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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2560

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1/2560
เทศบำลนครลำปำง
ปี 2561
ยุทธศำสตร์
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม และสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
1. ปรองดองสมานฉันท์
2. รณรงค์การเลือกตั้ง
1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
1. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนบ่าเก่า
1.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง
รวม
2) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพของประชำชน
2.1 แผนงำนสำธำรณสุข
1. รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน
3. มหกรรมรวมพลผู้สูงอายุออกกาลังกายโดยราไม้พลองประกอบเสียงเพลง
รวม
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ กิจกรรมเด็ก เยำวชน และประชำชน
3.2 แผนงำนกำรศึกษำ
1. ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ปี 2562

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

1
1

60,000
50,000

1
1

60,000
50,000

1

50,000

1

1

100,000

1
5

1
1
1

ปี 2563

จำนวน งบประมำณ จำนวน
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร

ปี 2564

รวม 4 ปี

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

1
-

60,000
-

1
-

60,000
-

4
2

240,000
100,000

50,000

1

50,000

1

50,000

4

200,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

4

400,000

100,000
360,000

1
5

100,000
360,000

1
4

100,000
310,000

1
4

100,000
310,000

4
18

400,000
1,340,000

1
1

2

150,000
80,000
(งบ สปสช.)
230,000

4
1
4

2

150,000
80,000
(งบ สปสช.)
230,000

1
1

2

150,000
80,000
(งบ สปสช.)
230,000

1
1

3

150,000
1,000,000
80,000
(งบ สปสช.)
1,230,000

9

600,000
1,000,000
320,000
(งบ สปสช.)
1,920,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

4

200,000

หน้ำ 1

ปี 2561
ยุทธศำสตร์
2. จัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ดา้ นการท่องเที่ยวในสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครลาปาง
3. ก่อสร้างหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนคลุมลานอเนกประสงค์ภายในอาคารเรียน
อนุบาล โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
4. ปรับปรุงโรงอาหารพร้อมรื้อถังเก็บน้า โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
5. ปรับปรุงอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
รวม
4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค พัฒนำตำมผังเมืองรวม
ปรับภูมิทัศน์เมือง และกำรอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
1. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนพระบาท ซอย 3 ซอยข้างบ้านเลขที่ 19/1
2. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนพหลโยธิน ซอย 3 ซอยสมนึกเพลส
3. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164
ถึงบ้านเลขที่ 263
4. ก่อสร้างอาคารห้องน้า-ส้วม ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร
5. ก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่บริเวณวัดท่าคราวน้อยถึงสามแยกเก๊าจาว
6. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 5
7. ปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ แต้มสี แต่งเมือง บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพ่อดา
อาคารมิวเซียมลาปางและลานหน้าอาคารมิวเซียมลาปาง
8. ก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์
9. ก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูม้า ซอย 1 ตั้งแต่ถนนประตูม้า ถึงถนนประตูตาล
10. จ้างศึกษาและสารวจออกแบบบูรณะปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศก
11. ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลาเหมืองสาธารณประโยชน์ในชุมชนศรีบุญโยง
12. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 2
13. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนท่าต้นเกี๋ยง ข้างบ้านเลขที่ 17/2

จำนวน
โครงกำร
1
1
1

งบประมำณ
(บำท)
50,000
(เงินอุดหนุน)
550,000

ปี 2562

ปี 2563

จำนวน งบประมำณ จำนวน
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
1
50,000
1

ปี 2564

รวม 4 ปี

งบประมำณ
(บำท)
50,000

จำนวน
โครงกำร
1

งบประมำณ
(บำท)
50,000

จำนวน
โครงกำร
4

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

งบประมำณ
(บำท)
200,000
(เงินอุดหนุน)
550,000

-

-

-

-

-

-

1

5

200,000
(เงินอุดหนุน)
200,000
(เงินอุดหนุน)
1,050,000

2

100,000

2

100,000

2

100,000

11

200,000
(เงินอุดหนุน)
200,000
(เงินอุดหนุน)
1,350,000

1
1
1

319,000
1,890,000
2,095,000

-

-

-

-

-

-

1
1
1

319,000
1,890,000
2,095,000

1
1
1
1

1,100,000
8,168,000
440,000
4,000,000

-

-

-

-

-

-

1
1
1
1

1,100,000
8,168,000
440,000
4,000,000

1
1
1
1
-

17,000,000
2,092,000
7,100,000
370,000
-

1
1

394,000
1,040,000

-

-

-

-

1
1
1
1
1
1

17,000,000
2,092,000
7,100,000
370,000
394,000
1,040,000

1

หน้ำ 2

ปี 2561
ยุทธศำสตร์

จำนวน
โครงกำร
14. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนป่าไม้ ข้างบ้านเลขที่ 13
15. ปรับปรุงถนนประสานไมตรี ตั้งแต่บริเวณสามแยกเก๊าจาวถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน 16. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนอนุสาวรีย์ ซอยข้างบ้านเลขที่ 25
11
รวม
5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
1. ฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลาปาง
1
2. ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED
1
3. ปรับปรุงห้องทางานเจ้าหน้าที่กองคลัง ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครลาปาง
1
4. ปรับปรุงอาคารสานักการช่าง - กองคลัง
1
5. ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร 2 สานักงานเทศบาลนครลาปาง
5.4 แผนงำนกำรพำณิชย์
1. ก่อสร้างปรับปรุงหลังคา อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง
(เทศบาลนครลาปาง)
5.5 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
1. ก่อสร้างสถานีดบั เพลิงบริเวณหนองสถาน
1
5.6 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
1. ปรับปรุงห้องทางานกองสวัสดิการสังคม
1
6
รวม
7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ส่งเสริม ด้ำนกำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
7.3 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
1. ราลึกประวัตศิ าสตร์สะพานรัษฎาภิเศก
1
2. ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์รวมสถานีรถม้าจังหวัดลาปาง
1
7.4 แผนงำนกำรพำณิชย์
1. ปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (หน้าบิ๊กซี)
1
3
รวม
รวมทั้งสิ้น
33

ปี 2562

งบประมำณ
(บำท)
44,574,000

ปี 2563

จำนวน งบประมำณ จำนวน
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
1
345,000
1
7,265,000
1
4
9,044,000
1

ปี 2564

รวม 4 ปี

งบประมำณ
(บำท)
160,000
160,000

จำนวน
โครงกำร
-

งบประมำณ
(บำท)
-

จำนวน
โครงกำร
1
1
1
16

งบประมำณ
(บำท)
345,000
7,265,000
160,000
53,778,000

93,000
7,200,000
500,000
6,900,000
-

1
1

93,000
80,000

1
-

93,000
-

1
-

93,000
-

4
1
1
1
1

372,000
7,200,000
500,000
6,900,000
80,000

-

1

800,000

-

-

-

-

1

800,000

8,000,000

-

-

-

-

-

-

1

8,000,000

500,000
23,193,000

3

973,000

1

93,000

1

93,000

1
11

500,000
24,352,000

1,000,000
14,000,000

1
-

1,000,000
-

1
-

1,000,000
-

1
-

1,000,000
-

4
1

4,000,000
14,000,000

5,700,000
20,700,000
91,107,000

1
17

1,000,000
11,707,000

1
11

1,000,000
1,893,000

1
10

1,000,000
1,733,000

1
6
71

5,700,000
23,700,000
106,440,000

หน้ำ 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1/2560
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครลาปาง

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรองดองสมานฉันท์ 1. เพือ่ สร้างความรู้รัก 1. ผู้นาหรือตัวแทนชุมชน
60,000
60,000
60,000
60,000 ร้อยละ 80
1. กลุ่มเป้าหมายเกิด สานักปลัดเทศบาล
สามัคคีของประชาชน 2. กลุ่มมวลชนต่าง ๆ
(ปี 60 = 100,000)
มีความพึงพอใจ
ความรัก สามัคคี
ฝ่ายบริหารฯ
3. นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ในชุมชน
ในการร่วมโครงการ ปรองดองสมานฉันท์ งานธุรการ
2. เพือ่ พิทักษ์รักษาไว้ 4. ผู้บริหารและพนักงาน
ปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชนในเขต
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา เทศบาลนครลาปาง
เทศบาลนครลาปาง
(การจัดแข่งขันกีฬา
พระมหากษัตริย์
2. ผู้นาหรือตัวแทน
อันเป็นทีย่ ึดเหนีย่ ว สร้างความปรองดองฯ
ชุมชน กลุ่มมวลชน
และเป็นศูนย์รวมจิตใจ หรือฝึกอบรมสร้างความ
มีความเข้าใจและ
ของประชาชนชาวไทย ปรองดองฯ)
มีทัศนคติทดี่ ีในการ
ทัง้ ชาติ
ปกป้องสถาบัน
3. เพือ่ ชี้แจงทาความ
พระมหากษัตริย์
เข้าใจสร้างทัศนคติและ
จิตสานึกทีด่ ีงามในการ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน
4. เพือ่ เป็นการปกป้อง
สถาบันสาคัญของชาติ
โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2 รณรงค์การเลือกตั้ง

รวม

2 โครงการ

1. เพือ่ กระตุ้นให้
1. ผู้นาหรือตัวแทนชุมชน
ประชาชนออกไป
2. กลุ่มมวลชนต่าง ๆ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง
3. นักเรียน นิสิต นักศึกษา
2. เพือ่ ชี้แจงทาความ 4. ประชาชน
เข้าใจสร้างทัศนคติและ
จิตสานึกในการออกไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง

2564
(บาท)

50,000

50,000

-

-

110,000

110,000

60,000

60,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหาร
งานทัว่ ไป
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ฝึกซ้อมแผนป้องกัน 1. เพือ่ เตรียมความ ฝึกอบรมและซ้อมแผน
50,000
50,000
50,000
และบรรเทา
พร้อมในการป้องกัน ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
และบรรเทา
สาธารณภัย
สาธารณภัย
จานวน 1 ครั้ง/ปี
2. เพือ่ ส่งเสริม
กลุ่มเป้าหมาย
การทางานร่วมกัน
ประกอบด้วย
ระหว่างเครือข่าย
- พนักงานดับเพลิง
- เครือข่าย ปภ.
อปพร. ฯลฯ
- เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้อง
ทัง้ สิ้นจานวนประมาณ
100 คน

รวม

1 โครงการ

50,000

50,000

50,000

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 70 ของผู้เข้า
รับการฝึกซ้อมแผนฯ
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ตามทีก่ าหนดไว้

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้เข้ารับการฝึกซ้อม สานักปลัดเทศบาล
แผนฯ มีความเข้าใจ ฝ่ายปกครอง
ในการป้องกันและ งานป้องกันฯ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมการจัด
1. เพือ่ ถ่ายทอด
จัดกิจกรรมแสดงภูมิปัญญา
100,000
100,000
100,000
กิจกรรมลานคน
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ผลงาน และความสามารถ
บ่าเก่า
2. เพือ่ ให้ผู้สูงอายุและ ของผู้สูงอายุ จานวน 3 ครั้ง
ผู้สนใจได้แสดง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ
ศักยภาพผ่านกิจกรรม 300 คน
ต่างๆ
3. เพือ่ สร้างความ
สามัคคีระหว่าง
ผู้สูงอายุและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รวม

1 โครงการ

100,000

100,000

100,000

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ภูมิปัญญาของ กองสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุได้รับการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง
2. ผู้สูงอายุได้แสดง
ออกซึ่งศักยภาพ
3. ผู้สูงอายุทเี่ ข้าร่วม
กิจกรรมได้รู้จกั กัน
มีความสามัคคีกัน

100,000
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมการจัด
1. เพือ่ พัฒนาศักยภาพ 1. จัดกิจกรรมการฝึกอบรม 100,000
100,000
100,000
กิจกรรมกลุ่มองค์กร ของคณะกรรมการและ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่างๆ ในชุมชนเมือง สมาชิกกลุ่มองค์กร ของคณะกรรมการ
ต่างๆ ในชุมชน
คณะทางาน และสมาชิก
2. เพือ่ ส่งเสริมและ กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่
สนับสนุนการดาเนิน เกี่ยวข้อง
กิจกรรมของกลุ่ม
2. กิจกรรมการจัดงาน
องค์กรต่างๆ
เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพของกลุ่มต่างๆ

รวม

1 โครงการ

100,000

100,000

100,000

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด (KPI)
1. ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ในหัวข้อที่
อบรม
2. ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจใน
กิจกรรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. คณะกรรมการ
คณะทางานของ
กลุ่มองค์กรต่างๆ
ได้รับความรู้ตาม
หัวข้อทีก่ าหนด
2. คณะกรรมการ
คณะทางานของ
กลุ่มองค์กรต่างๆ
มีความสามารถใน
การบริหารจัดการ
กลุ่มได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
งานชุมชนเมือง

100,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 รณรงค์ป้องกัน
1. เพือ่ ป้องกันการ
รณรงค์ฉีดวัคซีน
150,000
150,000
150,000
150,000 ร้อยละ 80
1. สุนัข แมว และ กองสาธารณสุข
โรคพิษสุนัขบ้า
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(ปี60 = 150,000)
ของสุนัข แมว และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสิ่งแวดล้อม
ในสุนัข แมว และ
ในชุมชนเทศบาล
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในชุมชนเทศบาล งานสัตวแพทย์
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นครลาปาง จานวน
ได้รับการฉีดวัคซีน นครลาปาง ได้รับ
2. เพือ่ ให้ประชาชน 43 ชุมชน และสถานที่
ป้องกันโรคพิษ
วัคซีนการป้องกัน
มีความปลอดภัย
สาธารณะ
สุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ครบถ้วน
2. ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า
2 พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายสุขภาพ
ชุมชน

เพือ่ พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การทางานของเครือ
ข่ายด้านสุขภาพใน
ชุมชน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงาน
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
เครือข่ายสุขภาพชุมชน
เทศบาลนครลาปาง
จานวน 250 คน

1,000,000

-

-

-

ร้อยละ 80 ของ
เครือข่ายสุขภาพ
ชุมชนเข้ารับการ
อบรมหรือร่วม
กิจกรรมเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพ

เครือข่ายสุขภาพ
กองสาธารณสุข
ชุมชนมีการพัฒนา และสิ่งแวดล้อม
ศักยภาพสามารถ งานส่งเสริมสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าทีต่ าม
บทบาททีไ่ ด้รับมอบ
หมายได้เต็มประสิทธิ
ภาพ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

3 มหกรรมรวมพล
ผู้สูงอายุออกกาลังกาย
โดยราไม้พลอง
ประกอบเสียงเพลง

รวม

3 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุทอี่ ยู่ในชุมชน
ได้ออกกาลังกาย
ร่วมกันอย่างมีความสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ผู้สูงอายุทเี่ ข้าร่วม
โครงการออกกาลังกาย
โดยราไม้พลองประกอบ
เสียงเพลงในชุมชน
2. ประชาชนทีส่ นใจ
จานวน 300 คน

2561
(บาท)
80,000
(งบ สปสช.)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
(งบ สปสช.)
(งบ สปสช.)

