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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งฃองชุมชน
เทศบาลนครลําปาง มีชุมชนทั้งสิ้น 43 ชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ใน 8 ตําบล ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

ตําบลเวียงเหนือ
ชุมชนสามดวงสามัคคี
ชุมชนประตูม้า
ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา
ชุมชนประตูตาล
ชุมชนท่ามะโอ
ชุมชนเจริญประเทศ
ชุมชนช่างแต้ม
ชุมชนแจ่งหัวริน
ชุมชนจามเทวี
ชุมชนศรีบุญโยง
ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย
ชุมชนกําแพงเมือง
ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง
ชุมชนบ้านปงสนุก
ตําบลพระบาท
ชุมชนบ้านสนามบิน
ชุมชนบ้านต้าสามัคคี
ชุมชนการเคหะนครลําปาง
ชุมชนปุาขาม 2
ชุมชนพระบาท-หนองหมู
ชุมชนสุขสวัสดิ์
ชุมชนศรีชุม-ปุาไผ่
ชุมชนถาวรสุข
ตําบลบ่อแฮ้ว
ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง

ตําบลชมพู
1. ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ
2. ชุมชนศรีปงชัย
3. ชุมชนนาก่วมใต้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตําบลสบตุ๋ย
ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา
ชุมชนรถไฟนครลําปาง
ชุมชนตรอกโรงไฟฟูาเก่า
ชุมชนนาก่วมเหนือ
ชุมชนท่าคราวน้อย
ชุมชนศรีบุญเรือง
ชุมชนบ้านดงไชย
ชุมชนสิงห์ชัย
ชุมชนเจริญสุข

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตําบลหัวเวียง
ชุมชนบ้านหัวเวียง
ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4
ชุมชนปุาขาม 1
ชุมชนศรีเกิด
ชุมชนกาดกองต้าเหนือ
ชุมชนศรีชุม (บางส่วน)

ตําบลพิชัย
1. ชุมชนบ้านหน้าค่าย
ตําบลสวนดอก
1. ชุมชนกาดกองต้าใต้
2. ชุมชนศรีชุม (บางส่วน)
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลนครลําปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตชุมชนเมือง มีพื้นที่อยู่สูงจาก
ระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 268.60 เมตร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ และที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ํา ตั้งอยู่บริเวณ
ตอนกลางของแอ่งกระทะ โดยมีพื้นที่ทางด้านเหนือของแม่น้ําวัง มีระดับสูงกว่าพื้นดินด้านทิศใต้ และลาดเอียง
สู่แม่น้ําวัง ซึ่งไหลผ่านกลางใจเมือง จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งพื้นที่เป็น 2 ฝั่ง
ฝั่งซ้าย ประกอบด้วย ตําบลสวนดอก ตําบลหัวเวียง ตําบลสบตุ๋ย ตําบลชมพู ตําบลพิชัย และตําบลพระบาท
ฝั่งขวา ประกอบด้วย ตําบลเวียงเหนือ และตําบลบ่อแฮ้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบดินตะกอนเก่าและที่ระดับ
ตะกอนใหม่ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพดี เหมาะแก่การเพาะปลูก
เขตตําบลเวียงเหนือ และตําบลหัวเวียง ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งเมืองเก่า คือ เมืองเขลางค์นคร
รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3 มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ปัจจุบันยังมีร่องรอยซากโบราณสถานให้เห็นทั่วไป เช่น
เจดีย์ แนวกําแพงเมืองโบราณ และคูเมืองเก่า เป็นต้น
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดลําปางมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะ จึงทําให้มีอากาศ
ร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวมาก
ช่วงที่มีอากาศร้อนจัด คือ เดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม แต่ในบางปียังมีฝนตกในเดือนกันยายน
และเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงที่มีอากาศหนาวจัด คือ
เดือนธันวาคม และ มกราคม
ปริมาณน้้าฝนและอุณหภูมิ ปี พ.ศ. 2558
รายการ
ปี พ.ศ. 2558
ปริมาณน้ําฝนตลอดทั้งปี

955.8 มิลลิเมตร

ปริมาณน้ําฝนสูงสุด

154.9 มิลลิเมตร (ก.ย.58)

ปริมาณน้ําฝนต่ําสุด

0 มิลลิเมตร (ก.พ.58)

จํานวนวันที่มีฝนตก

110 วัน

อุณหภูมิสูงสุด

41.3 องศาเซลเซียส (เม.ย.58)

อุณหภูมิต่ําสุด

11.7 องศาเซลเซียส ( ม.ค.58)

ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดลําปาง มีปริมาณน้ําฝนสูงสุด 154.9 มิลลิเมตร ในเดือนกันยายน และ
มีปริมาณน้ําฝนต่ําสุด 0 มิลลิเมตร ในเดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิสูงสุด 41.3 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน
และอุณหภูมิต่ําสุด 11.7 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม
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1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแปูง ดินร่วนหรือดินร่วนเหนียว
ปนทรายแปูง สีเทาปนชมพู สีน้ําตาลปนเทาถึงสีน้ําตาลอ่อน มีจุดประสีน้ําตาลแก่หรือสีน้ําตาลปนเหลือง
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแปูงถึงดินร่วนปน
ดินเหนียว สีเทาปนชมพูหรือสีเทาอ่อน มีจุดประสีน้ําตาลแก่ สีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีแดงปนเหลือง บางแห่ง
อาจมีศิลาแลงอ่อนและก้อนลูกรังปะปนอยู่บ้าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5)
ความลึก อินทรียวัตถุ
(ซม.)
0-25
25-50
50-100

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

ความอิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์

โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

ปานกลาง
ต่ํา
ปานกลาง

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

(ที่มา : สํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )
1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า
สภาพทั่วไปและขอบเขตของลุ่มน้ําวัง
 ลุ่มน้ําวัง เป็นลุ่มน้ําในลําดับที่ 7 จากจํานวนลุ่มน้ําทั้งหมด 25 ลุ่มน้ําของประเทศ มีพื้นที่
ประมาณ 10,791 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,746,250 ไร่ เป็นแควที่มีขนาดเล็กและสั้นที่สุดของแม่น้ําเจ้าพระยา
มีความยาวตามลําน้ําประมาณ 460 กิโลเมตร เกิดจากเทือกเขาผีปันน้ํา บริเวณดอยหลวง บ้านปุาหุ่ง
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ลุ่มน้ําตอนบน มีเทือกเขาผีปันน้ําล้อมรอบ
สภาพเป็นเนินเขามีพื้นที่
ราบน้อย ตอนกลางของลุ่มน้ําเป็นที่ราบสลับเนินเขาในเขตตัวเมืองจังหวัดลําปาง ส่วนตอนล่างเป็นพื้นที่
ค่อนข้างราบและไหลไปบรรจบกับแม่น้ําปิง ตอนท้ายเขื่อนภูมิพล ประมาณ 30 กิโลเมตร ที่บ้านปากวัง
ตําบลตากออก อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ลุ่มน้ําวังมีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือจังหวัดลําปาง (ยกเว้น
อ.งาว และ ต.แม่มอก ต.เวียงมอก อ.เถิน) และจังหวัดตาก (อําเภอสามเงา และ อําเภอบ้านตาก)
 ลุ่มน้ําสาขา
ลุ่มน้ําวังมีลุ่มน้ําสาขาแบ่งออกเป็น 7 ลุ่มน้ําสาขา ดังนี้
1. ลุ่มน้ําแม่น้ําวังตอนบน พื้นที่ประมาณ 1,687 ตารางกิโลเมตร มีแหล่งต้นกําเนิดมาจาก
เทือกเขาผีปันน้ํา บริเวณดอยหลวง บ้านปุาหุ่ง อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายที่อยู่ทางทิศเหนือของอําเภอ
วังเหนือบริเวณ ตําบลวังแก้ว เขตติดต่ออําเภอวังเหนือ กับอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่
อําเภอวังเหนือ อําเภอแจ้ห่ม และอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีลุ่มน้ําย่อยที่สําคัญ คือ น้ําแม่เย็น และน้ําแม่ม่า
2. ลุ่มน้ําแม่สอย พื้นที่ประมาณ 743 ตารางกิโลเมตร มีแหล่งต้นกําเนิดมาจากเทือกเขา
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวเขตแดนจังหวัดลําปางกับเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ในอําเภอแจ้ห่ม และอําเภอ
เมืองปาน มีลุ่มน้ําย่อยที่สําคัญคือ น้ําแม่ปาน และน้ําแม่มอน
3. ลุ่มน้ําแม่ตุ๋ย พื้นที่ประมาณ 801 ตารางกิโลเมตร มีแหล่งต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาในเขต
อําเภอเมืองปาน ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองปาน อําเภอห้างฉัตรและอําเภอเมืองลําปาง
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ไหลจากทิศเหนือ ลงมาทางทิศใต้เข้าเขตอําเภอเมืองลําปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ําวัง มีลุ่มน้ําย่อยที่สําคัญ
ได้แก่ น้ําแม่ไพร น้ําแม่เฟือง น้ําแม่ค่อม และน้ําแม่กอม
4. ลุ่มน้ําแม่น้ําวังตอนกลาง พื้นที่ประมาณ 2,132 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อําเภอ
ห้างฉัตร อําเภอเมือง อําเภอเกาะคา และอําเภอแม่ทะ มีลุ่มน้ําย่อยที่สําคัญ คือ น้ําแม่ยาว น้ําแม่ตาล น้ําแม่เกี๋ยง
5. ลุ่มน้ําแม่จาง พื้นที่ประมาณ 1,599 ตารางกิโลเมตร เป็นลุ่มน้ําขนาดกลางเป็นสาขาสําคัญ
สายหนึ่งของแม่น้ําวัง มีต้นกําเนิดมาจากสันแนวดอยหลวง กับดอยผาแดง ซึ่งเป็นแนวสันปันน้ํากับ
ลุ่มน้ํางาว ครอบคลุมพื้นที่อําเภอแม่ทะ กับอําเภอแม่เมาะทั้งหมด อําเภอเกาะคา และอําเภอเมืองลําปาง
บางส่วน ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปบรรจบกับแม่น้ําวังที่บ้านสบจาง
ในเขตอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง มีลุ่มน้ําย่อยที่สําคัญ คือ ลําน้ําแม่เมาะ ลําน้ําแม่ทะ ลําน้ําแม่วะ
6. ลุ่มน้ําแม่ต๋ํา พื้นที่ประมาณ 738 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเสริมงาม มีแหล่ง
ต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาเขตอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง กับอําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน ไหลไปบรรจบ
แม่น้ําวังในเขตอําเภอสบปราบ มีลุ่มน้ําย่อยที่สําคัญ คือ น้ําแม่เลียง และน้ําแม่เสริม
7. ลุ่มน้ําแม่น้ําวังตอนล่าง พื้นที่ 3,091 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเกาะคา
อําเภอแม่ทะ อําเภอสบปราบ อําเภอเถิน อําเภอแม่พริก และพื้นที่ในเขตอําเภอสามเงา อําเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก มีลุ่มน้ําสาขาที่สําคัญ คือ ห้วยแม่มอก ห้วยแม่พริก และห้วยแม่สลิด

