชนที่ประกาศจัดตั้งใหม่
มีจิตอาสาสามารถเป็ นผูน้ าการวางแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในการพัฒนาชุมชนของตนเองได้

การพัฒนาสังคมและสร้างความ
โครงการส่ งเสริ มการบริ หาร
10. เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
จัดการชุมชน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการวางแผนพัฒนา
สานัก/กองสวัสดิการ ชุมชนระหว่างประธานชุมชนกับผูบ้ ริ หารหัวหน้าส่ วน
100,000.00
สังคม
ราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ 2. เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานของชุมชนประจาทุกเดือน

1. จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างประธานชุมชนผูบ้ ริ หาร
หัวหน้าส่ วนการงานและผูเ้ กี่ยวข้อง 2. จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ประมาณ 8 ครั้ง ในปี งบประมาณ

การพัฒนาสังคมและสร้างความ โครงการพัฒนาศักยภาพ
11. เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
คณะกรรมการชุมชนและแกน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นาองค์กรชุมชน

เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบทบาทหน้าที่ให้คณะกรรม
ชุมชน แกนนากลุ่มองค์กรชุมชนและเครื อข่ายให้มีความรู ้
สานัก/กองสวัสดิการ
290,000.00
ความเข้าใจในกระบวนการบริ หารจัดการชุมชนตนเองแบบ
สังคม
มีส่วนร่ วมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถบริ หารจัดการชุมชนแบบบูรณาการได้

1.จัดฝึ กอบรมให้ความรู ้ที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการชุมชนและดูงานท้องถิ่น
อื่นที่ประสบความสาเร็ จในการพัฒนาชุมชนให้กลุ่มคณะกรรมการชุมชนและ
แกนนาองค์กรชุมชน 2.จัดงานติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชนและประกวดผลงานของชุมชน

โครงการส่ งเสริ มและสนับสนุน
การพัฒนาสังคมและสร้างความ
การจัดระเบียบหอพักและการ
12. เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
จัดตั้งเครื อข่ายผูป้ ระกอบกิจการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หอพัก

1. จัดกิจกรรม (อบรม) ผูป้ ระกอบกิจการหอพักที่แจ้งจดทะเบียน 2. จัด
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้นาผลการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
สานัก/กองสวัสดิการ
กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพักที่แจ้งจดทะเบียนและจดทะเบียนใหม่ 3. จัด
20,000.00
จากเวทีสัมมนามาแก้ไขปัญหา 2. เพื่อให้ผปู ้ ระกอบกิจการ
สังคม
กิจกรรมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่และผูเ้ กี่ยวข้องฯ ในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
หอพักปฎิบตั ิตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2559
กิจการหอพัก

โครงการเสริ มสร้างความ
การพัฒนาสังคมและสร้างความ
เข้มแข็งในการขับเคลื่อนงาน
13. เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
การฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นครลาปาง

เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพความรู ้และความเข้มแข็งให้แก่
สานัก/กองสวัสดิการ คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ดา้ นการ
10,000.00
สังคม
บริ หารงานและปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.
ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครลาปางนา
ความรู ้ดา้ นการบริ หารงานและสามารถรายงานผลการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
ถูกต้องให้กบั นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่

การพัฒนาสังคมและสร้างความ โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนการ
14. เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ติดเทศบาลนครลาปาง

1. สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการและคณะทางานของศูนย์ปฏิบตั ิการ
เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการป้องกัน
สานัก/กองสวัสดิการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลาปาง(ศป.ปส.ทน.ลป.) 2. การ
100,000.00
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
สังคม
ฝึ กอบรมและส่ งเสริ มการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรี ยน
ปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลาปาง
(D.A.R.E.)

การพัฒนาสังคมและสร้างความ
โครงการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม
15. เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม
สานัก/กองสวัสดิการ
100,000.00
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 2. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
สังคม
ดาเนินกิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

1. จัดกิจกรรมการฝึ กอบรมและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของคณะกรรมการ
คณะทางานและสมาชิกกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. กิจกรรมการจัดงาน
เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มศักยภาพของกลุ่มต่างๆ

การพัฒนาสังคมและสร้างความ โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง
16. เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
ของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบที่ได้รับการประกาศรับรองจาก
สานัก/กองสวัสดิการ เทศบาลนครลาปาง ให้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ฝึ กอบรมชุมชนที่ได้รับประกาศรับรองเป็ นชุมชนต้นแบบตามแนวปรัญชญา
50,000.00
สังคม
การบริ หารจัดการชุมชน ที่ประสบความสาเร็ จในการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาชุมชนฯ

การพัฒนาสังคมและสร้างความ โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา
17. เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
อาชีพให้กบั ประชาชนและกลุ่ม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อาชีพในเขตเทศบาลนครลาปาง

1. เพื่อฝึ กอาชีพให้กบั ประชาชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มอาชีพให้สามารถ
สานัก/กองสวัสดิการ
จัดประชุมสัมมนาฝึ กอบรมอาชีพและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.
200,000.00
พึ่งพาตนเองสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มอย่าง
สังคม
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง 2. กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลาปาง
ต่อเนื่อง 3. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้การบริ หาร
จัดการกลุ่มอาชีพที่มีประสิ ทธิภาพ

การพัฒนาสังคมและสร้างความ
โครงการส่ งเสริ มศูนย์การเรี ยนรู ้
18. เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

160,000.00

สานัก/กองสวัสดิการ เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมตามหลัก
สังคม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

1. จัดทาศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ณ อาคารมูลนิธิชยั พัฒนา 2. จัด
อบรมให้ความรู ้แก่ชุมชนในเรื่ องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ศึกษาดูงาน
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 4. จัดงานประกวดสิ่ งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาสังคมและสร้างความ
19. เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

342,000.00

สานัก/กองสวัสดิการ เพื่อจ่ายเงินเป็ นเบี้ยยังชีพให้แก่เอดส์ที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่
สังคม
กาหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ผูป้ ่ วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ ได้รับเบี้ยยังชีพ

การพัฒนาสังคมและสร้างความ
20. เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

88,387,200.00

สานัก/กองสวัสดิการ เพื่อจ่ายเงินเป็ นเบี้ยยังชีพให้แก่ผสู ้ ู งอายุที่มคี ุณสมบัติตามที่
ผูส้ ู งอายุที่มีคุณสมบัตติ ามระเบียบฯ ได้รับเบี้ยยังชีพ
สังคม
กาหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย

การพัฒนาสังคมและสร้างความ
21. เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

12,981,600.00

สานัก/กองสวัสดิการ เพื่อจ่ายเงินเป็ นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่มีคุณสมบัติตามที่
คนพิการที่มีคุณสมบัติตามระเบียบที่กาหนดฯ ได้รับเบี้ยยังชีพ
สังคม
กาหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย

การพัฒนาสังคมและสร้างความ
โครงการป้องกันและลด
22. เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
อุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
สานักปลัด อบจ.,
ใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2. เพื่อให้ประชาชนแวะ
10,000.00 สานักปลัดเทศบาล, พักผ่อนในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม 3. เพื่อออกให้
สานักงานปลัด อบต. ความช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุได้อย่างทันท่วงทีและมี
ประสิ ทธิภาพ

ตั้งจุดบริ การประชาชนบริ เวณด้านหน้าอาคารงานป้องกันฯ เทศบาลนคร
ลาปางในช่วงเทศกาลปี ใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์

การพัฒนาสังคมและสร้างความ
โครงการช่วยเหลือประชาชน
23. เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
ตามอานาจหน้าที่
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อดาเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
สานัก/กองสวัสดิการ ค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
290,000.00
สังคม
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.
2561

ให้ความช่วยเหลือแก่ ผูป้ ระสบปัญหา ความเดือดร้อน ได้แก่ กลุ่มเด็ก เยาวชน
คนพิการ ผูส้ ู งอายุ ผูม้ ีรายได้นอ้ ย รวมถึงผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ

การพัฒนาสังคมและสร้างความ โครงการอบรมเพิม่ ศักยภาพ
24. เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฝ่ ายพลเรื อน

1. เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจในอานาจหน้าที่
สานักปลัด อบจ.,
สวัสดิการและโครงสร้างของงานอปพร. 2. เพื่อทบทวน
10,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
และเสริ มทักษะความรู ้ดา้ นการปฏิบตั ิงานป้องกันและ
สานักงานปลัด อบต.
บรรเทาสาธารณภัย

อบรมให้ความรู ้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ ายพลเรื อนและเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง จานวนประมาณ 35 คน

การพัฒนาสังคมและสร้างความ
25. เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบ
26.
บริ การสุ ขภาพของประชาชน

โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา
สถานประกอบการแต่งผมเสริ ม
สวยในเขตเทศบาลนครลาปาง

1. เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
สานัก/กองสวัสดิการ ดูแลรักษาและฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใน
150,000.00
จัดประกวดชุมชนน่าอยูใ่ นเขตเทศบาลนครลาปาง
สังคม
ชุมชน 2. เพื่อให้ชุมชนน่าอยูส่ วยงาม สะอาด และถูก
สุ ขลักษณะ
สานัก/กอง
สาธารณสุ ข, กอง
20,000.00
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์

1. เพื่อส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการในการจัดสถานประกอบการ
ให้ถูกสุ ขลักษณะสะอาดและปลอดภัยแก่ผรู ้ ับบริ การ 2.
เพื่อพัฒนาสถานประกอบการ แต่งผมเสริ มสวยให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

1. ดาเนินการตรวจแนะนาสถานประกอบการแต่งผมเสริ มสวยจานวน 50
แห่ง 2. จัดอบรมผูป้ ระกอบการแต่งผมเสริ มสวย 3. ยกระดับสถาน
ประกอบการแต่งผมเสริ มสวยให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 4. จัดทาแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน

27.

การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพของประชาชน

การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบ
28.
บริ การสุ ขภาพของประชาชน

29.

30.

31.

32.

การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพของประชาชน

โครงการอบรมผูป้ ระกอบการใน
ตลาดสดส่ งเสริ มตลาดสดน่าซื้อ

โครงการส่ งเสริ มการพัฒนา
มาตรฐานห้องส้วมสาธารณะใน
เขตเทศบาลนครลาปาง

อุดหนุนชุมชน ในการ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุ ข

สานัก/กอง
สาธารณสุ ข, กอง
120,000.00
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์

เพื่ออบรมให้ความรู ้แก่ผปู ้ ระกอบการจาหน่ายอาหารสด
อาหารปรุ งสาเร็ จในตลาดสดเกี่ยวกับความรู ้ดา้ นสุ ขาภิบาล
ผูป้ ระกอบการอาหารในตลาดสด จานวน 60 คน
อาหารและการเลือกซื้ออาหารสดที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้ อนได้อย่างถูกต้อง

1. เพื่อให้ผรู ้ ับผิดชอบการบริ การห้องส้วมสาธารณะ มี
สานัก/กอง
ความรู ้เรื่ องมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับ ประเทศ (HAS)
สาธารณสุ ข, กอง
30,000.00
2. เพื่อให้ผรู ้ ับผิดชอบการบริ การส้วมสาธารณะมีระบบการ
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต,
บริ หารจัดการ ความสะอาดของส้วม ของหน่วยงานอย่าง มี
กองการแพทย์
ประสิ ทธิภาพ 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ มาตรฐานส้วม

1. จัดอบรมผูร้ ับผิดชอบการบริ การส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครลาปาง
ได้แก่ สถานศึกษา ร้านอาหาร โรงแรม วัด สถานีบริ การน้ ามัน เชื้อเพลิง
ตลาดสด สวนสาธารณะ สานัก/กอง ในเทศบาลนครลาปางและผูเ้ กี่ยวข้อง
จานวน 80 คน 2. ตรวจประเมินมาตรฐานห้องส้วมสาธารณะของสถาน
บริ การต่าง ๆ

อุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุ ข
ให้แก่ชุมชน จานวน 43 ชุมชน ชุมชน ละ 20,000 บาท ที่ทาโครงการเสนอ
สานัก/กอง
เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในการขับเคลื่อนการ ขอรับงบประมาณจากเทศบาลโดยเป็ นโครงการพระราชดาริ เกี่ยวข้องกับงาน
สาธารณสุ ข, กอง
860,000.00
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ ดา้ น
ด้านสาธารณสุ ข เช่น 1. โครงการอบรมหมอหมู่บา้ นในพระราชประสงค์ 2.
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต,
สาธารณสุ ข
โครงการสื บสานพระราชปณิ ธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ งเต้านม 3. การ
กองการแพทย์
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

โครงการนครลาปาง Big
Cleaning Day

สานัก/กอง
สาธารณสุ ข, กอง
60,000.00
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์

1. เพื่อเป็ นการรณรงค์ทาความสะอาดที่สาธารณะและถนน
สายหลักในเขตเทศบาลนครลาปาง 2. เพื่อส่ งเสริ มและ
จัดกิจกรรมรณรงค์ทาความสะอาดถนนสายหลักและที่สาธารณะในเขต
สร้างจิตสานึกให้ประชาชน ร้านค้า รักษาความสะอาดของ เทศบาลนครลาปาง
ร้านค้าและบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัย

การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพของประชาชน

โครงการอบรมสุ ขาภิบาลอาหาร
ในเขตเทศบาลนครลาปาง

สานัก/กอง
สาธารณสุ ข, กอง
60,000.00
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์

1. เพื่อให้ผปู ้ ระกอบกิจการและผูส้ ัมผัสอาหารในเขต
เทศบาลนครลาปางมีความรู ้ดา้ นสุ ขาภิบาลอาหารและ
จัดอบรมให้ความรู ้แก่ 1. ผูป้ ระกอบกิจการในเขตเทศบาลนครลาปาง จานวน
อันตรายจากสาร ปนเปื้ อนในอาหาร 2. เพื่อลดอัตราการเกิด 100 คน (จัดอบรมจานวน 2 รุ่ น)
โรคในระบบทางเดินอาหารและอาหารเป็ นพิษในผูบ้ ริ โภค

การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพของประชาชน

โครงการรณรงค์กาจัดลูกน้ า
ยุงลายเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มี
ยุงลายเป็ นพาหะ

การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพของประชาชน

สานัก/กอง
1. เพื่อป้องกันและลดพาหะนาโรคไข้เลือดออกและโรคซิ
สาธารณสุ ข, กอง
250,000.00
กา โรคชิคุนกุนยา ในพื้นที่ 2. เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนให้
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต,
ชุมชนและโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการกาจัดลูกน้ ายุงลาย
กองการแพทย์

1. จัดอบรมให้ความรู ้และการป้องกันและควบคุมโรคให้กบั อสม. 43 ชุมชน
และครู อนามัยโรงเรี ยน 2. มอบสิ่ งสนับสนุนการรณรงค์ให้กบั ชุมชน และ
โรงเรี ยนทุกแห่ง 3. จัดกิจกรรมรณรงค์กาจัดลูกน้ ายุงลายในชุมชนและ
โรงเรี ยนทุกแห่ง

การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบ
33.
บริ การสุ ขภาพของประชาชน

34.

การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพของประชาชน

การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบ
35.
บริ การสุ ขภาพของประชาชน

โครงการบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อมเทศบาลนครลาปาง

สานัก/กอง
1. เพื่อพัฒนาแกนนาและภาคีเครื อข่ายชุมชนในการ
สาธารณสุ ข, กอง
300,000.00
ขับเคลื่อนการจัดการสิ่ งแวดล้อม 2. เพื่อพัฒนาองค์กร
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต,
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
กองการแพทย์

จัดประชุมสัมมนา/อบรม/ กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กบั
กลุ่มแกนนาในชุมชนและภาคีเครื อข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จานวน
15 ชุมชน

โครงการปรับปรุ งตลาดเทศบาล
2 (อัศวิน)

สานัก/กอง
เพื่อปรับปรุ งอาคารลานสเก็ตหลังเดิมเตรี ยมความพร้อม ใน
สาธารณสุ ข, กอง
2,500,000.00
การรองรับผูป้ ระกอบการเข้ามาจาหน่ายสิ นค้าและ
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต,
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริ การ
กองการแพทย์

โดยทาการปรับปรุ งอาคารลานสเก็ตพื้นที่ ไม่นอ้ ยกว่า 600 ตร.ม. เปลี่ยน
หลังคาที่แตกชารุ ด ฉีดโฟมใต้หลังคา ติดตั้งราง น้ าฝน ปูกระเบื้องพื้น
ปรับปรุ งระบบบาบัดน้ าเสี ย ติดตั้งถังซีเมนต์ บ่อพักดักไขมัน เดินระบบ
ไฟฟ้า ก่อสร้างห้องน้ า และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลนครลาปาง

โครงการปรับปรุ งตลาด เทศบาล
3 (รัษฎา)

สานัก/กอง
1. เพื่อปรับปรุ งอาคารตลาดให้มีสภาพมัน่ คงแข็งแรง 2.
สาธารณสุ ข, กอง
1,500,000.00
เพือ่ ปรับปรุ งระบบบาบัดน้ าเสี ยเดิมให้มีประสิ ทธิภาพ
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต,
รองรับน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในตลาด
กองการแพทย์

โดยทาการปรับปรุ งหลังคาฉีดโฟมใต้หลังคา ทาหลังคา โปร่ งแสงโครงเหล็ก
กล่อง ติดตั้งรางน้ าฝนพร้อมท่อ และปรับปรุ งระบบ บาบัดน้ าเสี ย ติดตั้งถัง
ซีเมนต์ บ่อพักดักไขมัน และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนคร ลาปาง

1. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนเด็ก-เยาวชนให้มีส่วนร่ วม
สานัก/กองการศึกษา กิจกรรมเกี่ยวกับการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. เพื่อ
300,000.00 ศาสนาและ
พัฒนาเทคนิคและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนวิชา
วัฒนธรรม
ศิลปะ 3. เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านศิลปะและจัดกิจกรรม
สาหรับเด็กและเยาวชน

1. จัดอบรมศิลปะให้เด็กเยาวชนในเขตเทศบาล 2. จัดนิทรรศการส่ งเสริ มภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

สานัก/กองการศึกษา 1. เพื่อจัดพิธีไหว้ครู ราลึกถึงบูรพาจารย์ผมู ้ ีพระคุณ 2.
50,000.00 ศาสนาและ
พนักงานครู สังกัดเทศบาลนครลาปางได้ดาเนินกิจกรรม
วัฒนธรรม
ร่ วมกันเนื่องในวันครู

1. จัดพิธีทางศาสนาทาบุญและจัดกิจกรรมราลึกบูรพาจารย์ผมู ้ ีพระคุณ 2. จัด
พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณครู

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
36. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการส่ งเสริ มภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะ
สาหรับเด็กและเยาวชน

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
37. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการจัดงานวันครู 16
มกราคม

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
38. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการบริ หารจัดการโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน

สานัก/กองการศึกษา เพื่อส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนในสังกัดฯ มีอิสระในการบริ หารจัด
โรงเรี ยนได้จดั กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนให้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ตามวิสัยทัศน์
600,000.00 ศาสนาและ
การศึกษาและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้แสดงออกถึงอัตลักษณ์และ
ของแต่ละโรงเรี ยนอย่างมีอิสระและคล่องตัว
วัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ของโรงเรี ยน

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
39. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรี ยน
ในสังกัดเทศบาลนครลาปาง

สานัก/กองการศึกษา
เพื่อส่ งเสริ มและคัดเลือกตัวแทนนักเรี ยนในสังกัดเทศบาล จัดสอบแข่งขันคนเก่งในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
100,000.00 ศาสนาและ
นครลาปางเข้าร่ วมแข่งขันระดับประเทศ
2 โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง
วัฒนธรรม