(ปี60 = 100,000)

230,000

230,000

230,000

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
80,000 ร้อยละ 70 ของ
(งบ สปสช.) ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ออกกาลังกายโดย
ราไม้พลองประกอบ
เสียงเพลงในชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้สูงอายุในชุมชน กองสาธารณสุข
เทศบาลนครลาปาง และสิ่งแวดล้อม
มีสุขภาพแข็งแรง งานส่งเสริมสุขภาพ
ทัง้ ร่างกายและจิตใจ

230,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ประเมินผลและพัฒนา 1. เพือ่ พัฒนาและการ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
50,000
50,000
50,000
50,000 ร้อยละ 80 ของ
ได้หลักสูตร
สานักการศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา ดาเนินงานตาม
ในสังกัดเทศบาลนครลาปาง
หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาที่
งานวิชาการ
หลักสูตรสถานศึกษา 2. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ทีส่ อดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
2. เพือ่ ปรับปรุงและ นครลาปาง
หลักสูตรการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
พัฒนาผลการใช้
ขั้นพืน้ ฐาน
ขั้นพืน้ ฐาน
หลักสูตรท้องถิ่น
2 จัดกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเทีย่ ว
ในสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
นครลาปาง

1. เพือ่ ให้เยาวชนและ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
50,000
ประชาชนมีจติ สานึก ด้านการท่องเทีย่ วของ
(เงินอุดหนุน)
รับผิดชอบต่อสภาพ โรงเรียนเทศบาล 5
แวดล้อม และการ
(บ้านศรีบุญเรือง)
บริหารจัดการด้าน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
การท่องเทีย่ ว
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
2. เพือ่ ให้เยาวชนและ เยาวชนและประชาชนใน
ประชาชนมีความรู้ จังหวัดลาปาง
ในแหล่งท่องเทีย่ วและ
รากเหง้าของวัฒนธรรม
ในพืน้ ที่

50,000
(เงินอุดหนุน)

50,000
(เงินอุดหนุน)

50,000 1. จัดกิจกรรม
เยาวชนและประชาชนสานักการศึกษา
(เงินอุดหนุน) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี มีความรับผิดชอบต่อ โรงเรียนเทศบาล 5
2. ระดับความ
สภาพแวดล้อมและ (บ้านศรีบุญเรือง)
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม การบริหารจัดการ
โครงการไม่น้อยกว่า ด้านการท่องเทีย่ ว
ร้อยละ 80
รวมถึงได้เข้าร่วม
กิจกรรมและได้รับ
ความรู้จากศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเทีย่ ว
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ก่อสร้างหลังคา
เพือ่ แก้ไขปัญหา
ก่อสร้างหลังคาแผ่นเหล็ก
550,000
แผ่นเหล็กรีดลอน
น้าท่วมขังและฝนสาด รีดลอนคลุมลานอเนก
คลุมลานอเนกประสงค์ เข้าในตัวอาคารเรียน ประสงค์ภายในอาคารเรียน
ภายในอาคารเรียน
อนุบาล
อนุบาล โรงเรียน
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
เทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง)

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ บริเวณอาคารเรียน สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน อนุบาลไม่มีน้าท่วมขัง รร.ท.5
ตามโครงการ
และฝนไม่สาดเข้า (บ้านศรีบุญเรือง)
อาคาร
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ปรับปรุงโรงอาหาร เพือ่ ปรับปรุง
ปรับปรุงส่วนทาอาหาร
200,000
พร้อมรื้อถังเก็บน้า
ส่วนทาอาหารให้มี
เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนพืน้
(เงินอุดหนุน)
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขอนามัยทีด่ ี
และ ผนัง ทาเคาน์เตอร์
(บ้านแสนเมืองมูล)
สาหรับประกอบอาหารใหม่
พร้อมรื้อถอนถังเก็บน้า
ของเดิมออกและงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

5 ปรับปรุงอาคาร
เวียงละกอน
โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย)

รวม

5 โครงการ

เพือ่ ปรับปรุงห้องเรียน
เดิมให้เป็นห้องเรียน
อนุบาลให้มี
ความสะอาดสวยงาม
และทันสมัย

ปรับปรุงห้องเรียน
ของอาคารเวียงละกอน
ให้เป็นห้องเรียนอนุบาล
ปีที่ 1-3 จานวน 6 ห้อง
โดยทาการบุผนังด้วย
วอลเปเปอร์ และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

2564
(บาท)
-

200,000
(เงินอุดหนุน)

-

-

-

1,050,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ โรงอาหาร
ของการดาเนินงาน ถูกสุขอนามัย
ตามโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านเสนเมืองมูล)

ระดับความสาเร็จ เด็กอนุบาลมีหอ้ งเรียน สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน ทีส่ ะอาด สวยงามและ โรงเรียนเทศบาล 4
ตามโครงการ
ทันสมัยเกิดผลดีต่อ (บ้านเชียงราย)
พัฒนาการทางด้าน
สติปัญญา ร่างกาย
อารมณ์ และสังคม
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
319,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ สานักการช่าง
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 5.00-8.00 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร ส่วนควบคุม
ถนนพระบาท
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ
การดาเนินโครงการ 2. การระบายน้าดีขึ้น การก่อสร้าง
ซอย 3 ซอยข้าง
การระบายน้า
หนา 0.15 ม.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
บ้านเลขที่ 19/1
ยาวประมาณ 38 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.
ความยาวถนนรวมบ่อพัก
ประมาณ 38 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.280147°, 99.510719°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.280387°, 99.510784°
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
1,890,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 4.00-5.50 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนพหลโยธิน ซอย 3 2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ
การดาเนินโครงการ 2. การระบายน้าดีขึ้น
ซอยสมนึกเพลส
การระบายน้า
หนา 0.15 ม.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ยาวประมาณ 315 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.
ความยาวถนนรวมบ่อพัก
ประมาณ 315 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.265563°, 99.464680°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.263224°, 99.466577°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
2,095,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 4.00-5.50 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนพระบาท ซอย 6 2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ
การดาเนินโครงการ 2. การระบายน้าดีขึ้น
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164 การระบายน้า
หนา 0.15 ม.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถึงบ้านเลขที่ 263
ยาวประมาณ 376 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.
ความยาวถนนรวมบ่อพัก
ประมาณ 376 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.272551°, 99.509143°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.273023°, 99.506821°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ก่อสร้างอาคาร
1. เพือ่ ก่อสร้างอาคาร รื้ออาคารหลังเดิมออก
1,100,000
ระดับความสาเร็จ อาคารห้องน้า-ส้วม
ห้องน้า-ส้วม ภายใน ห้องน้า-ส้วม ทดแทน แล้วก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.
ของการดาเนินงาน ได้มาตรฐาน
สวนสาธารณะ
อาคารหลังเดิมที่
ชั้นเดียว จานวน 1 หลัง
ตามโครงการ
สามารถรองรับ
เขลางค์นคร
ทรุดโทรม
พืน้ ทีใ่ ช้สอย ไม่น้อยกว่า
ผู้มาใช้บริการ
2. เพือ่ ให้บริการ
60 ตร.ม. และงานอื่นๆ
ได้สะดวก
ประชาชน
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดพิกัดที่
18.290897°, 99.488134°
5 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพือ่ ความสะดวกในการ เสริมผิวพาราแอสฟัลท์
ท่าคราวน้อย
สัญจรไป-มา
คอนกรีต ขนาดกว้าง
ตั้งแต่บริเวณ
ประมาณ 8.00-10.00 ม.
วัดท่าคราวน้อย
หรือตามสภาพ ความยาว
ถึงสามแยกเก๊าจาว
ประมาณ 1,110 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.289756°, 99.473831°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.284227°, 99.466485°

8,168,000

-

-

ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ของประชาชนต่อการ สะดวกในการสัญจร
ดาเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานสถาปัตยกรรม

สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
440,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ
ท่อระบายน้า
ในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อการ สะดวกในการสัญจร
ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 5 2. เพือ่ แก้ไขปัญหาการ 4.00-5.20 ม. หรือ
ดาเนินโครงการ
2. การระบายน้าดีขึ้น
ระบายน้า
ตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
81 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.
ความยาวรวมบ่อพัก
ประมาณ 81 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.287443°, 99.518063°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.286936°, 99.517689°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 ปรับปรุงตกแต่ง
เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งโคมไฟประดับตกแต่ง 4,000,000
ระดับความสาเร็จ สถานทีม่ ีความ
ภูมิทัศน์ แต้มสี
ให้มีความสวยงาม
และติดตั้งอุปกรณ์ ระบบ
ของการดาเนินงาน สวยงามและ
แต่งเมือง บริเวณศาล และดึงดูดนักท่องเทีย่ ว ชุดควบคุมแสง สี เสียง
ตามโครงการ
ดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้
หลักเมือง อาคารหลวง
จุดพิกัดที่
พ่อดา อาคารมิวเซียม
18.289707°, 99.502865°
ลาปางและลาน
หน้าอาคารมิวเซียม
ลาปาง
8 ก่อสร้างสะพาน
รัตนโกสินทร์

1. เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรเชื่อมไปยังพืน้ ที่
เมืองเก่า
2. ลดความหนาแน่น
ของสภาพการจราจร
ของสะพานรัษฎาภิเศก

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.
กว้าง ไม่น้อยกว่า 6 ม.
ยาว 70 ม. ความสูง
ไม่น้อยกว่า 3 ม.
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และ
งานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดพิกัดที่
18.292398°, 99.498335°

17,000,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ สานักการช่าง
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร ส่วนควบคุม
การดาเนินโครงการ
การก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวพาราแอสฟัลท์
2,092,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ประตูม้า ซอย 1 ตั้งแต่ ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนประตูม้า ถึงถนน
ประมาณ 3.50-10.50 ม.
การดาเนินโครงการ
ประตูตาล
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่า
ประมาณ 387 ม.
ร้อยละ 75
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพักและ
งานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.304582°, 99.509328°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.307296°,99.509576°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรม
โยธา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 จ้างศึกษาและสารวจ 1. เพือ่ ศึกษาด้าน
1. วิเคราะห์รูปแบบการ
7,100,000
รายงานการตรวจ สามารถนาผลการ
ออกแบบบูรณะ
สิ่งแวดล้อมเบือ้ งต้น บูรณะและปรับปรุง
สอบสะพาน การ ศึกษาไปใช้ในการ
ปรับปรุงสะพาน
และวิเคราะห์สภาพ สะพานทีเ่ หมาะสมกับ
กาหนดรูปแบบการ ปรับปรุงสะพาน
รัษฎาภิเศก
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน พืน้ ทีโ่ ครงการ
บูรณะและปรับปรุง รัษฎาภิเศกได้อย่าง
2. เพือ่ ตรวจสอบ
2. กาหนดรูปแบบการ
สะพาน และแบบ ถูกต้อง ตามหลัก
ลักษณะทางกายภาพ บรูณะและปรับปรุงสะพาน
ก่อสร้าง
วิศวกรรม
ของสะพาน รวมทัง้
3. การออกแบบบูรณะ
ความชารุด การเสื่อม และปรับปรุงสะพาน
สภาพ และความ
เสียหายของชิ้นส่วน
สะพาน
3. เพือ่ เสนอแนวทาง
การปรับปรุงสะพาน
ในส่วนโครงสร้าง
ทีช่ ารุด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรม
โยธา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 ก่อสร้างพนังป้องกัน 1. เพือ่ แก้ไขปัญหา ขุดลอกลาเหมือง พร้อม
370,000
ระดับความสาเร็จ 1. การระบายน้ามี
ตลิ่งลาเหมืองสาธารณ น้ากัดเซาะบริเวณ
ก่อสร้างหินเรียงยาแนว
ของการดาเนินงาน ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
ประโยชน์ในชุมชน ริมตลิ่ง
ความยาวประมาณ
ตามโครงการ
2. ป้องกันความ
ศรีบุญโยง
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา 200 ม. และงานอื่นๆ
เสียหายของ
ลาเหมืองตื้นเขิน
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
ลาเหมืองจากอุทกภัย
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.297080°, 99.490043°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.298255°, 99.488462°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
394,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 6 ม. หรือ
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนสุขสวัสดิ์ 1
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา ตามสภาพ หนา 0.15 ม.
การดาเนินโครงการ 2. การระบายน้าดีขึ้น
ซอย 2
การระบายน้า
ยาวประมาณ 50 ม.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
พร้อมวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.
ความยาวถนนรวมบ่อพัก
ประมาณ 50 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.276993°, 99.486737°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.276814°, 99.486457°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
1,040,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 5.00-8.00 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนท่าต้นเกี๋ยง
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ
การดาเนินโครงการ 2. การระบายน้าดีขึ้น
ข้างบ้านเลขที่ 17/2 การระบายน้า
หนา 0.15 ม.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ยาวประมาณ 142 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.
ความยาวถนนรวมบ่อพัก
ประมาณ 142 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.304002°, 99.512398°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.304634°, 99.513282°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
345,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 3.50-6.00 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนป่าไม้
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ
การดาเนินโครงการ 2. การระบายน้าดีขึ้น
ข้างบ้านเลขที่ 13
การระบายน้า
หนา 0.15 ม.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ยาวประมาณ 62 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.
ความยาวถนนรวมบ่อพัก
ประมาณ 62 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.294568°, 99.503703°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.295197°, 99.503440°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 ปรับปรุงถนน
เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวพาราแอสฟัลท์
7,265,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ประสานไมตรี ตั้งแต่ ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อการ สะดวกในการสัญจร
บริเวณสามแยก
ประมาณ 9.00-11.00 ม.
ดาเนินโครงการ
เก๊าจาวถึงบริเวณสี่แยก
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ดอนปาน
ประมาณ 1,340 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.284227°, 99.466485°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.278635°, 99.477856°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
160,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 3.00-4.00 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนอนุสาวรีย์
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ
การดาเนินโครงการ 2. การระบายน้าดีขึ้น
ซอยข้างบ้านเลขที่ 25 การระบายน้า
หนา 0.15 ม.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ยาวประมาณ 31 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.
ความยาวถนนรวมบ่อพัก
ประมาณ 31 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.287072°, 99.518309°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.287323°, 99.518440°