1.
2.
3.
4.

ชื่อลุ่มน้้าสาขา
ลุ่มน้ําแม่น้ําวังตอนบน
ลุ่มน้ําแม่สอย
ลุ่มน้ําแม่ตุ๋ย
ลุ่มน้ําแม่น้ําวังตอนกลาง

5. ลุ่มน้ําแม่จาง
6. ลุ่มน้ําแม่ต๋ํา
7. ลุม่ น้ําแม่น้ําวังตอนล่าง

รวม

พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าวัง
ครอบคลุมพื้นที่
อําเภอวังเหนือ อําเภอแจ้ห่ม และอําเภอเมือง
อําเภอแจ้ห่ม และอําเภอเมืองปาน
อําเภอเมืองปาน อําเภอห้างฉัตร และอําเภอเมือง
อําเภอห้างฉัตร อําเภอเมือง อําเภอเกาะคา
และอําเภอแม่ทะ
อําเภอแม่ทะ อําเภอแม่เมาะ อําเภอเกาะคา
และอําเภอเมือง
อําเภอเสริมงาม
อําเภอเกาะคา อําเภอแม่ทะ อําเภอสบปราบ
อําเภอเถิน อําเภอแม่พริก และอําเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก

พื้นที่ (ตร.กม.)
1,687
743
801
2,132
1,599
738
3,091
10,791

(ที่มา : สํานักงาน ลุ่มน้ําวัง , http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/graphsed/wang/wang.htm)
นอกจากแม่น้ําวังแล้ว เทศบาลนครลําปางมีแหล่งน้ํา ได้แก่ ลําเหมืองบริเวณชุมชนจามเทวี ลําเหมือง
แม่ปูน ลําห้วยแม่กระติ๊บ ลําห้วยซาววา คูเมืองปงสนุก คลองลําน้ําบ้านหน้าค่าย ร่องน้ํายายตอง เป็นต้น
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลนครลําปาง เดิมเป็นสุขาภิบาลเมืองลําปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตามพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลําปาง ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ 10.86 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตําบล คือ ตําบลสวนดอก ตําบลเวียงเหนือ ตําบลหัวเวียง และตําบลสบตุ๋ย เมื่อวันที่ 24
ตุลาคม พ.ศ. 2534 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การปกครองของเทศบาลเมืองลําปางใหม่ ได้
ขยายอาณาบริเวณของเทศบาลเพิ่มขึ้นอีก 11.31 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 22.17 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ตําบลเพิ่มอีก 4 ตําบล คือ ตําบลบ่อแฮ้ว 1.16 ตารางกิโลเมตร ตําบลชมพู 3.80 ตาราง
กิโลเมตร ตําบลพระบาท 6.13 ตารางกิโลเมตร และตําบลพิชัย 0.22 ตารางกิโลเมตร เมื่อในวันที่
10
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองลําปาง จัดตั้งเป็นเทศบาลนครลําปาง
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 10 ก.) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป ครอบคลุมพื้นที่อาณาบริเวณ 8 ตําบล คือ 4 ตําบลเดิม และบางส่วนของตําบลบ่อแฮ้ว
บางส่วนของตําบลชมพู บางส่วนของตําบลพระบาท และบางส่วนของตําบลพิชัย รวมทั้งสิ้น 22.17 ตาราง
กิโลเมตร นับว่าเป็นเทศบาลนครแห่งที่สองของภาคเหนือตอนบนถัดจากเทศบาลนครเชียงใหม่