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
40. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
41. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
42. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ

โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวติ เด็กด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาลนครลาปาง

โครงการส่ งสริ มการเรี ยนรู ้ใน
อุทยานการเรี ยนรู ้นครลาปาง

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
43. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการส่ งเสริ มพัฒนาการ
เรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรม
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู ้เมืองลาปาง
(มิวเซียมลาปาง)

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
44. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการส่ งเสริ มพัฒนาการ
เรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรม
พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

1. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
ในสังกัดเทศบาลนครลาปาง 2. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุน
สานัก/กองการศึกษา
ให้พนักงานครู เทศบาล บุคลากรทางการศึกษานักเรี ยนได้ จัดงานนิทรรศการในระดับเทศบาลฯ เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค
800,000.00 ศาสนาและ
พัฒนาทักษะแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และมีโอกาสแสดงออก และระดับประเทศต่อไป
วัฒนธรรม
ทางด้านวิชาการในระดับเทศบาลระดับภาคและ
ระดับประเทศ
1. เพื่อสารวจและรวบรวมข้อมูลจัดทาประวัติและประเภท
ของเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ 2. เพื่อหาแนวทางใน
สานัก/กองการศึกษา การช่วยเหลือหรื อบรรเทาความเดือดร้อน 3. เพื่อส่ งเสริ ม
50,000.00 ศาสนาและ
ให้เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ มีความรู ้ มีทกั ษะชีวิต
วัฒนธรรม
ขั้นพื้นฐานสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุขมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีข้ นึ ได้รับการพัฒนาความรู ้และความสามารถใน
ด้านที่ตนถนัด

เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ ได้รับการพัฒนาความรู ้และความสามารถใน
ด้านที่ตนถนัดเพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจัดกิจกรรมรองรับดังนี้ 1.
สารวจเด็กด้อยโอกาสจัดทาข้อมูลประวัตสิ ร้างความสัมพันธ์ 2. กิจกรรม
เสริ มสร้างการเรี ยนรู ้และให้คาปรึ กษา 3. กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชีพ 4.
กิจกรรมปลูกฝังพื้นฐานทางคุณธรรมจริ ยธรรม 5. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรี ยนรู ้ 6. กิจกรรม 5 ส. บ้านฉัน

1. เพื่อจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่มีความสร้างสรรค์
สานัก/กองการศึกษา
เป็ นประโยชน์ต่อเด็กเยาวชนและประชาชน 2. เพื่อกระตุน้ จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในอุทยานการเรี ยนรู ้นครลาปางเพื่อให้
200,000.00 ศาสนาและ
ให้เด็กเยาวชนและประชาชนมาใช้บริ การอุทยานการเรี ยนรู ้ ประชาชนทัว่ ไปมาใช้บริ การและเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี งบประมาณ
วัฒนธรรม
นครลาปางให้มากยิ่งขึ้น
1. เพื่อสร้างพื้นที่การเรี ยนรู ้ในรู ปแบบของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
บนพื้นฐานการมีส่วนร่ วมของคนในท้องถิน่ 2. เพื่อใช้พ้นื ที่
สานัก/กองการศึกษา มิวเซียมลาปางและบ่มเพาะคนรุ่ นใหม่ของสังคมโดยการ
1,000,000.00 ศาสนาและ
นาองค์ความรู ้และความคิดสร้างสรรค์มาเป็ นพื้นฐานสาคัญ จัดกิจกรรม/นิทรรศการให้ความรู ้สาหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
วัฒนธรรม
3. เพื่อเป็ นต้นแบบและเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศูนย์ขอ้ มูลหรื อคลัง
ความรู ้ทอ้ งถิน่ ที่หลากหลายเป็ นฐานในการศึกษาและ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
สานัก/กองการศึกษา 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิ ดให้บริ การของพิพิธภัณฑ์
300,000.00 ศาสนาและ
เทศบาลฯ 2. เพื่อจัดกิจกรรมหรื อนิทรรศการส่ งเสริ มการ จัดกิจกรรม/นิทรรศการให้ความรู ้สาหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
วัฒนธรรม
เรี ยนรู ้สาหรับเด็กเยาวชนและประชาชน 3. เพื่อเป็ นแหล่ง

เรี ยนรู ้รองรับการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ
ชาวต่างชาติ
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
45. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์
การเรี ยนรู ้ดา้ นการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครลาปาง

1. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อ
สานัก/กองการศึกษา
สภาพแวดล้อม และการบริ หารจัดการด้านการท่องเที่ยว 2. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการท่องเที่ยวของโรงเรี ยนเทศบาล 5 (บ้านศรี บุญ
50,000.00 ศาสนาและ
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู ้ในแหล่งท่องเที่ยว เรื อง) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วย เยาวชนและประชาชน
วัฒนธรรม
และรากเหง้าของวัฒนธรรมในพื้นที่
เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน ให้เด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษา
สานัก/กองการศึกษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง ศูนย์พฒั นาเด็ก
23,158,000.00 ศาสนาและ
เล็กทั้ง 2 ศูนย์ สังกัดเทศบาลนครลาปาง และโรงเรี ยน
วัฒนธรรม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ 1. เด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลนครลาปาง 2. เด็กเล็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนคร
ลาปาง 3. โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) - รร. ปงสนุก รร. อนุบาลเขลางค์รัตน์อนุสรณ์

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในชุมชน

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชนให้มีความ
สานัก/กองสวัสดิการ ซื่อสัตย์สุจริ ต 2. เพื่อส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมแสดง
100,000.00
สังคม
ความสามารถของเด็ก และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อ
ส่ งเสริ มด้านการสร้างความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ

1. การจัดอบรมค่ายการเสวนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในด้านต่าง ๆ 2. กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน
ที่เหมาะสม

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
48. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการสร้างภูมิคมุ ้ กันยาเสพ
ติดเด็กและทัว่ ไป

1. เพื่อสร้างภูมิคมุ ้ กันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนนอก
สานัก/กองการศึกษา
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคมุ ้ กันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ประกอบกิจกรรม
200,000.00 ศาสนาและ
ได้แก่ 1. เข้าค่ายภูมิคมุ ้ กันยาเสพติด 2. จัดนิทรรศการให้ความรู ้เกี่ยวกับยาเสพ
ที่สร้างสรรค์เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อห่างไกลจากยา
วัฒนธรรม
ติด 3. ประกวด/แข่งขัน To be number 1 4. กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เสพติด

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
49. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริ หารสถานศึกษาสาหรับงาน
ระดับมัธยมศึกษา

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
50. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริ หารสถานศึกษา ได้แก่ 1. ค่าอาหารกลางวัน เด็ก
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
นักเรี ยน 2. ปรับปรุ งหลักสู ตร สถานศึกษา 3. อินเทอร์เน็ตโรงเรี ยน 4. พัฒนา/
สานัก/กองการศึกษา
บริ หารสถานศึกษาสาหรับ งาน
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ หารสถานศึกษาสาหรับงาน ปรับปรุ ง ห้องสมุดโรงเรี ยน 5. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ใน โรงเรี ยน 6. พัฒนาการ
19,296,700.00 ศาสนาและ
ระดับก่อนวัยเรี ยนและ
ระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
จัดการศึกษา โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 7.
วัฒนธรรม
ประถมศึกษา
ส่ งเสริ ม อปท. ที่จดั ทา แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 8. พัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรี ยนในสังกัด อปท. 9. รณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา 10.

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
46. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
47. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน

สานัก/กองการศึกษา
5,668,500.00 ศาสนาและ
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ หารสถานศึกษา
วัฒนธรรม

จานวนกิจกรรม

ค่าปัจจัยพื้นฐาน สาหรับนักเรี ยนยากจน 11. การจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
51. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการส่ งเสริ มดนตรี นาฏศิลป์
สาหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

สานัก/กองการศึกษา 1. เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการที่เป็ นประโยชน์ต่อ
1. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการออกกาลังกายประกอบเสี ยงเพลง อย่างน้อย 9 ครั้ง
300,000.00 ศาสนาและ
ประชาชน 2. เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนทุกระดับมีกิจกรรม ต่อปี 2. จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม ทักษะทางด้านดนตรี 3. จัดกิจกรรมดนตรี ใน
วัฒนธรรม
สร้างสรรค์และมีความสุ ขร่ วมกัน
สวนสาธารณะของเทศบาลนครลาปาง

โครงการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะ
และองค์ความรู ้ดา้ นกีฬา

1. เพื่อเป็ นการพัฒนาการกีฬาของนักเรี ยนสังกัดอปท. 2.
สานัก/กองการศึกษา
1. ส่ งนักเรี ยนในสังกัดเข้าร่ วมแข่งขันกีฬานักเรี ยนองค์กรปกครองส่ วน
เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กเยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมออก
4,000,000.00 ศาสนาและ
ท้องถิ่น 2. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มกีฬาและนันทนาการให้กบั เด็ก เยาวชน และ
กาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอใช้เวลาว่างให้เกิด
วัฒนธรรม
ประชาชน
ประโยชน์

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
53. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการพัฒนาทักษะและองค์
ความรู ้ดา้ นกิจกรรมและ
นันทนาการ

เพื่อจัดกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาทักษะและองค์ ความรู ้ดา้ นกิจกรรมและ
1. เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม
นันทนาการสาหรับเด็ก และเยาวชน ได้แก่ 1. วันเด็กแห่งชาติ 2. วันเยาวชน
สานัก/กองการศึกษา
นันทนาการที่แสดงถึงความสามารถและสร้างสรรค์ให้เกิด แห่งชาติ 3. กิจกรรมส่ งเสริ มการ เรี ยนรู ้ทกั ษะทางด้านภาษา 4. กิจกรรมสภา
1,000,000.00 ศาสนาและ
ประโยชน์ต่อสังคม 2. เพื่อสร้างสรรค์ความสามัคคีและการ เด็กและ เยาวชน 5. กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ที่ส่งเสริ มและพัฒนาเด็ก และ
วัฒนธรรม
ทางานเป็ นหมู่คณะ ฝึ กภาวะผูน้ าและการเป็ นผูต้ ามที่ดี
เยาวชน โดยมีเด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการไม่นอ้ ยกว่า 3,000
คน