รวม

16 โครงการ

44,574,000

9,044,000

160,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

-
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ีด้วยหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ฝึกอบรมเครือข่าย
1. เพือ่ ให้อาสาสมัคร จัดการฝึกอบรม
93,000
93,000
93,000
93,000 ร้อยละ 85 ของ
อาสาสมัคร
กองวิชาการและ
อาสาสมัคร
นักประชาสัมพันธ์
เชิงปฎิบัติการ 1 ครั้ง
ผู้เข้ารับการอบรม นักประชาสัมพันธ์ แผนงาน
นักประชาสัมพันธ์
มีความรู้ ความเข้าใจ จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
มีความรู้ ความเข้าใจ
เทศบาลนครลาปาง และมีทักษะในการ ประกอบด้วย ตัวแทนจาก
ประเมินตามทีไ่ ด้
และทักษะในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล - ตัวแทนจากชุมชน ๆ ละ
กาหนดไว้
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารได้อย่างมี
2 คน รวม 86 คน
สามารถปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ
- เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้อง
ด้านประชาสัมพันธ์
2. เพือ่ ให้การทางาน ประมาณ 20 คน
ได้อย่างมี
ด้านประชาสัมพันธ์
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
3. เพือ่ เพิม่ จานวน
อาสาสมัคร
นักประชาสัมพันธ์
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 ก่อสร้างป้าย
1. เพือ่ เพิม่ ช่องทาง ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ 7,200,000
ประชาสัมพันธ์ LED ในการประชาสัมพันธ์ LED พร้อมโครงสร้าง
ข่าวสารของเทศบาล และอุปกรณ์ จอมีขนาด
2. เพือ่ ให้ประชาชน พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 6 ตร.ม.
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความสูงไม่น้อยกว่า 3 ม.
ของเทศบาลเพิม่ ขึ้น และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จานวน 12 ป้าย ๆ ละ
600,000 บาท สาหรับ
ติดตั้งบริเวณสถานที่ ดังนี้
1. บริเวณแยกศรีบุญโยง
2. บริเวณวัดประตูต้นผึ้ง
3. บริเวณวัดพระแก้ว
4. บริเวณวัดป่ารวก
5. บริเวณแยกโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์ลาปาง
6. บริเวณหน้าตลาด
สนามบิน

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ 1. เทศบาลมี
กองวิชาการ
ของการดาเนินงาน ช่องทางในการ
และแผนงาน
ตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
เพิม่ ขึ้น
2. ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเพิม่ ขึ้น
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7. บริเวณสามแยก
สะพานดา
8. บริเวณสามแยก
โรงน้าแข็ง
9. บริเวณวัดนาก่วมใต้
10. บริเวณสวนสาธารณะ
เวียงละกอน
11. บริเวณกาดกองต้า
12. บริเวณสี่แยกโรงแรม
เวียงทอง

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ปรับปรุงห้องทางาน เพือ่ ให้มีสภาพแวดล้อม 1. ต่อเติมห้องเปิดซอง
500,000
เจ้าหน้าทีก่ องคลัง
ในการทางานทีด่ ี
ประมูล
ชั้น 2 สานักงาน
ห้องทางานมีความเป็น 2. ปรับปรุงห้องเก็บของ
เทศบาลนครลาปาง ระเบียบ มีบรรยากาศ เป็นห้องทางานเจ้าหน้าที่
ทีด่ ีในการทางานและ 3. จัดทาตู้เก็บเอกสาร
มีความสะดวกในการ งานภาษีและอื่น ๆ
ให้บริการแก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อ

4 ปรับปรุงอาคารสานัก 1. เพือ่ แก้ไขปัญหา
การช่าง - กองคลัง น้ารัว่ บริเวณดาดฟ้า
และหลังคา
2. ปรับปรุงสภาพ
ภายนอกของอาคาร

ปรับปรุงอาคารสานัก
การช่าง - กองคลัง
โดยทาการรื้อถอนและ
ติดตั้งหลังคา ปรับปรุง
ดาดฟ้าอาคาร ติดตั้ง
ฝ้าชายคาใหม่ ปรับปรุง
ฝ้าเพดานภายใน
ทาสีภายนอกอาคาร
และงานอื่น ๆ

6,900,000

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ 1. พนักงานและ
ของการดาเนินงาน เจ้าหน้าที่ มีสภาพ
ตามโครงการ
แวดล้อมทีด่ ีในการ
ปฏิบัติงาน
2. ประชาชนทีม่ า
ใช้บริการได้รับ
ความพึงพอใจ
ในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ภายในสานักงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง

ระดับความสาเร็จ สามารถแก้ไขปัญหา สานักปลัดเทศบาล
ของการดาเนินงาน น้ารั่วจากดาดฟ้า
ร่วมกับสานัก
ตามโครงการ
และหลังคาเดิมได้ การช่าง
ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
งานสถาปัตยกรรม
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ปรับปรุงทาสีภายนอก เพือ่ ปรับปรุงสภาพ เพือ่ ปรับปรุงสภาพ
80,000
อาคาร 2 สานักงาน ภายนอกอาคารทีเ่ ก่า ภายนอกอาคาร 2
เทศบาลนครลาปาง ให้สวยงาม และรักษา (ทาสี) สานักงาน
ตัวอาคารให้มีสภาพดี เทศบาลนครลาปาง
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

รวม

5 โครงการ

14,693,000

173,000

93,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินงาน การปรับปรุงสภาพ
สาเร็จตามแผนการ ภายนอกอาคาร 2
จัดหาพัสดุ
(ทาสี) แล้วเสร็จ
ตามแผนการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
งานธุรการ

93,000
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.4 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างปรับปรุง
เพือ่ ก่อสร้างปรับปรุง ก่อสร้างปรับปรุงหลังคา
800,000
หลังคา อาคารสถานี หลังคา อาคารสถานี อาคารสถานีขนส่ง
ขนส่งผู้โดยสาร
ขนส่งผู้โดยสาร
ผู้โดยสารจังหวัดลาปาง
จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาปาง
(เทศบาลนครลาปาง)
(เทศบาลนครลาปาง) (เทศบาลนครลาปาง) (ตามแบบแปลนเทศบาล)

รวม

1 โครงการ

-

800,000

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ 1. แก้ไขปัญหา
สานักปลัดเทศบาล
ของการดาเนินงาน น้ารัว่ ซึม จากหลังคา งานกิจการ
ตามโครงการ
ดาดฟ้าเดิม
สถานีขนส่ง
2. ป้องกันการอุดตัน
จากเศษใบไม้ และ
มูลฝอยจากนกพิราบ

-
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างสถานีดับเพลิง 1. เพือ่ ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.
8,000,000
บริเวณหนองสถาน สาหรับจอดรถดับเพลิง สองชั้น พืน้ ทีใ่ ช้สอย
2. เพือ่ ให้บริการและ ไม่น้อยกว่า 650 ตร.เมตร
ช่วยเหลือประชาชน พร้อมรั้ว ทางเข้า-ออก
กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

รวม

1 โครงการ

8,000,000

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ มีสถานีดับเพลิง
ของการดาเนินงาน สาหรับให้บริการ
ตามโครงการ
ประชาชนในเขต
พืน้ ทีช่ ุมชนหัวเวียง
และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
เมื่อเกิดอัคคีภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ร่วมกับ
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานสถาปัตยกรรม

-
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงห้องทางาน เพือ่ ปรับปรุงห้องทางาน ปรับปรุงห้องทางาน
500,000
กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
ให้ทันสมัย สวยงาม โดยทาการรื้อผนังห้องเดิม
มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี ปูพนื้ ใหม่ ทาผนังตกแต่ง
ปรับปรุงฝ้าเพดานปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าภายใน
ย้ายเครื่องปรับอากาศ
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

รวม

1 โครงการ

500,000

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ ห้องทางาน
กองสวัสดิการสังคม
ของการดาเนินงาน กองสวัสดิการสังคม งานธุรการ
ตามโครงการ
มีความสวยงาม
ทันสมัย มีสภาพ
แวดล้อมทีด่ ี

-
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ ฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ราลึกประวัติศาสตร์ เพือ่ จัดกิจกรรมส่งเสริม จานวนกิจกรรมทีส่ ่งเสริม
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000 จานวนกิจกรรมที่ มีการจัดกิจกรรม สานักปลัดเทศบาล
สะพานรัษฎาภิเศก การท่องเทีย่ ว และ การท่องเทีย่ ว และกระตุ้น (ปี 60 = 1,000,000)
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว เพือ่ ส่งเสริมการ
งานส่งเสริมการ
กระตุ้นเศรษฐกิจใน เศรษฐกิจ อาทิ
และกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเทีย่ วซึ่งมีส่วน ท่องเทีย่ ว
พืน้ ที่
- นิทรรศการด้าน
อย่างน้อย 6 กิจกรรม ช่วยส่งเสริมและ
ประวัติศาสตร์
กระตุ้นเศรษฐกิจ
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ในพืน้ ที่
- การประดับตกแต่ง
สะพาน
- การจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนและอาหาร
ท้องถิ่น ฯลฯ
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

2 ก่อสร้างปรับปรุง
ศูนย์รวมสถานีรถม้า
จังหวัดลาปาง

รวม

2 โครงการ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ใช้เป็นสถานที่
จอดรถม้าสาหรับ
นักท่องเทีย่ ว
2. เป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับรถม้าสาหรับ
นักท่องเทีย่ วและ
ประชาชนทัว่ ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โดยทาการรื้อถอน
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
ลาปางเดิม แล้วก่อสร้าง
อาคารเป็นศูนย์รวมสถานี
บริการรถม้า พิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
รถม้าลาปาง และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

2561
(บาท)
14,000,000

15,000,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

1,000,000

1,000,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
ตามโครงการ

1. เพิม่ สถานที่
ท่องเทีย่ วแห่งใหม่
ในจังหวัดลาปาง
2. ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้ประกอบการ
อาชีพรถม้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ร่วมกับ
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

1,000,000
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.4 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ปรับปรุงอาคาร
1. เพือ่ ปรับปรุงอาคาร
ภายในพืน้ ทีต่ ลาด
เดิมให้เป็นอาคารขาย
เทศบาล 4 (หน้าบิก๊ ซี) สินค้า ศูนย์อาหาร
และห้องน้า-ส้วม
2. เพือ่ เป็นสถานที่
รองรับการจัดงาน
กิจกรรมต่าง ๆ

รวม

1 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โดยทาการปรับปรุงทาสี
อาคารกลุ่ม A ปรับปรุง
อาคาร B เป็นอาคารขาย
สินค้า อาคาร C เป็นศูนย์
อาหาร และห้องน้า-ส้วม
พืน้ ทีใ่ ช้สอยไม่น้อยกว่า
2,350 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

2561
(บาท)
5,700,000

5,700,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ อาคารได้รับการ
ของการดาเนินงาน ปรับปรุง ให้มีสภาพ
ตามโครงการ
ดีขึ้น ไว้สาหรับ
บริการประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับ
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานสถาปัตยกรรม

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2560

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 1/2560
เทศบำลนครลำปำง
ปี 2561
ยุทธศำสตร์
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม และสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว
2. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี
3. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง
1.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
1. ประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง
2. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กบั ประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลาปาง
รวม
2) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพของประชำชน
2.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
1. นครลาปาง Big Cleaning Day
รวม
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ กิจกรรมเด็ก เยำวชน และประชำชน
3.2 แผนงำนกำรศึกษำ
1. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

1
1
1

50,000
100,000
500,000

1
1
1

50,000
100,000
500,000

1
1
1

50,000
100,000
500,000

1
1
1

50,000
100,000
500,000

4
4
4

200,000
400,000
2,000,000

1
1
1
6

100,000
150,000
300,000
1,200,000

1
1
1
6

100,000
150,000
300,000
1,200,000

1
1
1
6

100,000
150,000
300,000
1,200,000

1
1
1
6

100,000
150,000
300,000
1,200,000

4
4
4
24

400,000
600,000
1,200,000
4,800,000

1
1

50,000
50,000

1
1

50,000
50,000

1
1

50,000
50,000

1
1

50,000
50,000

4
4

200,000
200,000

1
1

648,000
432,000

1
1

648,000
432,000

1
1

648,000
432,000

1
1

648,000
432,000

4
4

2,592,000
1,728,000
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3. สนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลาปาง
4. ก่อสร้างสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
5. ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนระดับประถมโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
3.4 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
1. ดนตรีเพื่อประชาชน
2. ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลาปาง
3. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
รวม
4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค พัฒนำตำมผังเมืองรวม
ปรับภูมิทัศน์เมือง และกำรอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
1. จ้างเหมาดูแลบารุงรักษาสวนสาธารณะและเกาะกลางถนน
2. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนริมน้า ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 52
ถึงถนนนาก่วม
3. ก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 215/1
ถึงบ้านเลขที่ 135
4. ก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่ร้านอาหารตาลเดี่ยวถึงบริเวณ
ลาห้วยแม่กระติ๊บ
5. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่กระติ๊บ
6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียเทศบาลนครลาปาง
ระยะที่ 2 (ฝั่งใต้)

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

1
1
1

108,000
250,000
200,000
(เงินอุดหนุน)

1
-

108,000
-

1
-

108,000
-

1
-

108,000
-

4
1
1

432,000
250,000
200,000
(เงินอุดหนุน)

1
1
1
8

300,000
200,000
1,500,000
3,638,000

1
1
1
6

300,000
200,000
1,500,000
3,188,000

1
1
1
6

300,000
200,000
1,500,000
3,188,000

1
1
1
6

300,000
200,000
1,500,000
3,188,000

4
4
4
26

1,200,000
800,000
6,000,000
13,202,000

1
1

6,300,000
1,047,000

1
-

6,300,000
-

1
-

6,300,000
-

1
-

6,300,000
-

4
1

25,200,000
1,047,000

1

2,424,000

-

-

-

-

-

-

1

2,424,000

1

3,202,000

-

-

-

-

-

-

1

3,202,000

1
1

450,000
228,000,000

-

-

-

-

-

-

1
1

450,000
228,000,000
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7. จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย
เทศบาลนครลาปาง ระยะที่ 2 (ฝั่งใต้)
8. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 2/1
9. ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์ ฝั่งมูลนิธิลาปางสงเคราะห์ ตั้งแต่
ถนนท่าคราวน้อยถึงถนนมนตรี
10. ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์ ฝั่งตรงข้ามมูลนิธิลาปางสงเคราะห์
ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อย ถึงถนนมนตรี
11. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้าถนนศรีหมวดเกล้าซอยข้างบ้านเลขที่ 29
(ซอยบุญเทียม)
12. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้าถนนบ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 44
ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 61
13. ก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธินตั้งแต่บริเวณสี่แยกขนส่งถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน
รวม
5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
1. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
2. ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารเทศบาลนครลาปาง
3. ปรับปรุงห้องโถงและบันไดทางเดินหน้าห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
5.4 แผนงำนกำรพำณิชย์
1. ก่อสร้างต่อเติมห้องสุขาสาหรับประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) (ชั้นล่าง)
รวม

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

1

6,840,000

-

-

-

-

-

-

1

6,840,000

1
1

501,000
3,243,000

-

-

-

-

-

-

1
1

501,000
3,243,000

1

3,457,000

-

-

-

-

-

-

1

3,457,000

1

1,320,000

-

-

-

-

-

-

1

1,320,000

1

1,159,000

-

-

-

-

-

-

1

1,159,000

1
13

5,047,000
262,990,000

1

6,300,000

1

6,300,000

1

6,300,000

1
16

5,047,000
281,890,000

1
1
1

240,000
220,000
600,000

1
1
-

40,000
220,000
-

1
1
-

40,000
220,000
-

1
1
-

40,000
220,000
-

4
4
1

360,000
880,000
600,000

1

800,000

-

-

-

-

-

-

1

800,000

4

1,860,000

2

260,000

2

260,000

2

260,000

10

2,640,000
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6) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกำรธำรงไว้
ซึ่งมรดกทำงวัฒนธรรม
6.3 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
1. บวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลาปาง
รวม
7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ส่งเสริม ด้ำนกำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
7.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
1. ส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