สัญลักษณ์เทศบาลนครลําปาง

เขตการปกครองเทศบาลนครลําปาง ตั้งอยู่เลขที่ 246 ถนนฉัตรไชย ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 สายพหลโยธิน
ประมาณ 602 กิโลเมตร และทางรถไฟ ประมาณ 625 กิโลเมตร มีจังหวัดใกล้เคียง 7 จังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
ทิศใต้
จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก จังหวัดลําพูน
โดยมีพื้นที่ 22.17 ตารางกิโลเมตร (13,856.25 ไร่) ครอบคลุม 8 ตําบล รายละเอียด ดังนี้
อาณาเขตและพื้นที่เทศบาลนครลําปาง
พื้นที่ทั้งตําบล
(เดิม)
1. สวนดอก
2. เวียงเหนือ
3. หัวเวียง
4. สบตุ๋ย

รวมพื้นที่
(ตร.กม.)
10.86

พื้นที่บางส่วนของตําบล
(ใหม่)
1. บ่อแฮ้ว
2. ชมพู
3. พระบาท
4. พิชัย

มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 22.17 ตารางกิโลเมตร (13,856.25 ไร่)

รวมพื้นที่
(ตร.กม.)
1.16
3.80
6.13
0.22
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ทิศเหนือ