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
54. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการสร้างองค์ความรู ้ดา้ น
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น

1. เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการสร้างองค์ความรู ้ ในมิติดา้ น
สานัก/กองการศึกษา
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในมิติดา้ นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทอ้ งถิ่น 2. เพื่อสื บสาน
1,000,000.00 ศาสนาและ
ท้องถิ่น เช่น การอบรมให้ ความรู ้ การสาธิ ต การฝึ ก ปฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้ดว้ ย
เผยแพร่ พิธีกรรมทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรม
ตนเอง จัดนิทรรศการให้ความรู ้กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ฯลฯ
ท้องถิ่น

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
55. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ พนักงาน
ครู และบุคลากร ทางการศึกษา

1. เพื่อจัดอบรมเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานของ
สานัก/กองการศึกษา เจ้าหน้าที่ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในทุก
3,000,000.00 ศาสนาและ
ตาแหน่งตามหลักสู ตรต่างๆ 2. เพื่อให้พนักงานครู และ
วัฒนธรรม
บุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการ อบรมตามหลักสู ตรที่
เกี่ยวข้อง

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
56. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผูเ้ รี ยนและการจัดการ

สานัก/กองการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถ 1. ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยการบวนการเรี ยนรู ้ที่
4,000,000.00 ศาสนาและ
สมวัยด้วยรู ปแบบและกระบวนการต่าง ๆ 2. เพื่อส่ งเสริ ม หลากหลาย เช่น EF , Constructionism, BBL 2.จัดอบรมศึกษาดูงานให้แก่
วัฒนธรรม

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
52. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานครู และบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครลาปางอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง ในหลักสู ตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. ข้อระเบียบ กฎหมาย 2. การวัดและประเมินผล 3. การประกันคุณภาพฯ 4.
คูณธรรมจริ ยธรรม 5. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี เป็ นต้น

เรี ยนการสอนด้วยกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย

แนวคิดการสอนในรู ปแบบต่าง ๆ ให้แก่ครู และนาไปสู่ การ ผูบ้ ริ หารฯ พนักงาน ครู บุคลากรทางการศึกษา และครู ผดู ้ แู ลเด็กในศูนย์
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
57. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรี ยน

สานัก/กองการศึกษา 1. เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาห้องสมุดให้มีลกั ษณะเป็ นห้องสมุดมี
จัดกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) กิจกรรมรักการ
600,000.00 ศาสนาและ
ชีวติ (Living Library) 2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้
อ่าน กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมส่ งเสริ มความรู ้เรื่ องห้องสมุด
วัฒนธรรม
น่าเข้าใช้บริ การเอื้อต่อการเรี ยนรู ้

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
58. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการปรับปรุ งอาคาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อน
กระทิง

สานัก/กองการศึกษา
เพื่อให้อาคารมีความสวยงามปลอดภัย ป้องกันอุบตั ิเหตุ
200,000.00 ศาสนาและ
ขณะทากิจกรรมที่จะเกิดต่อเด็กเล็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
วัฒนธรรม

ปูกระเบื้องเคลือบพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 88 ตร.ม. ทาหลังคาเมทัลชีท โครงเหล็ก
คลุมทางเดิน ด้านหน้า และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
59. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการปรับปรุ งรั้ว ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก บ้านดงม่อนกระทิง

สานัก/กองการศึกษา
เพื่อให้มีความสวยงามปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทาง
230,000.00 ศาสนาและ
ราชการและปลอดภัยต่อเด็กเล็ก
วัฒนธรรม

รื้ อรั้วไม้ระแนงเดิมออก ก่อบล็อกคอนกรี ต สลับรั้วเหล็ก พร้อมทาประตู
ทางเข้าใหม่ ความยาว ไม่นอ้ ยกว่า 96 ม.

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
60. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ของ
โรงเรี ยน

สานัก/กองการศึกษา
300,000.00 ศาสนาและ
เพื่อให้แหล่งเรี ยนรู ้ทนั สมัยมีสื่อ และอุปกรณ์ที่หลากหลาย จัดแหล่งเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัยและเหมาะสมกับนักเรี ยน
วัฒนธรรม

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
61. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการปรับปรุ งหลังคาอุทยาน
การเรี ยนรู ้นครลาปาง

1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ ารั่วซึมหลังคาในเวลาฝนตก และ
สานัก/กองการศึกษา ป้องกันความชารุ ด เสี ยหายของอาคารระบบไฟฟ้า และ
รื้ อโครงสร้างหลังคาพร้อมแผ่นเมทัลชีส เดิม ติดตั้งโครงสร้างหลังคา เหล็ก
350,000.00 ศาสนาและ
เครื่ องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ 2. เพื่อให้ภายในอาคารอุทยานการ
พร้อมมุงด้วยแผ่นเมทัลชีส งานฝ้า ชายคา งานทาสี และงานอื่น
วัฒนธรรม
เรี ยนรู ้ฯ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีพ้นื ที่ให้บริ การที่สะอาด และ
สวยงาม

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
62. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

โครงการปรับปรุ งอาคารศูนย์
เยาวชนเทศบาลนครลาปาง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการอนุรักษ์ ฟื้ นฟูแม่น้ า คู
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
63.
คลอง และอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู

รื้ อถอน ส่ วนประกอบของอาคาร บางส่ วน ปรับปรุ งพื้นไม้ปาร์เก้ หลังคา
สานัก/กองการศึกษา 1. เพื่อปรับปรุ งอาคารศูนย์เยาวชนให้มีสภาพดีข้ นึ ได้
โครงหลังคา ห้องน้ า ฝ้าเพดาน ทาสี อาคาร ผนังอาคาร งานก่อสร้างซุม้
0.00 ศาสนาและ
มาตรฐานพร้อมให้บริ การแก่ประชาชน 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่
ทางเข้าอาคาร งานเวที ปรับปรุ งอัฒจันทร์ งานระบบ ไฟฟ้าส่ องสว่าง งาน
วัฒนธรรม
ออกกาลังกายและจัดกิจกรรมสาธารณะสาหรับประชาชน
ติดตั้ง ระบบระบายอากาศ ระบบ ปรับอากาศ ติดตั้งระบบ เครื่ องเสี ยง
สานัก/กองช่าง,
1. เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม 2.
100,000.00 สานักช่าง, กองโยธา, เพือ่ ให้มีการลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจาก
กองประปา
กิจกรรม/กระบวนการทางานของเทศบาลนครลาปาง

1. จัดกิจกรรมปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูสิ่งแวดล้อม 2. จัดกิจกรรม
อนุรักษ์ฟ้ื นฟูและพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

สิ่ งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ เมือง
คาร์บอนต่า

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูล
64.
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ฝอย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

1. เพื่อให้มีการจัดการมูลฝอยของเทศบาลฯ ถูกต้องตาม
หลักวิชาการสุ ขาภิบาล 2. เพื่อให้มีการจัดการมูลฝอย
สานัก/กองช่าง,
เป็ นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการ
3,500,000.00 สานักช่าง, กองโยธา,
สิ่ งแวดล้อมของเทศบาลนครลาปาง ให้บรรลุและมี
กองประปา
ประสิ ทธิภาพ 3. เพื่อรองรับการพัฒนาการดาเนินการตาม
โครงการแปลงมูลฝอยเป็ นพลังงานทดแทนในอนาคต

ตกแต่งบ่อฝังกลบมูลฝอยปูแผ่นวัสดุกนั ซึม HDPE ขอบบ่อและภายในบ่อฝัง
กลบมูลฝอยขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า 60 ม. ยาวไม่นอ้ ยกว่า 100 ม. ลึกไม่นอ้ ย
กว่า 6 ม. และบ่อบาบัดน้ าเสี ยจากบ่อฝังกลบขยะความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 30 ม.
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 30 ม. ลึกไม่นอ้ ยกว่า 1 ม. วางท่อ HDPE รวบรวมน้ าขยะที่
พื้นบ่อฝังกลบเรี ยงหินใหญ่ปูแผ่นใยสังเคราะห์พร้อมถมทรายหยาบก่อสร้าง
ระบบท่อระบายก๊าซก่อสร้างท่อรวบรวมน้ าเสี ยจากบ่อฝังกลบขยะ (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
65.
และการขยายเขตสายดับไฟฟ้า
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
สาธารณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

สานัก/กองช่าง,
อุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัด
448,000.00 สานักช่าง, กองโยธา, ลาปางในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาและการขยายเขตสาย
กองประปา
ดับไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลาปาง

ขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาและการขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
นครลาปาง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ อุดหนุนขยายเขตวางท่อประปา
66.
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ภายในเขตเทศบาลนครลาปาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

สานัก/กองช่าง,
อุดหนุนงบประมาณให้แก่การประปาส่ วนภูมิภาคสาขา
2,858,500.00 สานักช่าง, กองโยธา, ลาปางในการขยายเขตวางท่อประปาในเขตเทศบาลนคร
กองประปา
ลาปาง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ โครงการจัดทาผังเมืองรวมเมือง
67.
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ลาปาง (ต่อเนื่อง)
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

สานัก/กองช่าง,
1. เพื่อปรับปรุ งและจัดทาผังเมืองรวมเมืองลาปางให้เสร็ จ
80,000.00 สานักช่าง, กองโยธา, สมบูรณ์ 2. เพื่อปรับปรุ งข้อมูลทางผังเมืองให้ครบถ้วน
กองประปา
สมบูรณ์