1
1

500,000
500,000

1
1

240,000
240,000

1
1

240,000
240,000

1
1

240,000
240,000

4
4

1,220,000
1,220,000

1
1
34

50,000
50,000
270,288,000

1
1
18

50,000
50,000
11,288,000

1
1
18

50,000
50,000
11,288,000

1
1
18

50,000
50,000
11,288,000

4
4
88

200,000
200,000
304,152,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 1/2560
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครลาปาง

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมและพัฒนา 1. เพือ่ ให้คนพิการ
1. อบรมให้ความรู้แก่
50,000
50,000
50,000
50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ผู้ทเี่ ข้ารับการ
กองสวัสดิการสังคม
กลุ่มคนพิการและ
หรือผู้แทนและ
คนพิการและสมาชิกใน
(ปี 60=30,000)
มีความรู้ความเข้าใจ อบรมมีความรู้ใน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ครอบครัว
สมาชิกครอบครัวได้รับ ครอบครัว ประมาณ
ในหัวข้อทีอ่ บรม
หัวข้อทีเ่ ข้ารับการ งานสังคมสงเคราะห์
ความรู้ในด้านต่าง ๆ 50 คน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อบรม
ตามสถานการณ์และ 2. เกิดกลุ่มเครือข่ายด้าน
2. เกิดการรวมกลุ่ม
ตามความจาเป็น
คนพิการระดับเทศบาล
เครือข่ายด้านคน
2. เพือ่ ส่งเสริมให้เกิด 3. สารวจปัญหา
พิการระดับเทศบาล
การรวมกลุ่มเครือข่าย และความต้องการของ
3. ทราบปัญหาและ
ด้านคนพิการ ระดับ คนพิการด้านต่าง ๆ
ความต้องการของ
เทศบาล
คนพิการในด้านต่างๆ
3. เพือ่ รับทราบปัญหา
และความต้องการของ
คนพิการด้านต่าง ๆ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 ส่งเสริมและพัฒนา 1. เพือ่ ให้สตรีใน
1. จัดอบรมให้ความรู้
100,000
100,000
100,000
กลุ่มสตรี
ชุมชนได้รับความรู้ แก่สตรีในชุมชน
(ปี 60=80,000)
ในด้านต่าง ๆ
จานวน 5 ด้าน
2. เพือ่ ส่งเสริมให้
- ด้านศาสนา
กลุ่มสตรีมีกิจกรรม
- ด้านกฎหมายและ
อย่างต่อเนือ่ ง
การต่อต้านการทุจริต
3. เพือ่ รับทราบปัญหา/ - ด้านเศรษฐกิจ
ความต้องการของสตรี - ด้านวัฒนธรรมและ
4. เพือ่ สร้างความ
ประเพณี
สัมพันธ์ทดี่ ีระหว่าง
- ด้านสังคมและการ
สมาชิกในครอบครัว ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
2. สารวจปัญหาและความ
ต้องการของสตรี

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1. ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความเข้าใจใน
หัวข้อทีเ่ ข้าร่วม
อบรม
2. มีรายงานผลการ
สารวจปัญหาและ
ความต้องการของ
สตรี จานวน 1 เล่ม

1. สตรีในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านต่าง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
บทบาทของสตรี
2. กลุ่มสตรีได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ในด้านต่าง ๆ
3. รับทราบปัญหา
และความต้องการ
ของสตรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
งานกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี
และผู้สูงอายุ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 พัฒนาศักยภาพ
1. เพือ่ ให้ผู้สูงอายุใน 1. จัดอบรมอาสาสมัคร
500,000
500,000
500,000
ผู้สูงอายุ และ
เขตเทศบาลนคร
ดูแลผู้สูงอายุเทศบาลนคร (ปี 60=400,000)
ผู้เกี่ยวข้อง
ลาปางมีกิจกรรม
ลาปาง (อผส.) ประมาณ
ร่วมกัน
60 คน
2. เพือ่ ส่งเสริมให้เกิด 2. กิจกรรมการเพิม่ องค์
สัมพันธภาพทีด่ ี
ความรู้ด้านต่าง ๆ จานวน
ระหว่างผู้สูงอายุและ 7 ด้าน ได้แก่
สมาชิกครอบครัวหรือ - ด้านศาสนา
ผู้เกี่ยวข้อง
- ด้านประเพณีวัฒนธรรม
3. เพือ่ ให้ผู้สูงอายุได้ - ด้านวิชาการและอื่น ๆ
รับความรู้ในด้าน
- ด้านส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจ สังคม
- ด้านนันทนาการ
กฎหมาย การป้องกัน - ด้านหน้าทีพ่ ลเมืองและ
ยาเสพติดและการ
ประวัติศาสตร์
ป้องกันการทุจริต
- ด้านกฎหมายและ
เป็นต้น
การมีส่วนร่วมในการ
4. เพือ่ ให้อาสาสมัคร ป้องกันการทุจริต
ดูแลผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้เพิม่ เติม
รวม
3 โครงการ
650,000
650,000
650,000

2564
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1. ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มผู้สูงอายุมีความ
พึงพอใจในระดับ
มากขึ้นไป ต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ตามกาหนด
2. ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้ในหัวข้อที่
เข้ารับการอบรมใน
ระดับดีขึ้นไป

1. ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมร่วมกัน
2. สมาชิกใน
ครอบครัวหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ข้อมูล
เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ
ทีเ่ ป็นประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
งานกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี
และผู้สูงอายุ

650,000
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ประกวดชุมชนน่าอยู่ เพือ่ กระตุ้นให้สมาชิก จัดประกวดคัดเลือกชุมชน
100,000
100,000
100,000
หน้าบ้าน น่ามอง
ชุมชนมีส่วนร่วม และ น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามองจาก (ปี 60=100,000)
ได้ตระหนักถึงการ
ชุมชนและครัวเรือนในเขต
ปรับปรุงและพัฒนา เทศบ่าลนครลาปาง จานวน
สิ่งแวดล้อมให้สะอาด 43 ชุมชน
สวยงาม ให้เป็นชุมชน
น่าอยู่
2 พัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชนต้นแบบ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม1. คัดเลือกและจัดกิจกรรม
150,000
ได้นาผลการแลกเปลี่ยน การฝึกอบรมครัวเรือน
(ปี 60=100,000)
เรียนรู้จากการอบรม ต้นแบบ
การปฏิบัติงาน
2. พัฒนาศักยภาพ
ประสบการณ์การศึกษา คณะกรรมการ คณะทางาน
ดูงานในด้านการบริหาร และผู้ทเี่ กี่ยวข้องชุมชน
จัดการชุมชนตาม
ต้นแบบ
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชุมชน
ของตนเองเป็นต้นแบบ
ตัวอย่างของชุมชนใน
เขตเทศบาลนครลาปาง

150,000

150,000

2564
(บาท)
100,000

150,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
การประกวดชุมชน
น่าอยู่ หน้าบ้าน
น่ามอง

เทศบาลนครลาปาง
มีชุมชนทีม่ ีการ
บริหารจัดการด้วย
การมีส่วนร่วมของ
แกนนาชุมชน
สมาชิกและ
ผู้เกี่ยวข้อง

ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน
ต้นแบบตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เทศบาลนครลาปาง กองสวัสดิการสังคม
มีศูนย์การเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ชุมชนต้นแบบ
งานชุมชนเมือง
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ทีม่ ีการบริหาร
จัดการด้วยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
สมาชิก และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ส่งเสริมและพัฒนา 1. เพือ่ ฝึกอาชีพให้กับ จัดประชุม สัมมนา ฝึก
300,000
300,000
300,000
อาชีพให้กับประชาชน ประชาชนตามแนวทาง อบรมอาชีพและศึกษา
(ปี 60=250,000)
และกลุ่มอาชีพในเขต ปรัชญาเศรษฐกิจ
ดูงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลนครลาปาง พอเพียง
ดังนี้
2. ส่งเสริมการรวม 1. ประชาชนในเขต
กลุ่มอาชีพให้สามารถ เทศบาลนครลาปาง
พึง่ พาตนเองสร้าง
2. กลุ่มอาชีพในเขต
อาชีพและรายได้
เทศบาลนครลาปาง
ให้แก่สมาชิกกลุ่ม
อย่างต่อเนือ่ ง
3. เพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
การบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

รวม

3 โครงการ

550,000

550,000

550,000

2564
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

มีประชาชนและกลุ่ม
อาชีพในเขตเทศบาล
นครลาปางได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพไม่น้อยกว่า
8 กลุ่ม

ประชาชนและ
กลุ่มอาชีพในเขต
เทศบาลนครลาปาง
ได้รับการพัฒนา
ทักษะความรู้ด้าน
อาชีพเพือ่ นาไปสู่
การพัฒนาระดับ
ฝีมือ และมาตรฐาน
การผลิตทีม่ ีคุณภาพ
ตลอดจนเกิดองค์กร
ธุรกิจทีส่ ามารถ
สร้างงานสร้างรายได้
ให้กับภาคประชาชน
อย่างยั่งยืน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

550,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 นครลาปาง
1. เพือ่ เป็นการรณรงค์ จัดกิจกรรมรณรงค์
50,000
50,000
50,000
50,000 จานวนครั้งทีจ่ ดั
1. ถนนหนทาง
กองสาธารณสุข
Big Cleaning Day ทาความสะอาด
ทาความสะอาดถนน
(ปี 60 = 60,000)
กิจกรรมเป็นไป
และทีส่ าธารณะ
และสิ่งแวดล้อม
ทีส่ าธารณะและ
สายหลักและทีส่ าธารณะ
ตามเป้าหมาย
มีความสะอาด
งานรักษาความ
ถนนสายหลักในเขต ในเขตเทศบาลนครลาปาง
ปีละ 3 ครั้ง
เรียบร้อย
สะอาด
เทศบาลนครลาปาง
2. ประชาชนเกิด
2. เพือ่ ส่งเสริมและ
ความตระหนัก
สร้างจิตสานึกให้
และมีส่วนร่วม
ประชาชน ร้านค้า
ในการรักษาความ
รักษาความสะอาด
สะอาดของบ้านเมือง
ของร้านค้าและ
บ้านเรือนทีอ่ ยู่อาศัย

รวม

1 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมการเรียน
เพือ่ พัฒนาการเรียน 1. จัดให้มีการเรียน
648,000
648,000
648,000
648,000 ร้อยละ 80 ของ
สามารถพูด ฟัง
สานักการศึกษา
การสอนภาษา
การสอนและส่งเสริม การสอนภาษาต่างประเทศ (ปี 60 = 600,000)
นักเรียนในสังกัด
ภาษาต่างประเทศ งานโรงเรียน
ต่างประเทศ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ในโรงเรียนในสังกัดฯ
เทศบาลฯ มีความรู้ และนาไปใช้ในชีวิต
ภาษาต่างประเทศ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ความเข้าใจเพิม่ ขึ้น ประจาวันได้
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ให้กับนักเรียนในสังกัดฯ
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศใน
โรงเรียนในสังกัดฯ
2 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนคร
ลาปาง

เพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้มี จัดการศึกษาให้ตรง
คุณภาพสอดคล้องกับ ตามหลักสูตรมาตรฐาน
จุดมุ่งหมายหลักสูตร การศึกษา
และมาตรฐาน
การศึกษา

432,000
(ปี 60 = 400,000)

432,000

432,000

432,000

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้รับ
สานักการศึกษา
นักเรียนในโรงเรียน การศึกษาตรงตาม งานโรงเรียน
ในสังกัดฯ มีคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 สนับสนุนเด็กพิการ 1. เพือ่ ให้เด็กทีม่ ีความ จัดการเรียนการสอนให้
108,000
108,000
108,000
ให้เข้าเรียนเหมือนเด็ก ต้องการเรียนได้เรียน เด็กพิการได้เรียนร่วมกับ (ปี 60 = 80,000)
ปกติโรงเรียนสังกัด 2. เพือ่ สนองต่อ
เด็กปกติในโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลาปาง พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติปี 2542
4 ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นกลางแจ้ง
โรงเรียนเทศบาล 6
(วัดป่ารวก)

เพือ่ ให้มีสนามเด็กเล่น ก่อสร้างพืน้ ค.ส.ล. หนา
เพียงพอ
0.10 ม. พร้อมรั้วเตี้ยกั้น
แนวเขต พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
200 ตร.ม.และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

5 ปรับปรุงหลังคา
อาคารเรียน
ระดับประถม
โรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา)

เพือ่ ปรับปรุงหลังคา
ทีช่ ารุดให้ดีดังเดิม

รวม

5 โครงการ

250,000

ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน 200,000
ระเบียงชั้น 4 และงานอื่นๆ (เงินอุดหนุน)
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

1,638,000

2564
(บาท)
108,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 100 ของ
เด็กพิการได้เรียน
ร่วมกับเด็กปกติ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
เด็กพิการได้เข้ารับ
การศึกษาตาม
พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติปี 2542

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานพัฒนาการนิเทศ

-

-

-

ระดับความสาเร็จ โรงเรียนมีได้สนาม
ของการดาเนินงาน เด็กเล่นกลางแจ้ง
ตามโครงการ
ทีเ่ หมาะสมสาหรับ
นักเรียน

สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6
(วัดป่ารวก)

-

-

-

ระดับความสาเร็จ หลังคาคลุมทางเดิน สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน ใช้งานได้ดีขึ้น
โรงเรียนเทศบาล 7
ตามโครงการ
(ศิรินาวินวิทยา)

1,188,000

1,188,000

1,188,000
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ดนตรีเพือ่ ประชาชน 1. เพือ่ จัดกิจกรรม
1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
300,000
300,000
300,000
นันทนาการ ทีเ่ ป็น
การออกกาลังกายด้วยการ
ประโยชน์ต่อประชาชน เต้นลีลาศ 9-12 ครั้ง/ปี
2. เพือ่ ส่งเสริมให้
2. จัดกิจกรรมดนตรีในสวน
ประชาชนทุกระดับ สาธารณะของเทศบาลฯ
ในสังคมมีกิจกรรม
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
สร้างสรรค์และ
มีความสุขร่วมกัน

2 ส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครลาปาง

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก
จัดกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับเด็ก
เยาวชนและประชาชน เยาวชน และประชาชน
ได้ใช้เวลาว่าง
ตามความเหมาะสม
ให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากอบายมุข
สิ่งเสพติดต่าง ๆ

200,000
(ปี 60 = 300,000)

200,000

200,000

2564
(บาท)
300,000

200,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ร้อยละ 75 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
2. ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
ตามโครงการ