ขยายเขตวางท่อประปาในเขตเทศบาลนครลาปาง

1. มีการประกาศบังคับใช้กฏกระทรวงผังเมืองรวมเมืองลาปาง 2. ใช้เป็ น
เครื่ องมือชี้นาในการพัฒนาเมืองลาปาง 3. กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
68.
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
69.
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

1. แผงเหล็กกั้นการจราจร 2. สี จราจรไม่สะท้อนแสง 3. สี เทอร์ โมพลาสติก
สานัก/กองช่าง,
เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจรในเขต และลูกแก้วสะท้อนแสง 4. กรวยจราจรสี แสด 5. แผ่นป้ายสัญญาณจราจรและ
2,300,000.00 สานักช่าง, กองโยธา,
เทศบาลนครลาปาง
ข้อความ 6. กระจกโค้งนูน 7. สัญญาณไฟวับวาบสี แดง 8. ตีเส้นเครื่ องหมาย
กองประปา
จราจรบนถนนในเขตเทศบาลนครลาปาง เป็ นต้น

สานัก/กองช่าง,
ร้อยละ 85 ของผูเ้ ข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน
50,000.00 สานักช่าง, กองโยธา,
ตาม ที่กาหนดไว้
กองประปา

อบรมให้ความรู ้ในเรื่ องการดูแลรักษาต้นไม้สาคัญให้แก่ประชาชนในพื้นที่
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ าเสี ย
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
70.
บริ เวณถนนเลียบแม่น้ าวังใต้
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
สะพานศรี เชียงใหม่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

สานัก/กองช่าง,
โดยทาการก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ความกว้างประมาณ 4.0 ม. ความยาว
เพื่อรวบรวมน้ าเสี ยจากชุมชนและสถานประกอบการก่อน
1,000,000.00 สานักช่าง, กองโยธา,
ประมาณ 6.0 ม. พร้อมฝาบ่อพักเหล็กหล่อ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เข้าสู่ ท่อรวบรวมน้ าเสี ยรวมของเทศบาลนครลาปาง
กองประปา
เทศบาลนครลาปาง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
โครงการปรับปรุ งทางเท้าถนน
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
71.
มนตรี ตั้งแต่ถนนสุ เรนทร์ถึง
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ถนนฉัตรไชย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

สานัก/กองช่าง,
โดยทาการปรับปรุ งทางเท้าสองข้างทาง กว้างประมาณ 0.50-2.00 ม. หรื อตาม
1. เพื่อปรับปรุ งทางเท้าที่ชารุ ดให้มีสภาพใช้งานได้ดี 2. เพื่อ
2,750,000.00 สานักช่าง, กองโยธา,
สภาพ ยาวรวมสองข้างทาง ประมาณ 750 ม. และปรับปรุ งระบบไฟฟ้า ส่ อง
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้าส่ องสว่างให้ดีข้ นึ
กองประปา
สว่าง และงานอื่น ๆ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุ งทางเท้า ถนน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
72.
สุ เรนทร์ต้ งั แต่ถนนมนตรี ถึง
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
ถนนประสานไมตรี
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู

สานัก/กองช่าง,
1. เพื่อปรับปรุ งทางเท้าที่ชารุ ดให้มีสภาพใช้งานได้ดี 2. เพื่อ ปรับปรุ งทางเท้ากว้างประมาณ 0.70-2.50 ม. หรื อตามสภาพ ความยาว สอง
2,257,000.00 สานักช่าง, กองโยธา,
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้าส่ องสว่างให้ดีข้ นึ
ข้างทางประมาณ 560 ม. ปรับปรุ งระบบไฟฟ้า ส่ องสว่าง และงานอื่น ๆ
กองประปา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
โครงการปรับปรุ งระบบน้ าพุ
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
73.
ลานรักบี้ สวนสาธารณะห้าแยก
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
หอนาฬิกา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

สานัก/กองช่าง,
2,000,000.00 สานักช่าง, กองโยธา, เพื่อปรับปรุ งระบบน้ าพุที่ชารุ ดให้มีสภาพใช้งานได้ดี
กองประปา

โดยทาการปรับปรุ งระบบ น้ าพุ ห้องเครื่ องบ่อน้ าพุ และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครลาปาง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
74.
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนและท่อ
ระบายน้ า ถนนบ้านดง ซอย 2
ซอยข้างบ้านเลขที่ 42/4 ถึง
บ้านเลขที่ 14

สานัก/กองช่าง,
ปรับปรุ งถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 - 4.00 ม. หรื อตามสภาพ ยาว
1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 2. เพื่อแก้ไขปัญหา
637,000.00 สานักช่าง, กองโยธา,
ประมาณ 140 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวาง ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม.
การระบายน้ า
กองประปา
ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 140 ม.

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
75.
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนและท่อ
ระบายน้ า ถนนบ้านดงไชย ซอย
2 ข้างบ้านเลขที่ 201 ถึง
บ้านเลขที่ 174

ปรับปรุ งถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 - 3.50 ม. หรื อตามสภาพ ยาว
สานัก/กองช่าง,
1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 2. เพื่อแก้ไขปัญหา ประมาณ 56 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม.
264,000.00 สานักช่าง, กองโยธา,
การระบายน้ า
ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 56 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนของ
กองประปา
เทศบาลนครลาปาง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
76.
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนและท่อ
ระบายน้ า ซอยมนตรี วิษณุ ตั้งแต่
บ้านเลขที่ 196/2 ถึงบ้านเลขที่
196

สานัก/กองช่าง,
ปรับปรุ งถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 1.40 - 3.00 ม. หรื อตามสภาพ ยาว
1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 2. เพื่อแก้ไขปัญหา
121,000.00 สานักช่าง, กองโยธา,
ประมาณ 20 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวาง ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม.
การระบายน้ า
กองประปา
ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 20 ม. และงานอื่น ๆ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
77.
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนบ้านดง
พัฒนา ซอย 1 ตั้งแต่บา้ นเลขที่
63 ถึงถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4
และถึงถนนบ้านดงพัฒนา
บ้านเลขที่ 12/4

สานัก/กองช่าง,
ปรับปรุ งถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 - 5.00 ม. หรื อตามสภาพ ยาว
1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 2. เพื่อแก้ไขปัญหา
1,604,000.00 สานักช่าง, กองโยธา,
ประมาณ 294 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม.
การระบายน้ า
กองประปา
ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 294 ม. และ งานอื่น ๆ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
78.
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งทางเท้า ถนน
พระบาท ตั้งแต่ถนนไฮเวย์
ลาปาง-งาว ถึงถนนเลียบคลอง
ชลประทาน

สานัก/กองช่าง,
4,733,000.00 สานักช่าง, กองโยธา, เพื่อปรับปรุ งทางเท้าที่ชารุ ดให้มีสภาพใช้งานได้ดี
กองประปา

ปรับปรุ งทางเท้า กว้างประมาณ 0.70-3.50 ม. หรื อตามสภาพ ความยาวสอง
ข้างทางประมาณ 1,527 ม. พร้อมปรับปรุ ง เกาะกลางถนน และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
โครงการปรับปรุ งถนนและบ่อ
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
79.
พัก ถนนบ้านดงพัฒนา ซอยข้าง
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
บ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขที่ 56
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

สานัก/กองช่าง,
288,000.00 สานักช่าง, กองโยธา, เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
กองประปา

ปรับปรุ งถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 2.50-5.00 ม. หรื อตามสภาพ ยาว
ประมาณ 32 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมปรับปรุ งบ่อพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครลาปาง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
โครงการปรับปรุ งถนนเลียบ
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
80.
แม่น้ าวังฝั่งซ้าย ตั้งแต่ชุมชนบ้าน
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ดงไชย ถึงชุมชนท่าคราวน้อย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

สานัก/กองช่าง,
1,600,000.00 สานักช่าง, กองโยธา, เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
กองประปา

ปรับปรุ งถนนหินคลุกบดอัดพร้อมไพร์มโค้ท กว้างประมาณ 8 ม. หรื อตาม
สภาพ ยาวประมาณ 1,200 ม. หนา 0.15 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลาปาง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
81.
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู

โครงการปรับปรุ งถนนและท่อ
ระบายน้ า ถนนบ้านดง ซอย 3
ตั้งแต่บา้ นเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่
4/1

สานัก/กองช่าง,
ปรับปรุ งถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.20-4.00 ม. หรื อตามสภาพ ยาว
1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 2. เพื่อแก้ไขปัญหา
183,000.00 สานักช่าง, กองโยธา,
ประมาณ 32 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล ขนาด 0.40 ม.
การระบายน้ า
กองประปา
ความยาวรวม บ่อพักประมาณ 32 ม. และ งานอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
ปรับปรุ งระบบบ่อบาดาลศูนย์
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
82.
จัดการมูลฝอยเทศบาลนคร
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ลาปาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
โครงการปรับปรุ งระบบไฟฟ้า
เมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและ
83.
และระบบประปาภายใน
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
สวนสาธารณะเวียงละกอน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

การพัฒนาระบบการบริ หาร
84. จัดการองค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

โครงการวันเทศบาล

การพัฒนาระบบการบริ หาร
85. จัดการองค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพ
และสมรรถนะในการทางานของ
บุคลากรสังกัดเทศบาลนคร
ลาปาง

การพัฒนาระบบการบริ หาร
86. จัดการองค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

โครงการอบรมให้ความรู ้แก่
สมาชิกสภาเทศบาลและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง

1. เพื่อปรับปรุ งระบบบ่อบาดาลให้มีสภาพใช้งานได้ดี 2.
สานัก/กองช่าง,
ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า 100 ม. ปริ มาณน้ าไม่นอ้ ย
เพื่อใช้ลา้ งทาความสะอาดน้ าเสี ยและสิ่ งสกปรกของ
400,000.00 สานักช่าง, กองโยธา,
กว่า 4 ลบ.ม./ชัว่ โมง พร้อมท่อและอุปกรณ์ในการสู บส่ งน้ าเพื่อเชื่อมต่อกับ
ยานพาหนะที่ใช้เก็บขนขยะก่อนออกไปเก็บขนขยะในเขต
กองประปา
ระบบเดิมและงานอื่น ๆ
ชุมชน