1. มีเวทีกิจกรรม
สานักการศึกษา
ทีเ่ ป็นประโยชน์
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ให้ประชาชน
ทุกระดับ
2. ประชาชน
ทุกระดับมีความสุข
มีสุขภาพกาย
สุขภาพใจทีด่ ี

ร้อยละ 75 ของ
จานวนเด็ก เยาวชน
และประชาชน
มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม

เด็ก เยาวชน
สานักการศึกษา
ประชาชน มีสุขภาพ งานกีฬาและ
ร่างกายแข็งแรง
นันทนาการ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์หา่ งไกล
จากยาเสพติด
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียน 1. ส่งนักเรียนในสังกัด
1,500,000
1,500,000
1,500,000
และนันทนาการ
และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน (ปี 60 = 1,500,000)
ได้ร่วมกิจกรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกกาลังกาย และ 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา
เล่นกีฬา ร่วมกับ
และนันทนาการให้กับเด็ก
หน่วยงานอื่น ๆ
เยาวชน และประชาชน

รวม

3 โครงการ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2564
(บาท)
1,500,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 75 ของ
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. เด็ก เยาวชน
ประชาชนมีทักษะ
ในการเล่นกีฬา
2. มีเครือข่าย
ด้านกีฬาร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานกีฬาและ
นันทนาการ

2,000,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จ้างเหมาดูแลบารุง เพือ่ ให้สวนสาธารณะ จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ 6,300,000
6,300,000
6,300,000
6,300,000 ระดับความสาเร็จ ประชาชนมีความ สานักการช่าง
รักษาสวนสาธารณะ หรือภูมิทัศน์เมือง
จานวน 9 แห่ง
(ปี 60 = 4,800,000)
ของการดาเนินงาน พึงพอใจในการใช้
และเกาะกลางถนน มีความสวยงาม
1. สวนฯ ทิพย์ช้าง
ตามโครงการ
สวนสาธารณะ
2. สวนฯ ห้าแยกหอนาฬิกา
3. สวนฯ ประตูเวียง
4. สวนฯ สุชาดา
5. สวนฯ เขลางค์
6. สวนฯ เวียงละกอน
7. สวนฯ เขื่อนยาง
8. สวนฯ เฉลิมพระเกียรติ
(สวนจีน)
9. ภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารพิพิธภัณฑ์เมือง
ลาปาง (มิวเซียมลาปาง)
10. เกาะกลางถนน
พหลโยธิน ตาบลสบตุ๋ย
ตั้งแต่หน้าแขวงการทาง
จนสุดเขตเทศบาลนคร
ลาปาง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11. เกาะกลางถนน
พหลโยธิน ตาบลหัวเวียง
ตั้งแต่หา้ แยกประตูชัย
ถึงค่ายสุรศักดิ์มนตรี
2 ก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้า
ถนนริมน้า ตั้งแต่
บริเวณบ้านเลขที่ 52
ถึงถนนนาก่วม

1. เพือ่ ความสะดวก
ในการสัญจร ไป-มา
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา
การระบายน้า

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ประมาณ 5.00-6.00 ม.
หรือตามสภาพ หนา
0.15 ม. ยาวประมาณ
120 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.60 ม. ความยาว
ถนนรวมบ่อพัก
ประมาณ 120 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.279722°, 99.466357°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.278833°, 99.464609°

1,047,000

-

-

-

ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ สานักการช่าง
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
การดาเนินโครงการ 2. การระบายน้าดีขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ก่อสร้างปรับปรุง
เพือ่ ความสะดวกในการ เสริมผิวพาราแอสฟัลท์
2,424,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ถนนและทางเท้า
สัญจรไป-มา
คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนวังขวา ซอยข้าง
ประมาณ 7.40-11.00 ม.
การดาเนินโครงการ
บ้านเลขที่ 215/1
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถึงบ้านเลขที่ 135
ประมาณ 248 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมรื้อทางเท้าเดิมออก
แล้วก่อสร้างใหม่
ขนาดกว้าง 0.80-1.40 ม.
หรือตามสภาพทาง
เข้า-ออก ประมาณ 445 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.291057°, 99.484360°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.293140°, 99.484303°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ก่อสร้างปรับปรุง
1. เพือ่ ความสะดวก เสริมผิวพาราแอสฟัลท์
3,202,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ถนนบุญวาทย์
ในการสัญจร ไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
(ปี 60 = 2,777,000)
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ตั้งแต่ร้านอาหาร
2. เพือ่ เป็นการ
ประมาณ 6.00-8.50 ม.
การดาเนินโครงการ
ตาลเดี่ยวถึงบริเวณ ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ลาห้วยแม่กระติ๊บ
ประมาณ 587 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.291908°, 99.507985°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.293708°, 99.513175°
5 ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามห้วยแม่กระติ๊บ

เพือ่ ความสะดวกในการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
สัญจรไป-มา
เสริมเหล็ก กว้างประมาณ
4 ม. ยาวประมาณ 15 ม.
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
พิกัด 18.172595°,
99.305867°

450,000

-

-

-

ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
การดาเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 เพิม่ ประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้การบริหาร
ก่อสร้างระบบรวบรวม
228,000,000
ระดับความสาเร็จ สามารถดาเนินการ
ระบบรวบรวมและ จัดการน้าเสียใน
บาบัดน้าเสียในเขตเทศบาล
(ปี 60 =
ของการดาเนินงาน รวบรวมน้าเสียเพือ่
บาบัดน้าเสียเทศบาล เทศบาลนครลาปาง นครลาปาง ระยะที่ 2
210,000,000)
ตามโครงการ
ทาการบาบัดในเขต
นครลาปาง ระยะที่ 2 มีประสิทธิภาพ
(พืน้ ทีฝ่ ั่งใต้) และงานอื่นๆ
เทศบาล ฝั่งทิศใต้
(ฝั่งใต้)
ลดปัญหามลพิษ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
ได้เต็มพืน้ ทีท่ งั้ หมด
7 จ้างทีป่ รึกษาควบคุม เพือ่ ควบคุมงาน
งานก่อสร้างระบบ
ก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบาบัด รวบรวมและบาบัด
น้าเสีย เทศบาลนคร น้าเสียให้เป็นไป
ลาปางระยะที่ 2 (ฝั่งใต้) ด้วยความเรียบร้อย

ควบคุมการก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบาบัดน้าเสีย
เป็นไปตามสัญญาการ
ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

8 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก
ท่อระบายน้า ถนน ในการสัญจรไป-มา
สุขสวัสดิ์ 1 ซอย 2/1 2. เพือ่ แก้ไขปัญหา
การระบายน้า

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้างประมาณ 6 ม. หรือ
ตามสภาพ ความยาว
ประมาณ 50 ม. หนา
0.15 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.40 ม. ความยาวรวม
บ่อพักประมาณ 50 ม. และ
งานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน

6,840,000

สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

-

-

-

ระดับความสาเร็จ การก่อสร้างมีระบบ
ของการดาเนินงาน การรวบรวมน้าเสีย
ตามโครงการ
เป็นไปตามมาตรฐาน
ทีก่ าหนด

สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

-

-

-

ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
การดาเนินโครงการ 2. การระบายน้าดีขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

(ปี 60 = 6,300,000)

501,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน้า 57

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล) จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.268624°,99.490139°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.269181°, 99.490901°
9 ก่อสร้างปรับปรุง
ทางเท้าถนนสุเรนทร์
ฝั่งมูลนิธิลาปาง
สงเคราะห์ ตั้งแต่
ถนนท่าคราวน้อย
ถึงถนนมนตรี

1. เพือ่ ความสะดวก
ในการสัญจร ไป-มา
2. เพือ่ เป็นการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง

ทาการรื้อทางเท้าเดิมแล้ว
ก่อสร้างใหม่ขนาดกว้าง
ประมาณ 1.00-2.10 ม.
ความยาวรวมทางเข้า-ออก
ประมาณ 775 ม. และ
งานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) (ชุมชนหลัง
โรงเรียนมัธยมวิทยา)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.289695°, 99.479850°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.283180°, 99.475211°

3,243,000

-

-

-

ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ สานักการช่าง
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
การดาเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

หน้า 58

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 ก่อสร้างปรับปรุงทาง 1. เพือ่ ความสะดวก ทาการรื้อทางเท้าเดิมแล้ว
3,457,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ สานักการช่าง
เท้าถนนสุเรนทร์ฝั่งตรง ในการสัญจร ไป-มา ก่อสร้างใหม่ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ข้ามมูลนิธิลาปาง
2. เพือ่ เป็นการ
ประมาณ 1.10-2.20 ม.
การดาเนินโครงการ
สงเคราะห์ตั้งแต่ถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ความยาวรวมทางเข้า-ออก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ท่าคราวน้อยถึงถนน
ประมาณ 785 ม.
มนตรี
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ชุมชนท่าคราวน้อย)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.289656°, 99.479634°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.283210°, 99.475120°
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
1,320,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ สานักการช่าง
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 4.00-5.00 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนศรีหมวดเกล้า 2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ หนา
การดาเนินโครงการ 2. การระบายน้าดีขึ้น
ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 การระบายน้า
0.15 ม. ยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
(ซอยบุญเทียม)
195 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.40 ม. ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ
195 ม. และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ชุมชนนาก่วมใต้)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.261889°,99.468898°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.260661°,99.488559°
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
1,159,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ สานักการช่าง
ท่อระบายน้า ถนน ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 4.00-6.00 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
บ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่ 2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ หนา
การดาเนินโครงการ 2. การระบายน้าดีขึ้น
บริเวณบ้านเลขที่ 44 การระบายน้า
0.15 ม. ยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 61
145 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.40 ม. ความยาวรวม
บ่อพัก ประมาณ 145 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.296320°, 99.475738°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.295102°, 99.475799°
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวพาราแอสฟัลท์
5,047,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
พหลโยธิน ตั้งแต่
ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
(ปี 60 =4,294,000)
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
บริเวณสี่แยกขนส่ง
ประมาณ 10.00-12.00 ม.
การดาเนินโครงการ
ถึงบริเวณสี่แยก
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ดอนปาน
ประมาณ 508 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.280063°, 99.482595°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด

รวม

13 โครงการ

262,990,000

6,300,000

6,300,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

6,300,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ีด้วยหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 รับฟังความคิดเห็น 1. เพือ่ ให้ประชาชน 1. จัดทาประชุม/จัดเวที
240,000
40,000
40,000
40,000 ร้อยละ 70 ของ
1. ประชาชนได้มี กองวิชาการ
ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการ เสวนา หรือ ทาประชาคม (ปี 60 = 40,000)
ระดับความพึงพอใจ ส่วนร่วมในการแสดง และแผนงาน
แสดงความคิดเห็น
รับฟังความคิดเห็นของ
ของประชาชนทีเ่ ปิด ความคิดเห็น
งานวิจยั และ
ต่อการแก้ไขปัญหา ประชาชนจาก 43 ชุมชน
โอกาสให้ประชาชน 2. ประชาชนได้รับรู้ ประเมินผล
ของชุมชน
เพือ่ ค้นหาปัญหาและ
ได้มีส่วนร่วมในการ ข้อมูลข่าวสารจาก
2. เพือ่ ชี้แจงทาความ หาแนวทางแก้ไขปัญหา
แสดงความคิดเห็น เทศบาลฯ และมี
เข้าใจให้ประชาชน ของประชาชน
ส่วนร่วมในการ
ได้ทราบถึงประโยชน์ 2. จัดประชุมหรือทา
ดาเนินงานโครงการ
จากการดาเนินงาน ประชาคมรับฟังความ
พัฒนาของเทศบาล คิดเห็นต่อโครงการพัฒนา
และมีส่วนร่วมในการ หรือโครงการทีม่ ี
ดาเนินโครงการต่าง ๆ ผลกระทบต่อประชาชน
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 1. เพือ่ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
220,000
220,000
220,000
เทศบาลนครลาปาง ข้อมูลข่าวสารและ
ผลการดาเนินงานของ
(ปี 60 = 800,000)
ผลการดาเนินงานของ เทศบาลนครลาปาง
เทศบาลฯ และเป็น ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง
ประโยชน์ต่อประชาชน และสื่อประชาสัมพันธ์ของ
2. เพือ่ ให้เกิดความ เทศบาลฯ อย่างต่อเนือ่ ง
หลากหลายของช่องทางดังนี้
การประชาสัมพันธ์ 1. จัดกิจกรรมการแถลงข่าว
ข้อมูลข่าวสารไปสู่
2. จัดกิจกรรมเทศบาลนคร
ประชาชน
ลาปาง พบสื่อ
3. เพือ่ เสริมสร้าง
3. จัดงานแสดงผลงาน
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
เทศบาลนครลาปาง
ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง 4. จัดการประกวดถ่ายภาพ
ในการปฎิบัติงานแก่ 5. จัดประกวดแต่งเพลง/
ประชาชน
ร้องเพลง
6. จัดนิทรรศการ
7. การรณรงค์กิจกรรม
พิเศษต่าง ๆ

2564
(บาท)
220,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ร้อยละ 75 ของ 1. ประชาชน
กองวิชาการ
ประชาชนรับรู้ข่าวสารของ
ได้รับรู้ข่าวสารและ และแผนงาน
เทศบาลนครลาปาง ผลการดาเนินงานของ งานประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เทศบาลนครลาปาง
2. มีช่องทาง
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
การประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนือ่ งและ
ไม่น้อยกว่า
ทัว่ ถึง
5 ช่องทาง
2. ประชาชนสามารถ
เลือกบริโภคข่าวสาร
ได้อย่างหลากหลาย
ช่องทาง
3. ประชาชนในพืน้ ที่
มีความเข้าใจและมี
ความสัมพันธ์อันดี
กับเทศบาลนคร
ลาปาง
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ปรับปรุงห้องโถง
เพือ่ ปรับปรุงห้องโถง ปรับปรุง โดยตกแต่ง
600,000
และบันไดทางเดิน
และบันไดทางเดิน
ห้องโถงทางเดินด้านนอก
หน้าห้องประชุมสภา ทีช่ ารุดให้มีความ
ห้องประชุมสภา ป้ายบอก
เทศบาลนครลาปาง แข็งแรงและสวยงาม สถานที่ บอร์ดทาเนียบ
สมาชิกสภาฯ รวมทัง้
บันไดทางเดินด้านหน้า
ห้องประชุมสภาฯ

รวม

3 โครงการ

1,060,000

260,000

260,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ บริเวณห้องโถงและ สานักปลัดเทศบาล
ของการดาเนินงาน บันไดทางเดินมีความ ฝ่ายกิจการสภา
ตามโครงการ
แข็งแรงสวยงาม

260,000
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.4 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างต่อเติมห้องสุขา เพือ่ ก่อสร้างต่อเติม ก่อสร้างต่อเติมห้องสุขา
800,000
สาหรับประชาชนทีม่ า ห้องสุขาสาหรับ
สาหรับประชาชนในอาคาร (ปี 60 = 800,000)
ใช้บริการสถานีขนส่ง ประชาชนทีม่ าใช้
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ผู้โดยสารจังหวัดลาปาง บริการสถานีขนส่ง จังหวัดลาปาง (เทศบาล
(เทศบาลนครลาปาง) ผู้โดยสารจังหวัดลาปาง นครลาปาง) สาหรับชาย
(ชั้นล่าง)
(เทศบาลนครลาปาง) จานวน 2 ห้อง และหญิง
บริเวณด้านข้างอาคาร จานวน 2 ห้อง พร้อมระบบ
สถานีขนส่ง (ชั้นล่าง) สาธารณูปโภคและสุขภัณฑ์
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
บริเวณด้านข้างอาคาร
สถานีขนส่งฯ (ชั้นล่าง)

รวม

1 โครงการ

800,000

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ 1. ประชาชนมีความ สานักปลัดเทศบาล
ของการดาเนินงาน พึงพอใจในการใช้ งานกิจการ
ตามโครงการ
บริการสถานีขนส่งฯ สถานีขนส่ง
2. เทศบาลนคร
ลาปาง มีรายได้จาก
การจัดเก็บค่าบริการ
นาไปพัฒนาใน
ส่วนอื่นต่อไป
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 บวงสรวงเจ้าพ่อ
1. เพือ่ นาความเป็น ประชาชน ส่วนราชการ
500,000
240,000
240,000
240,000 ระดับความสาเร็จ 1. ประชาชน
สานักการศึกษา
หลักเมืองและพิธี
สิริมงคลและสร้าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน (ปี 60 = 240,000)
ของการดาเนินการ มีความเป็นสิริมงคล งานกิจการศาสนา
สืบชาตาเมืองลาปาง ขวัญกาลังใจแก่
รัฐวิสาหกิจ ได้เข้า
(ระดับ 5)
สุขกายสุขใจ
ประชาชน
ร่วมกิจกรรม
2. ประชาชน
2. เพือ่ ส่งเสริมอนุรักษ์ 1. แห่บายศรี
ในท้องถิ่น ร่วมกัน
ประเพณีและส่งเสริม 2. พิธีบวงสรวง
อนุรักษ์ประเพณีและ
การท่องเทีย่ ว
3. พิธีสืบชาตาเมือง
ส่งเสริมกิจกรรมเพือ่
4. กิจกรรมประเพณีต่างๆ
การประชาสัมพันธ์
ทีส่ าคัญของท้องถิ่น
การท่องเทีย่ วของ
ลาปาง

รวม

1 โครงการ

500,000

240,000

240,000

240,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ ฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมการจาหน่าย 1. เพือ่ เพิม่ โอกาสและ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
50,000
50,000
50,000
50,000 1. มีการจัดกิจกรรม 1. เกิดกลไกในการ กองสวัสดิการสังคม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานทีใ่ นการจาหน่าย การตลาดและจัดจาหน่าย
ส่งเสริมการตลาด บริหารจัดการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับ
และการจัดจาหน่าย สถานทีจ่ าหน่าย
งานส่งเสริมและ
2. เพือ่ ให้คณะ
กลุ่มอาชีพ หน่วยงาน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ พัฒนาอาชีพ
กรรมการศูนย์สาธิต องค์กร และประชาชนใน
ของชุมชนไม่น้อย ชุมชนทีม่ ี
การตลาดเทศบาล
เขตเทศบาลนครลาปาง
กว่า 3 ครั้ง
ประสิทธิภาพ ซึ่ง
นครลาปางมีความรู้ 2. จัดประชุม สัมมนา
2. ร้อยละ 80 ของ ส่งผลให้เกิดการ
ในการบริหารและ
พัฒนาศักยภาพคณะ
คณะกรรมการศูนย์ พัฒนารายได้ใน
จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ กรรมการศูนย์สาธิตการ
สาธิตการตลาดมี
ระดับท้องถิ่น
ชุมชน
ตลาดเทศบาลนครลาปาง
ความรู้ ความเข้าใจ 2. คณะกรรมการฯ
ด้านการบริหารและ ได้รับการพัฒนา
การจัดจาหน่าย
ทักษะ ความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
การบริหาร และ
การจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

รวม

1 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000
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สรุปรำยละเอียดกำรเปลีย่ นแปลงโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสังคม และสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
1.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับโครงการ

เพิ่มวัตถุประสงค์
3. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของคนพิการด้านต่าง ๆ
เพิ่มเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
3. สารวจปัญหาและความต้องการของคนพิการด้านต่าง ๆ
เพิ่มผลที่คำดว่ำจะได้รบั
3. ทราบปัญหาและความต้องการของคนพิการในด้านต่างๆ
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 30,000 บาท
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 50,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี

เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับโครงการ

เพิ่มวัตถุประสงค์
3. เพื่อรับทราบปัญหา/ความต้องการของสตรี
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ลำดับ
ที่

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
จัดอบรมให้ความรู้แก่สตรีในชุมชนต่าง ๆ จานวน 5 ด้าน
1. ด้านการศึกษา
2. ด้านสุขภาพ
3. ด้านเศรษฐกิจ
4. ด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี
5. ด้านการจัดการทรัพยากร

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่สตรีในชุมชน จานวน 5 ด้าน
- ด้านศาสนา
- ด้านกฎหมายและการต่อต้านการทุจริต
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านวัฒนธรรมและประเพณี
- ด้านสังคมและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. สารวจปัญหาและความต้องการของสตรี

ตัวชี้วัด (KPI)
ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในหัวข้อที่เข้าร่วม 1. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในหัวข้อที่เข้า
อบรม
ร่วมอบรม
2. มีรายงานผลการสารวจปัญหาและความต้องการของสตรี
จานวน 1 เล่ม
เพิ่มผลที่คำดว่ำจะได้รบั
3. รับทราบปัญหาและความต้องการของสตรี
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 80,000 บาท

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 100,000 บาท
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ลำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับโครงการ

เพิ่มวัตถุประสงค์
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย
การป้องกันยาเสพติดและการป้องกันการทุจริต เป็นต้น
4. เพื่อให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุได้รับความรู้เพิ่มเติม
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
1. ประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมาย แก่ ผู้สูงอายุ
1. จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเทศบาลนครลาปาง (อผส.)
ในเขตเทศบาลนครลาปาง ประมาณ 9,000 คน
ประมาณ 60 คน
2. จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเทศบาลลาปาง (อผส.)
2. กิจกรรมการเพิ่มองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ จานวน 7 ด้าน ได้แก่
ประมาณ 60 คน
- ด้านศาสนา
3. กิจกรรมการเพิ่มองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ จานวน 7 ด้าน ได้แก่ - ด้านประเพณีวัฒนธรรม
- ด้านศาสนา
- ด้านวิชาการและอื่น ๆ
- ด้านประเพณีวัฒนธรรม
- ด้านส่งเสริมอาชีพ
- ด้านวิชาการและอื่น ๆ
- ด้านนันทนาการ
- ด้านส่งเสริมอาชีพ
- ด้านหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์
- ด้านนันทนาการ
- ด้านกฎหมายและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
- ด้านหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์
- ด้านการดาเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
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ลำดับ
ที่

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
ตัวชี้วัด (KPI)
ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 70 ของกลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 1. ร้อยละ 70 ของกลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในระดับมาก
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ตามกาหนด
ขึ้นไปต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนด
2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในหัวข้อที่เข้ารับ
การอบรมในระดับดีขึ้นไป
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 400,000 บาท

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 500,000 บาท

1.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประกวดชุมชนต้นแบบ หน้าบ้าน โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง
น่ามอง ชุมชนน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข

เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับโครงการ

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อปลุกจิตสานึกให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม และได้ตระหนักถึง เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมและได้ตระหนักถึง
การปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ให้เป็น การปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามให้เป็น
ชุมชนน่าอยู่
ชุมชนน่าอยู่
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
จัดการประกวดคัดเลือกชุมชนต้นแบบจากชุมชนในเขตเทศบาล จัดประกวดคัดเลือกชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง จากชุมชนและ
นครลาปางจานวน 43 ชุมชน และชุมชนในแผนการดาเนินงาน ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครลาปาง จานวน 43 ชุมชน
LA 21 จานวน 9 ชุมชน
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ลำดับ
ที่

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ตัวชี้วัด (KPI)
ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน
การประกวดชุมชนต้นแบบหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่
ผู้คนมีความสุข

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
ตัวชี้วัด (KPI)
ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั
เทศบาลนครลาปางมีชุมชนต้นแบบที่มีการบริหารจัดการด้วย
การมีส่วนร่วมของแกนนาชุมชน สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องชุมชน

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั
เทศบาลนครลาปางมีชุมชนที่มีการบริหารจัดการด้วยการ
มีส่วนร่วมของแกนนาชุมชน สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง

2 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
1. คัดเลือกและจัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบ จานวน 2 ชุมชน
2. สนับสนุนและประเมินชุมชนที่ได้รับประกาศเป็นชุมชนต้นแบบ
จานวน 4 ชุมชน

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
1. คัดเลือกและจัดกิจกรรมการฝึกอบรมครัวเรือนต้นแบบ
2. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะทางานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ชุมชนต้นแบบ

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 100,000 บาท

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 150,000 บาท

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับโครงการ

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับโครงการ
ในเขตเทศบาลนครลาปาง
ในเขตเทศบาลนครลาปาง
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ลำดับ
ที่

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญา
1. เพื่อฝึกอาชีพให้กับประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพ 2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพให้สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างอาชีพ
ที่สามารถพึ่งพาตนเองสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม และรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ที่มีประสิทธิภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมอาชีพและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่ม
เป้าหมาย ดังนี้
1. ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง
2. กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลาปาง
3. กลุ่ม หน่วยงาน องค์กร ในเขตเทศบาลนครลาปาง

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมอาชีพและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่ม
เป้าหมาย ดังนี้
1. ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง
2. กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลาปาง

ตัวชี้วัด (KPI)
ตัวชี้วัด (KPI)
มีประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลาปาง ได้รับการ มีประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลาปางได้รับการ
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ไม่น้อยกว่า 5 กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ไม่น้อยกว่า 8 กลุ่ม
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 250,000 บาท

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 300,000 บาท
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพของประชำชน
ลำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
2.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
1 โครงการนครลาปาง Big Cleaing Day
โครงการนครลาปาง Big Cleaing Day
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 600,000 บาท

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง
แก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง
และเหมาะสม

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 50,000 บาท
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ กิจกรรมเด็ก เยำวชนและประชำชน
ลำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
3.2 แผนงำนกำรศึกษำ
1 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 600,000 บาท
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครลาปาง
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 400,000 บาท
3 โครงการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลาปาง
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 80,000 บาท
4 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 6
(วัดป่ารวก)

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง
แก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับโครงการ

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 648,000 บาท
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล แก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง
นครลาปาง
และเหมาะสมกับโครงการ
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 432,000 บาท
โครงการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลาปาง

แก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับโครงการ

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 108,000 บาท
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 6
(วัดป่ารวก)

เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับโครงการ
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ลำดับ
ที่

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

5 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนระดับประถม
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
ปรับปรุงหลังคา โดยทาโดมคลุมดาดฟ้าให้มีสภาพที่สามารถ
ใช้งานได้และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
3.4 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
1 โครงการดนตรีในสวนเพื่อประชาชน
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
1. จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวนสาธารณะของเทศบาล
นครลาปาง สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกายด้วยการเต้นลีลาศ
9-12 ครั้ง/ปี

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
เป้ำหมำย (ผลผลิตโครงกำร)
ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล หนา 0.10 ม. พร้อมรั้วเตี้ยกั้นแนวเขต
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนระดับประถม
โรงเรียนเทศบาล (ศิรินาวินวิทยา)

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับโครงการ

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
ปรังปรุงหลังคาคลุมทางเดินระเบียงชั้น 4 และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

โครงการดนตรีเพื่อประชาชน

เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
ตรงตามภารกิจ

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกายด้วยการเต้นลีลาศ
9-12 ครั้ง/ปี
2. จัดกิจกรรมดนตรีในสวนสาธารณะ ของเทศบาลนครลาปาง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

หน้ำ 77

ลำดับ
ที่

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
3. จัดการแสดงดนตรีสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั
1. มีเวทีกิจกรรมนันทนาการที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
2. สามารถป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ ได้
3. ประชาชนทุกระดับในสังคมมีกิจกรรมสร้างสรรค์

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั
1. มีเวทีกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ทางด้านร่างกายและจิตใจให้
ประชาชนทุกระดับ
2. ประชาชนทุกระดับมีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี

หน่วยงำนที่รบั ผิดชอบหลัก
กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานประชาสัมพันธ์

หน่วยงำนที่รบั ผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลาปาง
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้เวลาว่างใน
การเล่นกีฬา เพื่อความสามัคคีและหลีกเลี่ยงสารเสพติด

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลาปาง
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขสิ่งเสพติดต่าง ๆ

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการ
จัดกิจกรรมและแก้ไขงบประมาณ
ให้ถูกต้องเหมาะสมกับโครงการ

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและประชาชน ตามความเหมาะสม
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ลำดับ
ที่

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของจานวนเด็ก เยาวชน และประชาชน
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 75 ของจานวนเด็ก เยาวชน และประชาชน
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 300,000 บาท

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 200,000 บาท

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
1. ส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท. ระดับภาค
2. ส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท. ระดับประเทศ

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
1. ส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน
และประชาชน

ตัวชี้วัด (KPI)
ความสาเร็จในระดับ 5 การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 75 ของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั
นักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับภาคและระดับประเทศ

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีทกั ษะในการเล่นกีฬา
2. มีเครือข่ายด้านกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง

เพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการ
จัดกิจกรรม
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูโภค พัฒนำตำมผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และกำรอนุรกั ษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
1 โครงการจ้างเหมาดูแลบารุงรักษาสวนสาธารณะและ
โครงการจ้างเหมาดูแลบารุงรักษาสวนสาธารณะและ
แก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง
เกาะกลางถนน
เกาะกลางถนน
และเหมาะสมกับโครงการ
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 4,800,000 บาท
2 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้าถนนริมน้า
ตั้งแต่แยกถนนนาก่วม ซอย 4 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 58

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 6,300,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้าถนนริมน้า
ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 52 ถึงถนนนาก่วม

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 1,027,000 บาท

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 1,047,000 บาท

ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562

ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนวังขวา
ซอยข้างบ้านเลขที่ 215/1 ถึงบ้านเลขที่ 135
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนวังขวา
ซอยข้างบ้านเลขที่ 215/1 ถึงบ้านเลขที่ 135

แก้ไขชื่อโครงการและงบประมาณ
ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับโครงการ

แก้ไขงบประมาณและเป้าหมาย
ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับโครงการ

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
เสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต

หน้ำ 80

ลำดับ
ที่

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 2,227,000 บาท

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่ร้านอาหาร
ตาลเดี่ยว ถึงบริเวณลาห้วยแม่กระติ๊บ