สานัก/กองช่าง,
เพื่อปรับปรุ งระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายใน
0.00 สานักช่าง, กองโยธา,
สวนสาธารณะเวียงละกอน
กองประปา

ปรับปรุ งหม้อแปลงไฟฟ้า ปรับปรุ งระบบไฟฟ้า ส่ องสว่าง ปรับปรุ งระบบ
ไฟฟ้ากาลัง ปรับปรุ งระบบ ประปา และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาล นครลาปาง

1. เพื่อเผยแพร่ ให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนได้มี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของเทศบาล และ
สานักปลัด อบจ.,
ความสาคัญของ"วันเทศบาล" 2. เพื่อสร้างความ สัมพันธ์ ผูบ้ ริ หารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
50,000.00 สานักปลัดเทศบาล, อันดีระหว่างผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาพนักงาน ลูกจ้าง ชุมชน พนักงานครู สังกัดโรงเรี ยน เทศบาล ชุมชน ประชาชน ในเขตเทศบาลนคร
สานักงานปลัด อบต. ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางโดยให้มีส่วนร่ วมใน ลาปางทั้งหมดประมาณ 300 คน
กิจกรรม"วันเทศบาล" 3. เพื่อจัดกิจกรรมให้เป็ นประโยชน์
ต่อสาธารณะในวันเทศบาล
1. เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพและสมรรถนะของบุคลากร
สานักปลัด อบจ.,
สังกัดเทศบาลนครลาปางให้มีความรู ้ความสามารถและ
1,000,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
วิทยาการสมัยใหม่ 2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีสร้างขวัญและ
สานักงานปลัด อบต.
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร

จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ การอบรม การดูงาน
(หลักสู ตรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี )

สานักปลัด อบจ.,
1. เพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบคาสั่ง จัดอบรมอย่างน้อย 2 หลักสู ตรต่อปี ให้ความรู ้เกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่
300,000.00 สานักปลัดเทศบาล, หลักเกณฑ์ต่างๆแก่สมาชิกสภาเทศบาลและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง 2. ของสมาชิกสภาข้อระเบียบกฎหมายคาสั่งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานปลัด อบต. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู ้
คุณธรรมจริ ยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลหรื อหลักสู ตรอื่น ๆ ที่เหมาะสมและ

ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานระหว่างกัน และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในการติดต่อประสานงาน

โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน

สานัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, สานัก
50,000.00
นโยบายและแผน,
กองวิชาการและ
แผนงาน

การพัฒนาระบบการบริ หาร
88. จัดการองค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

โครงการเทศบาลนครลาปางพบ
สื่ อมวลชน

สานัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, สานัก
130,000.00
นโยบายและแผน,
กองวิชาการและ
แผนงาน

การพัฒนาระบบการบริ หาร
89. จัดการองค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

โครงการอบรมเผยแพร่ ความรู ้
เกี่ยวกับกฏหมายควบคุมอาคาร
และกฎหมายผังเมือง

การพัฒนาระบบการบริ หาร
87. จัดการองค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

การศึกษาดูงานจาก หน่วยงานที่ประสบความสาเร็ จจานวน 1 ครั้งต่อปี
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและผูท้ ี่เกี่ยวข้องจานวน
ประมาณ 35 คน

1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
ของรัฐ 2. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการ จัดประชุมหรื อทาประชาคมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาหรื อ
แสดงความคิดเห็นต่อโครงการของรัฐที่มผี ลกระทบต่อ
โครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็ นส่ วนรวม
ประชาชนเป็ นส่ วนรวม

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง เทศบาลนครลาปาง
กับ สื่ อมวลชนทุกแขนง เครื อข่ายอาสาสมัครนัก
จัดงานเทศบาลฯ พบสื่ อมวลชน 2 ครั้งจานวนผูเ้ ข้าร่ วมงานประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์และตัวแทนชุมชน เพื่อนาแนวคิดที่ได้มาใช้ สื่ อมวลชน - เครื อข่ายอาสาสมัครนัก ปชส. - คณะผูบ้ ริ หาร - สมาชิกสภาฯ เพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ หัวหน้าส่ วนฯ - ทีมงาน ปชส. รวมจานวน ประมาณ 200 คน
ข้อมูลข่าวสารและ ผลการดาเนินงานต่าง ๆ

1. เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง มีความรู ้
สานัก/กองช่าง,
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายควบคุมอาคาร 2. เพื่อให้
50,000.00 สานักช่าง, กองโยธา,
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางสามารถปฏิบตั ิตาม
กองประปา
กฎหมายควบคุมอาคารได้อย่างถูกต้อง

ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางประชาชนโดยทัว่ ไปบุคลากรใน
หน่วยงานของรัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายควบคุม
อาคาร

การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม
โครงการงานประเพณี สงกรานต์
90. ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึงมรดก
(ปี ใหม่เมืองลาปาง)
ทางวัฒนธรรม

สานัก/กองการศึกษา
เพื่อรักษาไว้ซ่ ึงขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามของ
3,000,000.00 ศาสนาและ
ท้องถิ่นให้ดารงสื บไป
วัฒนธรรม

จัดกิจกรรมในงานประเพณี โดยการ 1. จัดประกวดเทพบุตร เทพธิดาสลุง
หลวง 2. ขบวนเชิญพระเจ้าแก้ว 3. จัดขบวนแห่สลุงหลวง 4. พิธีตกั บาตรปี
ใหม่เมือง 5. ขบวนแห่จุมพระคู่บา้ นคู่เมือง 6. ขบวนแห่ปีใหม่เมืองลาปาง 7.
การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงบนเวที

การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม
โครงการงานประเพณี ลอย
91. ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึงมรดก
กระทง (ล่องสะเปา)
ทางวัฒนธรรม

1. เพื่อส่ งเสริ มฟื้ นฟูรักษาไว้ซ่ ึงขนบธรรมเนียมประเพณี
สานัก/กองการศึกษา
ไทยให้ดารงสื บไป 2. เพื่อแสดงความร่ วมมือสมัครสมาน
2,500,000.00 ศาสนาและ
สามัคคีระหว่างหน่วยราชการ สถาบันการศึกษา องค์กร
วัฒนธรรม
สมาคมชมรม สโมสร และชุมชนกลุ่มต่าง ๆ 3. เพื่อเผยแพร่

1. จัดการประกวดสะเปาลอยน้ าสะเปารถใหญ่สะเปาการฝี มือธิดาสะเปาแก้
วสะเปาคา 2. มีหน่วยงานสถาบันชมรมสมาคมชุมชนต่าง ๆ ประชาชน
นักท่องเที่ยวเข้าร่ วมชมการจัดงานและชมขบวนแห่ประมาณ 50,000 คน 3.
การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงบนเวที

ชื่อเสี ยงของจังหวัดลาปางและเชิญชวนนักท่องเที่ยว
อาคันตุกะต่างถิ่นให้สนใจงาน
การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม
โครงการทาบุญตักบาตรวันขึ้นปี
92. ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึงมรดก
ใหม่
ทางวัฒนธรรม

สานัก/กองการศึกษา 1. เพื่อเผยแพร่ พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม
1. นิมนต์พระสงฆ์สามเณรจานวน 300 รู ป มารับบิณฑบาต 2. ข้าราชการ
30,000.00 ศาสนาและ
ของท้องถิ่น 2. เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล สร้างขวัญกาลังใจแก่
ประชาชนชุมชนได้เข้าร่ วมทาบุญตักบาตรประมาณ 2,000 คน
วัฒนธรรม
ประชาชน

การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม
โครงการบวงสรวงเจ้าพระยา
93. ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึงมรดก สุ ลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์
ทางวัฒนธรรม
ช้าง)

สานัก/กองการศึกษา 1. เพื่อสดุดีและราลึกพระเกียรติคุณและวีรกรรมของพ่อเจ้า ประชาชนส่ วนราชการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ได้เข้าร่ วม
150,000.00 ศาสนาและ
ทิพย์ชา้ ง 2. เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น กิจกรรม 1. พิธีสงฆ์ 2. พีธีบวงสรวง/พิธีสดุดี 3. การแสดงศิลปะวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
3. เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของจังหวัดลาปาง
พื้นบ้าน

การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม
โครงการบวงสรวงพญาพรหม
94. ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึงมรดก
โวหาร
ทางวัฒนธรรม

สานัก/กองการศึกษา 1. เพื่อราลึกถึงกวีเอกแห่งล้านนา 2. เพื่อส่ งเสริ ม อนุรักษ์
ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าร่ วมกิจกรรม ดังนี้ 1. พิธีทกั ษิณานุประชาชน 2.
50,000.00 ศาสนาและ
ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 3. เพื่อส่ งเสริ ม สร้างความ
พีธีบวงสรวง 3. การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน
วัฒนธรรม
สามัคคีของคนในท้องถิ่น

การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม
โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญ
95. ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึงมรดก
ทางศาสนาและประเพณี อื่น ๆ
ทางวัฒนธรรม

ประชาชนส่ วนราชการหน่วยงานภาครัฐ เอกชนรัฐวิสาหกิจได้เข้าร่ วม
สานัก/กองการศึกษา 1. เพื่อส่ งเสริ มทานุบารุ งพระพุทธศาสนา 2. เพื่อให้
กิจกรรม ดังนี้ 1. พิธีทาบุญตักบาตร 2. พิธีเวียนเทียน 3. จัดนิทรรศการ 4.
300,000.00 ศาสนาและ
ประชาชนได้บาเพ็ญกุศลเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา 3.
แสดงธรรมเทศนา 5. พิธีสักการะพระบรมสารี ริกธาตุ 6. จัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรม
เพือ่ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงามของท้องถิ่น
ที่สาคัญของท้องถิ่น ฯลฯ

การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม
โครงการประเพณี งานบุญตาม
96. ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึงมรดก รอยศรัทธา ไหว้สาอริ ยสงฆ์เจ้า
ทางวัฒนธรรม
หลวงพ่อเกษม เขมโก

1. เพื่อส่ งเสริ มพระพุทธศาสนาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิน่ ให้ดารงสื บไป 2. เพื่อ
สานัก/กองการศึกษา
ความเป็ นสิ ริมงคลของประชาชนในจังหวัดลาปาง
100,000.00 ศาสนาและ
ท่องเที่ยวของจังหวัดลาปางประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒั นธรรมและเพิม่ ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดลาปาง

การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม
โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อหลัก
97. ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึงมรดก
เมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลาปาง
ทางวัฒนธรรม

สานัก/กองการศึกษา 1. เพื่อนาความเป็ นสิ ริมงคลและสร้างขวัญกาลังใจแก่
ประชาชนส่ วนราชการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ได้เข้าร่ วม
250,000.00 ศาสนาและ
ประชาชน 2. เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ประเพณี และส่ งเสริ มการ กิจกรรม 1. แห่บายศรี 2. พิธีบวงสรวง 3. พิธีสืบชาตาเมือง 4. กิจกรรม
วัฒนธรรม
ท่องเที่ยว
ประเพณี ต่างๆ ที่สาคัญของท้องถิ่นและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม
โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
98. ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึงมรดก
เมืองเก่านครลาปาง
ทางวัฒนธรรม

สานัก/กองการศึกษา
1. อนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ของชาวนครลาปาง 2. เป็ นค่าใช้จ่ายในการ
1. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
100,000.00 ศาสนาและ
ดาเนินโครงการเช่น การสารวจความคิดเห็น ประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดู
นครลาปางไปสู่ รูปธรรม 2. เพื่ออนุรักษ์แหล่ง
วัฒนธรรม
งาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

1. จัดกิจกรรมให้ความรู ้ในการจัดทาเครื่ องสักการะหรื อเครื่ องบูชาใน
พระพุทธศาสนา 2. จัดขบวนอัญเชิญเครื่ องสัตตภัณฑ์และเครื่ องสักการะใน
พระพุทธศาสนาร่ วมขบวนไหว้สาอริ ยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโก

ประวัติศาสตร์ 3. เพื่อพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับโบราณสถาน
ในด้านการดูแลรักษาการบริ หาร

99.

100.

การพัฒนาส่ งเสริ ม ด้านการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

การพัฒนาส่ งเสริ ม ด้านการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

โครงการส่ งเสริ มการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. เพื่อเพิ่มโอกาสและสถานที่ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
สานัก/กองสวัสดิการ ชุมชน 2. เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาล
100,000.00
สังคม
นครลาปางมีความรู ้ในการบริ หารและจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กบั กลุ่ม
อาชีพ หน่วยงาน องค์กรและประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง 2. จัด
ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาล
นครลาปาง

โครงการถนนสายวัฒนธรรม

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นกั ท่องเที่ยวและบุคคลทัว่ ไปเดิน
สานักปลัด อบจ.,
1. จัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม จานวน 1,000
ทางเข้ามาท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น 2. เพื่อ
200,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ชุด 2. จัดกิจรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนบริ เวณถนนสาย
ส่ งเสริ มสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน
สานักงานปลัด อบต.
วัฒนธรรม จานวน 24 ครั้ง
ให้เป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยว

การพัฒนาส่ งเสริ ม ด้านการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลปี
ใหม่นครลาปาง

1. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู ้ในกิจกรรมส่ งเสริ ม
สานักปลัด อบจ.,
การท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปี ใหม่ให้เป็ นที่รู้จกั ของ
2,377,000.00 สานักปลัดเทศบาล, นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในวงกว้าง 2. เพื่อ จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการท่องในพื้นที่เทศบาลนครช่วงเทศกาลปี ใหม่
สานักงานปลัด อบต. เป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวช่วง
เทศกาลปี ใหม่

การพัฒนาส่ งเสริ ม ด้านการ
102.
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

โครงการราลึกประวัติศาสตร์
สะพานรัษฎาภิเศก

1. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้
สานักปลัด อบจ.,
เป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 2. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยวที่เป็ นการราลึกประวัติศาสตร์ของสะพาน
1,000,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
เพือ่ เป็ นการนาทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมใน
รัษฎา
สานักงานปลัด อบต.
จังหวัดมาเสริ มสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

101.

ฉ. การใช้ จ่ายงบประมาณ
เทศบาลนครลาปาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนิ นโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จานวนเงิน 182,389,900 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 37 โครงการ จานวนเงิน
83,050,638 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพของประชาชน

โครงการ

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสั ญญา

โครงการ

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

12

49,550,460.00

9

49,476,930.00

4

67,580.00

4

45,800.00

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

13

25,692,573.00

13

25,461,704.00

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและการอนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

4

4,327,201.00

2

3,647,281.00

การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4

423,296.00

3

402,326.00

การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึงมรดกทางวัฒนธรรม

5

2,541,721.00

3

1,568,267.00

การพัฒนาส่ งเสริ ม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

3

3,253,175.69

3

2,448,329.69

45

85,856,006.69

37

83,050,637.69

รวม
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลนครลาปาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดงั นี้
ยุทธศาสตร์

ชื่ อโครงการตามแผน

1.

การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม
ลานคนบ่าเก่า

2.

การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มคน
พิการและครอบครัว

3.

การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.
5.

งบตามข้ อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ลงนามสั ญญา

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

100,000.00

15,000.00

0.00

85,000.00

50,000.00

9,700.00

0.00

40,300.00

โครงการส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่ม
สตรี

150,000.00

12,000.00

12,000.00

138,000.00

การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ู งอายุ
และผูเ้ กี่ยวข้อง

600,000.00

7,500.00

7,500.00

592,500.00

การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการ
จัดทาแผนชุมชนสู่ การพัฒนาท้องถิ่น

150,000.00

1,800.00

0.00

148,200.00

การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
6.
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
จัดตั้งชุมชนและสรรหา
คณะกรรมการชุมชน

326,400.00

1,400.00

1,400.00

325,000.00

การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
7.
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เทศบาลนครลาปาง

100,000.00

25,900.00

10,300.00

74,100.00

342,000.00

188,500.00

160,500.00

153,500.00

8.

การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

9.

การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ

88,387,200.00

42,831,000.00

42,831,000.00

45,556,200.00

10.

การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เบี้ยยังชีพความพิการ

12,981,600.00

6,439,600.00

6,439,600.00

6,542,000.00

11.

การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

10,000.00

8,060.00

4,630.00

1,940.00

12.

การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาสถาน
ประกอบการแต่งผม เสริ มสวยใน
เขตเทศบาลนครลาปาง

20,000.00

14,260.00

14,260.00

5,740.00

การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพของ
13.
ประชาชน
14.

การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพของ
ประชาชน

โครงการอบรมผูป้ ระกอบการใน
ตลาดสด ส่ งเสริ มตลาดสดน่าซื้อ

120,000.00

24,180.00

2,400.00

95,820.00

15.

การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพของ
ประชาชน

โครงการนครลาปาง Big Cleaning
Day

60,000.00

7,560.00

7,560.00

52,440.00

16.

การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพของ
ประชาชน

โครงการอบรมสุ ขาภิบาลอาหารใน
เขตเทศบาลนครลาปาง

60,000.00

21,580.00

21,580.00

38,420.00

โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
17.
ชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
ประชาชน
นครลาปาง

50,000.00

24,896.00

14,935.00

25,104.00

โครงการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
18.
เรี ยนรู ้ในอุทยานการเรี ยนรู ้นคร
ประชาชน
ลาปาง

200,000.00

68,306.00

68,306.00

131,694.00

19.

โครงการส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การ
ประชาชน
เรี ยนรู ้เมืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง)

1,000,000.00

251,393.00

250,493.00

748,607.00

20.

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหาร
ประชาชน
กลางวัน

23,158,000.00

11,636,100.00

11,636,100.00

11,521,900.00

21.

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
ประชาชน
เยาวชนในชุมชน

100,000.00

39,040.00

23,100.00

60,960.00

22.

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
ประชาชน
บริ หารสถานศึกษา

5,668,500.00

2,722,037.00

2,722,037.00

2,946,463.00

23.

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
ประชาชน
บริ หารสถานศึกษา

19,296,700.00

9,829,198.00

9,829,198.00

9,467,502.00

24.

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ โครงการส่ งเสริ มดนตรี นาฏศิลป์
ประชาชน
สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน

300,000.00

42,950.00

12,950.00

257,050.00

25.

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ โครงการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะและ
ประชาชน
องค์ความรู ้ดา้ นกีฬา

4,000,000.00

276,280.00

276,280.00

3,723,720.00

26.

การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ โครงการพัฒนาทักษะและองค์
ประชาชน
ความรู ้ดา้ นกิจกรรมและนันทนาการ

1,000,000.00

44,660.00

44,660.00

955,340.00

โครงการสร้างองค์ความรู ้ดา้ น
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
27.
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ประชาชน
ท้องถิ่น

1,000,000.00

74,028.00

53,000.00

925,972.00

โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
28.
ทางานของเจ้าหน้าที่ พนักงานครู
ประชาชน
และบุคลากรทางการศึกษา

3,000,000.00

369,014.00

289,574.00

2,630,986.00

โครงการพัฒนาและยกระดับ
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ คุณภาพผูเ้ รี ยนและการจัดการเรี ยน
29.
ประชาชน
การสอนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ที่
หลากหลาย

4,000,000.00

314,671.00

241,071.00

3,685,329.00

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตาม
เงินอุดหนุนการประปาส่ วนภูมิภาค
30. ผังเมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
สาขาลาปาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

2,858,500.00

2,857,851.00

2,857,851.00

649.00

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตาม
31. ผังเมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

2,300,000.00

1,173,350.00

789,430.00

1,126,650.00

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตาม โครงการปรับปรุ งถนนและท่อ
32. ผังเมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ระบายน้ า ซอยมนตรี วิษณุ ตั้งแต่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
บ้านเลขที่ 196/2 ถึงบ้านเลขที่ 196

121,000.00

114,000.00

0.00

7,000.00

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตาม โครงการปรับปรุ งถนนและท่อ
33. ผังเมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ระบายน้ า ถนนบ้านดง ซอย 3 ตั้งแต่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 4/1

183,000.00

182,000.00

0.00

1,000.00

โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพและ
การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการองค์กรและการพัฒนา
34.
สมรรถนะในการทางานของ
ทรัพยากรบุคคล
บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลาปาง

1,000,000.00

330,226.00

330,226.00

669,774.00

300,000.00

20,970.00

0.00

279,030.00

50,000.00

7,600.00

7,600.00

42,400.00

130,000.00

64,500.00

64,500.00

65,500.00

35.

การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการองค์กรและการพัฒนา โครงการอบรมให้ความรู ้แก่สมาชิก
ทรัพยากรบุคคล
สภาเทศบาลและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

36.

การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการองค์กรและการพัฒนา โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ทรัพยากรบุคคล
ประชาชน

37.

การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการองค์กรและการพัฒนา โครงการจัดงานเทศบาลนครลาปาง
ทรัพยากรบุคคล
พบสื่ อมวลชน

38.

การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึง โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์
มรดกทางวัฒนธรรม
(ปี ใหม่เมืองลาปาง)

3,000,000.00

925,700.00

0.00

2,074,300.00

39.

การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึง โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง
มรดกทางวัฒนธรรม
(ล่องสะเปา)

2,500,000.00

1,388,375.00

1,388,375.00

1,111,625.00

40.

การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึง โครงการจัดงานทาบุญตักบาตรวัน
มรดกทางวัฒนธรรม
ขึ้นปี ใหม่

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยา
การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึง
41.
สฺ ลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์
มรดกทางวัฒนธรรม
ช้าง)

150,000.00

149,892.00

149,892.00

108.00

การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึง โครงการจัดงานบวงสรวงพญา
มรดกทางวัฒนธรรม
พรหมโวหาร

50,000.00

47,754.00

0.00

2,246.00

100,000.00

44,500.00

44,500.00

55,500.00

42.

43. การพัฒนาส่ งเสริ ม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

โครงการส่ งเสริ มการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

44. การพัฒนาส่ งเสริ ม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

โครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาล
ปี ใหม่นครลาปาง

2,377,000.00

2,354,429.69

2,354,429.69

22,570.31

45. การพัฒนาส่ งเสริ ม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

โครงการราลึกประวัติศาสตร์สะพาน
รัษฎาภิเศก

1,000,000.00

854,246.00

49,400.00

145,754.00

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2565
เทศบาลนครลาปาง เมืองลาปาง จ.ลาปาง

ยุทธศาสตร์

1.การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสั ญญา

เบิกจ่ าย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
29 110,488,000.00

25 104,687,200.00

12 49,550,460.00

9 49,476,930.00

2.การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพของประชาชน

21

3.การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

44 104,642,900.00

27 66,853,200.00

13 25,692,573.00

13 25,461,704.00

4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและการอนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

25 168,805,400.00

21 27,173,500.00

4 4,327,201.00

2 3,647,281.00

5.การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10

1,880,000.00

6

1,580,000.00

4

3

6.การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซ่ ึงมรดกทางวัฒนธรรม

11

7,880,000.00

9

6,480,000.00

5 2,541,721.00

3 1,568,267.00

7

6,400,000.00

4

3,677,000.00

3 3,253,175.69

3 2,448,329.69

102 216,150,900.00

45 85,856,006.69

37 83,050,637.69

7.การพัฒนาส่ งเสริ ม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
รวม

7,319,500.00

147 407,415,800.00

10

5,700,000.00

4

67,580.00

423,296.00

4

45,800.00

402,326.00

ช. ผลการดาเนินงาน
เทศบาลนครลาปาง ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่ วมมือ การส่ งเสริ มและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็ จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
อปท. ใส่ ข้อมูลผลการดาเนินการ เช่ น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้ อมูลผลการดาเนินงานด้ านอื่น ๆ
ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น
ชื่ อ

ตาแหน่ ง

เบอร์ โทรศัพท์

เบอร์ มือถือ

email

นายนิมิตร จิวะสันติการ

นายกเทศมนตรี นครลาปาง

054237237

0856524884

-

นายกิตติ จิวะสันติการ

รองนายกเทศมนตรี นครลาปาง

054237237

0818822200

-

นายสุ รพล ตันสุ วรรณ

รองนายกเทศมนตรี นครลาปาง

054237237

0818815950

-

นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ

รองนายกเทศมนตรี นครลาปาง

054237237

-

-

นายสามารถ พุทธา

สมาชิกสภาเทศบาล

054237237

-

-

นายบุญทรง ชุ่มแสง

สมาชิกสภาเทศบาล

054237237

-

-

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ

สมาชิกสภาเทศบาล

054237237

-

-

นายเผ่าชัย เทพยศ

ผูท้ รงคุณวุฒิ

054237237

-

-

นางละมัย บุญยง

ผูท้ รงคุณวุฒิ

054237237

-

-

นางสาวขัตติยา สาเภาทอง

ผูท้ รงคุณวุฒิ

054237237

-

-

นายประทีป ประคองวงศ์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลาปาง (ผูแ้ ทนภาค
ราชการ)

054237237

08-18838456

-

นางลัษมา ธารี เกษ

วัฒนธรรมจังหวัดลาปาง (ผูแ้ ทนภาคราชการ)

08-99569781

08-99569781

-

นายวิสูตร บัวชุม

ผูอ้ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สานักงานลาปาง

08-5123-1108

08-5123-1108

-

นายมนตรี ตันบุตร

ผูแ้ ทนประชาคม

054237237

054237237

-

นายบุญแถม โยธา

ผูแ้ ทนประชาคม

054237237

054237237

-

นายเฉลิมศักดิ์ ทรายสมุทร์

ผูแ้ ทนประชาคม

054237237

054237237

-

นางรัชดาภรณ์ ชุ่มธิ

ผูแ้ ทนประชาคม

054237237

054237237

-

นางปริ มใจ สิ งห์คา

ผูแ้ ทนประชาคม

054237237

054237237

-

นายชาตรี สุ ขารมย์

ปลัดเทศบาล (กรรมการและเลขานุการ)

054237237

054237237

-

นายอนุรักษ์ อุตยานะ

ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
(ผูช้ ่วยเลขานุการ)

054237237

-

-

2. คณะกรรมการ ติดตามแผน
ชื่ อ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์

ตาแหน่ ง
สมาชิกสภาเทศบาล

เบอร์ โทรศัพท์
054237237

เบอร์ มือถือ
-

email
-

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์

สมาชิกสภาเทศบาล

054237237

-

-

นายเสริ มเกียรติ ชูวฒั นกูล

สมาชิกสภาเทศบาล

054237237

-

-

นางจุรีย ์ ยิม้ อ่อน

ผูแ้ ทนประชาคม

054237237

09-58809040

-

นางหัทยา เจียมกุล

ผูแ้ ทนประชาคม

054237237

08-94574294

-

ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์

ผูแ้ ทนหน่วยงาน

054237237

-

-

นายสุ ทนั ทาวงค์มา

ผูแ้ ทนหน่วยงาน

0811119179

0811119179

-

ร.ต.ต.ประทุม ไหวมาเจริ ญ

ผูท้ รงคุณวุฒิ

054237237

08-66570675

-

นางอุไรวรรณ เรณูรส

ผูท้ รงคุณวุฒิ

054237237

08-11799019

-

นางสาวอุษา สมคิด

ผูอ้ านวยการสานักการศึกษา (หัวหน้าส่ วนการบริ หาร) 054237237

-

-

นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง

รก. ผอ.สานักการช่าง (หัวหน้าส่ วนการบริ หาร)

-

-

054237237

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น
ชื่ อ

ตาแหน่ ง

เบอร์ โทรศัพท์

เบอร์ มือถือ

email

นายชาตรี สุ ขารมย์

ปลัดเทศบาล (ประธานกรรมการ)

054237237

-

-

นางสาวอุษา สมคิด

ผูอ้ านวยการสานักการศึกษา (กรรมการ)

054237237

-

-

นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง

รก. ผอ.สานักการช่าง (กรรมการ)

054237237

-

-

นางสาวจิตรดา เกษสุ วรรณ

ผูอ้ านวยการกองคลัง (กรรมการ)

054237237

-

-

นายวิชญ์ศคิ ภัทร์ วงศ์มณี

ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
(กรรมการ)

054237237

-

-

นายสุ นทร จวงพลงาม

ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม (กรรมการ)

054237237

-

-

นายสวาท จาปาอูป

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (กรรมการ)

054237237

-

-

นางกิ่งทอง พิพฒั น์กรกุล

ผูแ้ ทนประชาคม

054237237

-

-

นายมนัส เต็งมณี วรรณ

ผูแ้ ทนประชาคม

054237237

-

-

นายคล่อง จิตเที่ยง

ผูแ้ ทนประชาคม

054237237

-

-

นายอนุรักษ์ อุตยานะ

ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน (กรรมการและ
เลขานุการ)

054237237

-

-

นางพิมพ์ใจ บุญมัน่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผูช้ ่วยเลขานุการ)

054237237

-

-

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรื อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีขอ้ สงสัยหรื อมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ การบริ หารงานขอเทศบาลนครลาปางทราบ เพื่อจะได้พจิ ารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

นายกเทศมนตรี เทศบาลนครลาปาง
ข้อมูล ณ 08/04/2565