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 2,424,000 บาท
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่ร้านอาหาร
ตาลเดี่ยว ถึงบริเวณลาห้วยแม่กระติ๊บ

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
เสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 2,777,000 บาท

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 3,202,000 บาท

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง

แก้ไขงบประมาณและเป้าหมาย
ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับโครงการ

5 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่กระติ๊บ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่กระติ๊บ แก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับโครงการ
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 300,000 บาท
ตั้งไว้ 450,000 บาท
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย
เทศบาลนครลาปาง ระยะที่ 2 (ฝั่งใต้)
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 210,000,000 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย
เทศบาลนครลาปาง ระยะที่ 2 (ฝั่งใต้)

แก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับโครงการ

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 228,000,000 บาท
หน้ำ 81

ลำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
7 โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวม
และบาบัดน้าเสีย เทศบาลนครลาปาง ระยะที่ 2 (ฝั่งใต้)
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 6,300,000 บาท

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวม
และบาบัดน้าเสีย เทศบาลนครลาปาง ระยะที่ 2 (ฝั่งใต้)

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง
แก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับโครงการ

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 6,840,000 บาท

8 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 2/1 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 2/1 แก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับโครงการ
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 492,000 บาท
ตั้งไว้ 501,000 บาท
9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์ ฝั่งมูลนิธิลาปาง
สงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อยถึงถนนมนตรี
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 2,980,000 บาท
10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์ ฝั่งตรงข้าม
มูลนิธิลาปางสงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อย ถึงถนนมนตรี
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 3,187,000 บาท

โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์ ฝั่งมูลนิธิลาปาง
สงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อยถึงถนนมนตรี

แก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับโครงการ

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 3,243,000 บาท
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์ ฝั่งตรงข้าม
มูลนิธิลาปางสงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อย ถึงถนนมนตรี

แก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับโครงการ

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 3,457,000 บาท
หน้ำ 82

ลำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
11 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้าถนนไฮเวย์ลาปาง-งาว
ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 (ซอยบุญเทียม)

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้าถนนศรีหมวดเกล้า
ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 (ซอยบุญเทียม)

12 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้าถนนบ้านดง ซอย 1
ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 44 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 61

โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้าถนนบ้านดง ซอย 1
ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 44 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 61

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
ยาวประมาณ 146 ม. ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 146 ม.

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
ยาวประมาณ 145 ม. ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 145 ม.

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 1,134,000 บาท

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 1,159,000 บาท

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนชื่อโครงการให้ถูกต้อง

เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
โครงการ

13 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธินตั้งแต่บริเวณสี่แยกขนส่ง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธินตั้งแต่บริเวณสี่แยกขนส่ง แก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง
ถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน
ถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน
และเหมาะสมกับโครงการ
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 4,294,000 บาท

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 5,047,000 บาท

หน้ำ 83

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ลำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
1 โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 40,000 บาท
2 โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลาปาง

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง
แก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับโครงการ

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 240,000 บาท
โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลาปาง

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 800,000 บาท

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 220,000 บาท

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
1. จัดงานแถลงข่าว
2. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์
3. จัดงานแสดงผลงาน
4. จัดประกวดผลิตสื่อ

เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
1. จัดกิจกรรมการแถลงข่าว
2. จัดกิจกรรมเทศบาลนครลาปางพบสื่อ
3. จัดงานแสดงผลงานเทศบาลนครลาปาง
4. จัดการประกวดถ่ายภาพ
5. จัดประกวดแต่งเพลง/ร้องเพลง
6. จัดนิทรรศการ
7. การรณรงค์กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ

แก้ไขงบประมาณและเป้าหมาย
ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับโครงการ

หน้ำ 84

ลำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
3 โครงการปรับปรุงห้องโถงและบันไดทางเดินหน้าห้องประชุมสภา โครงการปรับปรุงห้องโถงและบันไดทางเดินหน้าห้องประชุมสภา เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เทศบาลนครลาปาง
เทศบาลนครลาปาง
ภายในสานักงาน
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562

ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561

5.4 แผนงำนกำรพำณิชย์
1 โครงการก่อสร้างห้องสุขาสาหรับประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการ โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องสุขาสาหรับประชาชนที่มาติดต่อ
เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) กับโครงการ
(ชั้นล่าง)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างห้องสุขาสาหรับประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่ง เพือ่ ก่อสร้างต่อเติมห้องสุขาสาหรับประชาชนที่มาใช้บริการ
ผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
ก่อสร้างห้องสุขาสาหรับประชาชนในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ก่อสร้างต่อเติมห้องสุขาสาหรับประชาชนในอาคารสถานีขนส่ง
จังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
ผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)

หน้ำ 85

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกำรธำรงไว้ซึ่งมรดกทำงวัฒนธรรม
ลำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
6.3 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
1 โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลาปาง โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลาปาง
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 240,000 บาท

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง
แก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับโครงการ

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 500,000 บาท
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ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
ลำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
7.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนคร โครงการส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลาปาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการตลาดและการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์สาธิตฯ
ในการบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับโครงการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มโอกาสและสถานที่ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลาปาง
มีความรู้ในการบริหารและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
สาหรับ
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรประชาชน

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 1/2560
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน
เทศบำลนครลำปำง
ปี 2561
ยุทธศำสตร์
2) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพของประชำชน
2.2 แผนงำนงบกลำง
1. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพื้นที่
รวม
4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน สำธำรณูปโภค
พัฒนำตำมผังเมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมือง และกำรอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
1. อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาและการขยายเขตสายดับไฟฟ้า
สาธารณะ
2. อุดหนุนขยายเขตวางท่อประปาภายในเขตเทศบาลนครลาปาง
4.2 แผนงำนงบกลำง
1. สมทบบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียรวมเทศบาลนครลาปาง
รวม
รวมทัง้ สิน้

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

1
1

1,533,600
1,533,600

1
1

1,533,600
1,533,600

1
1

1,533,600
1,533,600

1
1

1,533,600
1,533,600

4
4

6,134,400
6,134,400

1

412,290

-

-

-

-

-

-

1

412,290

1

431,020

-

-

-

-

-

-

1

431,020

1
3
4

1,200,000
2,043,310
3,576,910

1
1
2

1,200,000
1,200,000
2,733,600

1
1
2

1,200,000
1,200,000
2,733,600

1
1
2

1,200,000
1,200,000
2,733,600

4
6
10

4,800,000
5,643,310
11,777,710
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 1/2560
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน
เทศบำลนครลำปำง

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.2 แผนงำนงบกลำง
งบประมำณและทีผ่ ่ำนมำ
หน่วยงำน
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ ำดว่ำ
หน่วยงำน
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ทีข่ อรับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงกำร)
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
อุดหนุน
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 สมทบกองทุน
เพือ่ สนับสนุนค่าใช้จา่ ย สมทบเงินให้แก่กองทุน 1,533,600 1,533,600 1,533,600 1,533,600 ระดับความสาเร็จ ดาเนินการสมทบ กองสาธารณสุข
สปสช.
หลักประกันสุขภาพ ให้แก่กองทุนฯ ในการ หลักประกันสุขภาพ
ของการดาเนินงาน เงินให้แก่กองทุนฯ และสิ่งแวดล้อม
ในระดับท้องถิ่น
ส่งเสริมงานด้าน
ในระดับท้องถิ่น
ตามโครงการ
ได้ตามประกาศ
หรือพืน้ ที่
สาธารณสุขให้มี
หรือพืน้ ที่ ไม่น้อยกว่า
คณะกรรมการ
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 60 ของเงิน
หลักประกัน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรจาก
สุขภาพแห่งชาติฯ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

รวม

1 โครงกำร

1,533,600

1,533,600

1,533,600

1,533,600
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
งบประมำณและทีผ่ ่ำนมำ
หน่วยงำน
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ ำดว่ำ
หน่วยงำน
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ทีข่ อรับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงกำร)
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
อุดหนุน
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 อุดหนุนขยายเขต อุดหนุนงบประมาณ ขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา
412,290
ระดับความสาเร็จ 1. มีแสงสว่าง สานักการช่าง การไฟฟ้า
ไฟฟ้าพัฒนาและ
ให้แก่การไฟฟ้าส่วน และการขยายเขต
ของการดาเนินงาน ทีเ่ พียงพอต่อ
ส่วนภูมิภาค
การขยายเขตสายดับ ภูมิภาค จังหวัดลาปาง สายดับไฟฟ้าสาธารณะ
ตามโครงการ
ในการสัญจร
จังหวัดลาปาง
ไฟฟ้าสาธารณะ
ในการขยายเขตไฟฟ้า ในเขตเทศบาลนคร
ไป-มา
พัฒนา และการขยาย ลาปาง ดังนี้
2. มีความ
เขตสายดับไฟฟ้า
1. ซอยริมน้า บ้านต้า
ปลอดภัยในชีวิต
สาธารณะ ในเขต
สามัคคี บ้านเลขที่ 33/1
และทรัพย์สิน
เทศบาลนครลาปาง ถึงบ้านเลขที่ 43
2. ซอยสวนเฉลิม
พระเกียรติ (ข้างเทคนิค)
บ้านเลขที่ 39/58 ถึง
282/52
3. ซอยพระบาท 5/2
บ้านเลขที่ 17/1 ถึง
อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่
4. ชุมชนศรีปงชัย ถนน
ริมน้า ซอยบ่อบาบัด
น้าเสีย
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ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและทีผ่ ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ ำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงำน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

5. ซอยข้างคลอง
ชลประทานนาก่วมใต้
ถึงแยกเชียงใหม่
6. ซอยเม่งฮวด
นาก่วมใต้
ถนนพหลโยธิน
7. ซอยข้างธ.ไทยพาณิชย์
นาก่วมใต้ ถ.พหลโยธิน
8. ถนนท่าคราวน้อย
ซอยตัน (ข้างโรงย้อมผ้า)
เลขที่ 270/5 ถึง 266/2
9. ถนนริมน้า
นาก่วมเหนือ ซอย 4
บ้านเลขที่ 34-36
10. ถนนริมน้า
นาก่วมเหนือ ซอยอู่
มงคล ถึงบ้านเลขที่
150/3
11. ซอยพุทธรักษา
(ซอยวัดพระธาตุนาก่วม
เหนือ) บ้านเลขที่ 47
ถึง 55

หน้า 91

ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและทีผ่ ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ ำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงำน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

12. ชุมชนบ้านดงม่อน
กระทิง ซอยบ้าน
กาสะลองคา ถึงบ้าน
เลขที่ 293
2 อุดหนุนขยายเขต
วางท่อประปา
ภายในเขตเทศบาล
นครลาปาง

รวม

2 โครงกำร

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาค สาขา
ลาปาง ในการขยาย
เขตวางท่อประปา
ในเขตเทศบาลนคร
ลาปาง

ขยายเขตวางท่อประปา
ในเขตเทศบาลนคร
ลาปาง
- หมู่บ้านริมธาร
- ชุมชนพระบาท
หนองหมู

431,020

-

-

-

843,310

-

-

-

ระดับความสาเร็จ มีน้าใช้อุปโภค สานักการช่าง
ของการดาเนินงาน บริโภคอย่างทัว่ ถึง
ตามโครงการ

การประปา
ส่วนภูมิภาค
สาขาลาปาง
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงำนงบกลำง
งบประมำณและทีผ่ ่ำนมำ
หน่วยงำน
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ ำดว่ำ
หน่วยงำน
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ทีข่ อรับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงกำร)
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
อุดหนุน
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 สบทบบริหารจัดการ 1. เพือ่ ให้ระบบบาบัด กากับดูแลการบริหาร
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ระดับความสาเร็จ คุณภาพน้าทีผ่ ่าน สานักการช่าง องค์การจัดการ
ระบบบาบัดน้าเสีย น้าเสียสามารถใช้งาน จัดการระบบบาบัด
(ปี 60 = 1,200,000)
ของการดาเนินงาน ระบบบาบัด
ส่วนการโยธา น้าเสีย (อจน.)
รวมเทศบาลนคร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้าเสีย เทศบาลนคร
ตามโครงการ
น้าเสียมีค่า
ลาปาง
2. เพือ่ ให้น้าเสียทีผ่ ่าน ลาปาง บริเวณบ้านศรีก้า
อยู่ในเกณฑ์
การบาบัดอยู่ในเกณฑ์ ต. ปงแสนทอง
มาตรฐาน
มาตรฐานทีก่ ฎหมาย และสถานีสูบน้าเสีย
ทีก่ ฎหมายกาหนด
กาหนดก่อนปล่อย
บริเวณบ้านศรีปงชัย
ออกสู่ธรรมชาติ
ต. ชมพู
(ตามบันทึกข้อตกลง
การให้บริการรับบริหาร
จัดการระบบบาบัด
น้าเสียรวมเทศบาล
นครลาปาง ระหว่าง
เทศบาลนครลาปางกับ
องค์การจัดการน้าเสีย)

รวม

1 โครงกำร

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

หน้ำ 93

แบบ ผ. 05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
สาหรับ
ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ 1/2560
สำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ กิจกรรมเด็ก
เยำวชน และประชำชน
3.1 แผนงำนกำรศึกษำ
1. ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
2. ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
รวม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน สำธำรณูปโภค
พัฒนำตำมผังเมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมือง และกำรอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
1. บูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
ถนนฉัตรไชย ตัง้ แต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา
ถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน
4.2 แผนงำนกำรพำณิชย์
1. ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
แห่งที่ 2
รวม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 7 กำรพัฒนำ ส่งเสริม ด้ำนกำรท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
1. ก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการท่องเที่ยวนครลาปาง
รวม
รวมทัง้ สิน้

ปี 2561
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2562
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2563
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2564
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 4 ปี
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

1

10,173,300

-

-

-

-

-

-

1

10,173,300

1

10,173,300

-

-

-

-

-

-

1

10,173,300

2

20,346,600

-

-

-

-

-

-

2

20,346,600

1

140,000,000

-

-

-

-

-

-

1

140,000,000

-

-

1

250,000,000

-

-

-

-

1

250,000,000

1

140,000,000

1

250,000,000

-

-

-

-

2

390,000,000

3

160,346,600

1
1
2

27,883,000
27,883,000
277,883,000

-

-

-

-

1
1
5

27,883,000
27,883,000
438,229,600
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1/2560
สำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด
เทศบำลนครลำปำง

แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงำนกำรศึกษำ
งบประมำณและทีผ่ ่ำนมำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ ำดว่ำ
หน่วยงำน
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงกำร)
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ก่อสร้างอาคารเรียน เพือ่ ก่อสร้างอาคาร
ก่อสร้างอาคารเรียน
9,156,000
ระดับความสาเร็จ อาคารเรียนเพียงพอ - กรมส่งเสริมฯ
4 ชั้น 12 ห้องเรียน เรียน ให้ได้มาตรฐาน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
(เงินอุดหนุน
ของการดาเนินงาน และได้มาตรฐาน
- สานักการศึกษา
แบบตอกเสาเข็ม
แบบตอกเสาเข็ม
เฉพาะกิจ)
ตามโครงการ
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 1
(รหัส สน.ศท.4/12)
1,017,300
(บ้านเสนเมืองมูล)
(บ้านแสนเมืองมูล)
ตามแบบมาตรฐานของ (เทศบาลฯ สมทบ)
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
2 ก่อสร้างอาคารเรียน
4 ชั้น 12 ห้องเรียน
แบบตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย)

รวม

2 โครงกำร

เพือ่ ก่อสร้างอาคาร
เรียน ให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างอาคารเรียน
9,156,000
4 ชั้น 12 ห้องเรียน
(เงินอุดหนุน
แบบตอกเสาเข็ม
เฉพาะกิจ)
(รหัส สน.ศท.4/12)
1,017,300
ตามแบบมาตรฐานของ (เทศบาลฯ สมทบ)
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
20,346,600

-

-

-

-

-

-

ระดับความสาเร็จ อาคารเรียนเพียงพอ - กรมส่งเสริมฯ
ของการดาเนินงาน และได้มาตรฐาน
- สานักการศึกษา
ตามโครงการ
โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย)
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
งบประมำณและทีผ่ ่ำนมำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ ำดว่ำ
หน่วยงำน
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงกำร)
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 บูรณาการระบบ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างปรับปรุงระบบ
84,000,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ - สานักการช่าง
สาธารณูปโภคและ ในการสัญจร ไป-มา ไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิล้
(งบฯ การไฟฟ้าฯ)
ของประชาชน
สะดวกในการสัญจร ส่วนควบคุม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ใต้ดิน ถนนฉัตรไชย
2. เพือ่ ปรับปรุง
56,000,000
ต่อการดาเนิน
ไป-มา
การก่อสร้าง
ถนนฉัตรไชย
ตั้งแต่บริเวณห้าแยก
ภูมิทัศน์เมือง
(เทศบาลฯ สมทบ)
โครงการไม่น้อยกว่า 2. ภูมิทัศน์เมืองมี
- การไฟฟ้า
หอนาฬิกา ถึงบริเวณ
ตั้งแต่บริเวณห้าแยก
ร้อยละ 75
ความสวยงาม
ส่วนภูมิภาค
หอนาฬิกา ถึงบริเวณ
สี่แยกดอนปาน
และหน่วยงานอื่น
สี่แยกดอนปาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
จุดเริ่มต้น ทีพ่ ิกัด
18.171912°,99.292537°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.164320°,99.284068°

รวม

1 โครงกำร

140,000,000

-

-

-
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงำนกำรพำณิชย์
งบประมำณและทีผ่ ่ำนมำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ ำดว่ำ
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงกำร)
(KPI)
จะได้รับ
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ก่อสร้างสถานีขนส่ง 1. เพือ่ ก่อสร้างสถานี ก่อสร้างสถานีขนส่ง
250,000,000
ระดับความสาเร็จ มีสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัด
ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัด ผู้โดยสารจังหวัดลาปาง
ของการดาเนินงาน ผู้โดยสารจังหวัด
ลาปาง (เทศบาล
ลาปาง (เทศบาลนคร (เทศบาลนครลาปาง)
ตามโครงการ
ลาปาง (เทศบาล
นครลาปาง) แห่งที่ 2 ลาปาง) แห่งที่ 2
ตามมาตรฐาน
นครลาปาง) แห่งที่ 2
2. ให้มีสถานีจอดรถ กรมการขนส่งทางบก
ไว้บริการประชาชน
โดยสารประจาทาง
(ตามแบบแปลน
มีสถานทีจ่ อดรถ
และพืน้ ทีจ่ อดรถ
ของเทศบาล)
สาหรับผู้มาใช้บริการ
สถานีขนส่งอย่างทัว่ ถึง

รวม

1 โครงกำร

-

250,000,000

-

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
- สานักปลัด
เทศบาล
งานกิจการ
สถานีขนส่ง
- กรมการขนส่ง
ทางบก

-
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ ฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลที่ 7 : การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งบประมำณและทีผ่ ่ำนมำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ ำดว่ำ
หน่วยงำน
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงกำร)
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
27,883,000
ระดับความสาเร็จ 1. มีสถานทีแ่ สดง
- กรมส่งเสริมฯ
1 ก่อสร้างอาคารศูนย์ เพือ่ ก่อสร้างสถานที่ ก่อสร้างอาคารศูนย์แสดง
จัดแสดงและจาหน่าย สินค้าและการท่องเทีย่ ว
ในการก่อสร้างอาคาร สินค้าและจาหน่าย - สานักปลัด ฯ
แสดงสินค้าและ
สินค้า ตลอดจนให้
ศูนย์แสดงสินค้าและ สินค้าให้บริการแก่ - หน่วยงานอื่น
การท่องเทีย่ วนคร
จานวน 1 แห่ง บริเวณ
บริการด้านการท่องเทีย่ ว ตลาดเทศบาล 4 หน้าบิก๊ ซี
การท่องเทีย่ ว
นักท่องเทีย่ วประจา ทีเ่ กี่ยวข้อง
ลาปาง
ประจาจังหวัดลาปาง โครงสร้างคอนกรีตเสริม
จังหวัดลาปาง
2. ประชาชนและ
เหล็กสูง 1 ชั้น พืน้ ทีใ่ ช้
นักท่องเทีย่ วได้รับ
สอยประมาณ 650 ตร.ม.
ความสะดวกมากขึ้น
ปรับปรุงลานทีจ่ อดรถ
จานวนประมาณ 70 คัน

รวม

1 โครงกำร

-

27,883,000

-
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แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์ (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2560
1. สานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง
4. สานักการศึกษา
5. กองสวัสดิการสังคม
6. สานักการช่าง
7. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง
(เทศบาลนครลาปาง)
รวม

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

491,400
689,000
143,900
191,000
60,400
225,800
64,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณ

1,866,300 บาท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 1/2560
เทศบาลนครลาปาง
สานักปลัดเทศบาล
ที่

ประเภท

แผนงาน

หมวด

1 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้
หรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด
ไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง

2 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้
หรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด
ไม่ต่ากว่า 50,000 บีทียู
จานวน 7 เครื่อง
เครื่องละ 57,000 บาท

3 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ปรับปรุงเว็บไซต์
เว็บไซต์สภาเทศบาล
และระบบการเผยแพร่ นครลาปาง
ข้อมูลข่าวสารกิจการสภา

รวม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
32,400

แบบ ผ. 08

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
งานธุรการ

399,000

-

-

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายกิจการสภา

60,000

-

-

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายกิจการสภา

491,400

-

-

-
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กองวิชาการและแผนงาน
ที่

แผนงาน

หมวด

1 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องขยายเสียงตามสาย
ชุมชน ขนาดกาลังขับ
ไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์
จานวน 9 เครื่อง
เครื่องละ 16,000 บาท
สาหรับ

2561
(บาท)
144,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการและ
แผนงาน
งานประชาสัมพันธ์

1. ชุมชนท่ามะโอ-ประตูปอ่ ง
2. ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา

3. ชุมชนปงสนุก
4. ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง
5. ชุมชนกาดกองต้าใต้
6. ชุมชนสิงห์ชัย
7. ชุมชนเจริญสุข
8. ชุมชนป่าขาม 2
9. ชุมชนพระบาท-หนองหมู

2 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องเล่น DVD
จานวน 7 เครื่อง
เครื่องละ 1,000 บาท
สาหรับ
1. ชุมชนประตูตาล
2. ชุมชนเจริญประเทศ
3. ชุมชนกาดกองต้าเหนือ

7,000

-

-

-

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานประชาสัมพันธ์
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4. ชุมชนนาก่วมเหนือ
5. ชุมชนศรีบุญเรือง
6. ชุมชนสุขสวัสดิ์
7. ชุมชนถาวรสุข
3 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
หอกระจายข่าว

ลาโพงฮอร์น ขนาด 15 นิว้
จานวน 40 ตัว
ตัวละ 1,200 บาท
สาหรับ
1. ชุมชนเจริญประเทศ
จานวน 4 ตัว
2. ชุมชนศรีบุญโยง
จานวน 3 ตัว
3. ชุมชนปงสนุก
จานวน 4 ตัว
4. ชุมชนจามเทวี
จานวน 3 ตัว
5. ชุมชนศรีชุม
จานวน 4 ตัว
6. ชุมชนนาก่วมเหนือ
จานวน 6 ตัว
7. ชุมชนเจริญสุข
จานวน 2 ตัว
8. ชุมชนศรีบุญเรือง
จานวน 4 ตัว

48,000

-

-

-

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 101

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9. ชุมชนศรีปงชัย
จานวน 4 ตัว
10. ชุมชนสุขสวัสดิ์
จานวน 6 ตัว
4 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เพือ่ ติดตามผลการ ระบบสารสนเทศเพือ่
ดาเนินงานตามโครงการ การติดตามและประเมินผล
ประจาปีงบประมาณ
โครงการ
2. เพือ่ เพิม่ ช่องทางในการ
เผยแพร่ผลการดาเนิน
งานผ่านทางเว็บไซต์
เทศบาล

90,000

-

-

-

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานวิจยั และ
ประเมินผล

5 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ ปรับปรุงป้าย
ประชาสัมพันธ์ LED
ให้ใช้งานได้ดีขึ้น

400,000

-

-

-

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานประชาสัมพันธ์

689,000

-

-

-

รวม

ระบบจอภาพ LED
Full Color Display
ชนิด p10 Outdoor
ขนาดไม่น้อยกว่า 4.9 ตร.ม.
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด
สาหรับป้ายประชาสัมพันธ์
LED ในสวนสาธารณะ
เขลางค์นคร

หน้าที่ 102

กองคลัง
ที่

ประเภท

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

1 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่ต่ากว่า
30,000 บีทียู จานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 40,200 บาท

2 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ ใช้ในการถ่ายภาพ
ทีด่ ิน โรงเรือน และ
ป้ายประกอบใน
รายการทะเบียน
ทรัพย์สิน (ผ.ท.4)

กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบ
ดิจติ อล ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
จานวน 2 ตัว
ตัวละ 9,000 บาท

18,000

-

-

-

กองคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
งานแผนทีภ่ าษีฯ

3 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพือ่ บริการประชาชนผู้
มาชาระภาษี

เครื่องทาน้าร้อน น้าเย็น
จานวน 1 เครื่อง

5,300

-

-

-

กองคลัง
งานจัดเก็บภาษี

143,900

-

-

-

รวม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
120,600

2564
(บาท)
-

กองคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
งานบริการข้อมูล
แผนทีภ่ าษีฯ (1)
งานการเงินฯ (1)
งานทะเบียนฯ (1)
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สานักการศึกษา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
10,500

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุดเนือ่ งจาก
การใช้งานมานาน

เก้าอี้ จานวน 3 ตัว
ตัวละ 3,500 บาท

2 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุดเนือ่ งจาก
การใช้งานมานาน

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้
หรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ากว่า
36,000 บีทียู จานวน
3 เครื่องๆ ละ 47,000 บาท

141,000

-

-

-

สานักการศึกษา
อุทยานการเรียนรู้
นครลาปาง

3 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้วางหนังสือเพิม่
เติมจากทีม่ ีอยู่เดิม

ตู้เหล็กวางหนังสือ
หน้าบานโล่ง มี 5 ชั้น
จานวน 5 ตู้
ตู้ละ 5,500 บาท

27,500

-

-

-

สานักการศึกษา
อุทยานการเรียนรู้
นครลาปาง

4 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้วางเอกสาร
ในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ชั้นวางเอกสาร หน้าบานโล่ง
ภายในมีชั้นสาหรับเก็บของ
หรืออุปกรณ์เครื่องใช้
สานักงาน จานวน 3 ชุด
ชุดละ 4,000 บาท

12,000

-

-

-

สานักการศึกษา
อุทยานการเรียนรู้
นครลาปาง

191,000

-

-

-

รวม

สานักการศึกษา
งานพิพิธภัณฑ์

หน้า 104

กองสวัสดิการสังคม
ที่

ประเภท

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

1 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
เครื่องปรับอากาศ
ทีเ่ สื่อมสภาพ เนือ่ งจาก แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้
ใช้งานมานาน
หรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด
ไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
สาหรับห้องธุรการ

2 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้เพียงพอต่อ
การใช้งานสาหรับ
บุคลากรทีเ่ พิม่ ขึ้น

โต๊ะทางานเหล็ก แบบ
7 ลิ้นชัก พร้อมกระจก
จานวน 1 ตัว

8,500

-

-

-

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน

3 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้เพียงพอต่อ
การใช้งานสาหรับ
บุคลากรทีเ่ พิม่ ขึ้น

เก้าอี้สานักงาน พนักพิง
สูง ชนิดเบาะหนัง ปรับสูง
ต่าด้วยโช๊คไฮโดรลิค
ขาอลูมิเนียม มีล้อ 5 ล้อ
จานวน 1 ตัว

4,900

-

-

-

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน

60,400

-

-

-

รวม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
47,000

2564
(บาท)

กองสวัสดิการสังคม
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สานักการช่าง
ที่

ประเภท

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

แผนงาน

หมวด

1 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

2 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้ในการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ
ให้มีแสงสว่างเพียงพอ
ในการสัญจรบนท้องถนน

โคมไฟฟ้าถนนแบบแขวน
ขนาด 250 วัตต์
จานวน 50 ชุด ๆ ละ
3,000 บาท

150,000

-

3 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้เก็บข้อมูล และ
จัดทารายงานต่างๆ
ทีเ่ กี่ยวกับงานบาบัด
น้าเสีย

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 1 ชุด

30,000

4 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้สารองไฟฟ้า
สาหรับคอมพิวเตอร์
ชุดใหม่

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
จานวน 1 เครื่อง

รวม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพือ่ ใช้สูบน้ารดน้าต้นไม้
ในโรงเรือนเพาะชา
โรงพัสดุเคนเน็ตและ
ต้นไม้ สวนหย่อม ภายใน
สานักงานเทศบาลฯ

เครื่องสูบน้า
แบบมอเตอร์ไฟฟ้า
สูบน้าได้ 1,500 ลิตรต่อ
นาที จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 20,000 บาท

2561
(บาท)
40,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

สานักการช่าง

-

-

สานักการช่าง

-

-

-

สานักการช่าง
งานบาบัดน้าเสีย

5,800

-

-

-

สานักการช่าง
งานบาบัดน้าเสีย

225,800

-

-

-
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สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
ที่

แผนงาน

1 การพาณิชย์

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

รวม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพือ่ ใช้งานในห้องปฏิบัติ เครื่องปรับอากาศ ชนิด
งาน และห้องพยาบาล ตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000
บีทียู จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 32,400 บาท

2561
(บาท)
64,800

64,800

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
งานกิจการ
สถานีขนส่ง

-
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