ติดต่อกับ
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ทิศใต้
ติดต่อกับ

ตําบลพิชัย
ตําบลพระบาท และตําบลพิชัย
ตําบลบ่อแฮ้ว และตําบลชมพู
ตําบลพระบาท

เทศบาลนครลําปาง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีโครงสร้างในการบริหารงานองค์การเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)
องค์การเทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
1) สภาเทศบาล สภาเทศบาลนครลําปาง ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งในพื้นที่เขตเทศบาล เทศบาลนครลําปางแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง โดยกําหนดให้
แต่ละเขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลได้จํานวน 6 คน ดังนั้น สภาเทศบาลนครลําปาง จึงประกอบด้วย
สมาชิกจํานวน 24 คน มีวาระ 4 ปี บทบาทหน้าที่หลักของสภาเทศบาล คือ การออกเทศบัญญัติ ตรวจสอบ
ควบคุมการบริหารงานของฝุายบริหาร ให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ
หรือวิสามัญประจําสภา นอกจากนี้ สมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่ในการเลือกประธานสภา และรองประธานสภา
เพื่อทําหน้าที่เปิดสภา และดําเนินการในการประชุมสภา หลังจากสมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งประธานสภาและ
รองประธานสภาแล้วส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคําสั่งแต่งตั้ง วาระของประธานสภาและรองประธานสภา
มีอายุเท่ากับสภาเทศบาล หรือมีการยุบสภา
2) นายกเทศมนตรี ตําแหน่งนายกเทศมนตรีนั้น มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี ทําหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบ
ในการบริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย วางระเบียบเพื่อให้งานเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รักษาการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ นายกเทศมนตรี อาจแต่งตั้งรอง
นายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน เป็นผู้ช่วยเหลือนายกเทศมนตรีในการบริหารเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมาย และอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีรวมกันได้ไม่เกิน 5 คน
การแบ่งส่วนราชการเทศบาล
ในการปฏิบัติงานราชการ ให้มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย
และมีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โครงสร้างการแบ่ง
ส่วน ราชการเทศบาลนครลําปาง ประกอบไปด้วย 3 สํานัก 4 กอง และ 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1) สํานักปลัดเทศบาล 2) สํานักการศึกษา 3) สํานักการช่าง 4 ) กองวิชาการและแผนงาน 5) กองคลัง
6) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7) กองสวัสดิการสังคม 8) หน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้เทศบาล
ยังมีกิจการพาณิชย์ ได้แก่ สถานธนานุบาล และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)
จากข้อมูลสรุปจํานวนบุคลากรของเทศบาลนครลําปาง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เทศบาล
นครลําปางมีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 5 31 คน แบ่งออกเป็น พนักงานเทศบาล จํานวน 16 1 คน ลูกจ้างประจํา
จํานวน 56 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน95 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 219 คน
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2.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลนครลําปางมีหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางและ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง โดยเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ข้อ 15 “ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและหลักเกณฑ์ตามข้อ 15 โดยพิจารณา
จํานวนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศจํานวนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการ
เลือกตั้ง...”
- มีการประกาศจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน
2555 โดยแบ่งเป็น 4 เขต ดังนี้
เขต 1 ประกอบด้วย ตําบลเวียงเหนือ และตําบลบ่อแฮ้ว จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 10,501 คน
เขต 2 ประกอบด้วย ตําบลหัวเวียง และตําบลสวนดอก
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 9,395 คน
เขต 3 ประกอบด้วย ตําบลสบตุ๋ย จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 10,642 คน
เขต 4 ประกอบด้วย ตําบลชมพู ตําบลพระบาท และตําบลพิชัย จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวน 12,052 คน
รวมจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก ทั้งสิ้น จํานวน 42,590 คน
- มีการประกาศจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลําปาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2556 โดยมี 1 เขตเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งสิ้น จํานวน 43,535 คน
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร
ในเขตเทศบาลนครลําปาง มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 54,265 คน แยกเป็นชาย 24,656 คน
หญิง 29,609 คน มีจํานวนครัวเรือนเท่ากับ 28,352 ครัวเรือน ตําบลที่มีประชากรมากที่สุดคือ ตําบลสบตุ๋ย
จํานวน 13,628 คน รองลงมาตามลําดับคือ ตําบลเวียงเหนือ จํานวน10,822 คน ตําบลพระบาท จํานวน9,146 คน
ตําบลหัวเวียง จํานวน 7,577 คน ตําบลชมพู จํานวน 5,725 คน ตําบลสวนดอก จํานวน 4,689 คน
ตําบลบ่อแฮ้ว จํานวน 1,752 คน และตําบลพิชัย มีประชากรน้อยที่สุด จํานวน 926 คน
จ้านวนครัวเรือนและประชากร แยกตามต้าบล (ณ เดือนกันยายน 2559)
พื้นที่ตําบล
1. ตําบลสบตุ๋ย
2. ตําบลเวียงเหนือ
3. ตําบลพระบาท
4. ตําบลหัวเวียง
5. ตําบลชมพู
6. ตําบลสวนดอก
7. ตําบลบ่อแฮ้ว
8. ตําบลพิชัย
รวมทั้งสิ้น

จํานวนครัวเรือน
7,450
5,379
4,540
4,077
2,561
3,165
853
327
28,352

ชาย
6,291
4,945
4,216
3,248
2,624
2,121
804
407
24,656

จํานวนประชากร
หญิง
7,337
5,877
4,930
4,329
3,101
2,568
948
519
29,609

รวม
13,628
10,822
9,146
7,577
5,725
4,689
1,752
926
54,265
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3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร
ชาย 24,439 คน
เด็ก (ทารก – 6 ปี)
1,359 คน
เด็กโต (7-12 ปี)
1,491 คน
วัยรุ่น (13-17 ปี)
1,468 คน
ผู้ชาย (18-60 ปี)
15,558 คน
คนชรา (60 ปี ขึ้นไป) 4,563 คน

หญิง 29,443 คน
เด็ก (ทารก – 6 ปี)
1,321 คน
เด็กโต (7-12 ปี)
1,522 คน
วัยรุ่น (13-17 ปี)
1,411 คน
ผู้หญิง (18-60 ปี)
18,536 คน
คนชรา (60 ปี ขึ้นไป) 6,653 คน

(ช่วงอายุเป็นข้อมูลเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559
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รายงานการให้บริการส้านักทะเบียนราษฎร เทศบาลนครล้าปาง
ประจ้าปี พ.ศ. 2559
จ้านวน
ครัวเรือน

มกราคม 59
กุมภาพันธ์ 59
มีนาคม 59
เมษายน 59
พฤษภาคม 59
มิถุนายน 59
กรกฎาคม 59
สิงหาคม 59
กันยายน 59

28,109
28,116
28,139
28,305
28,312
28,330
28,337
28,347
28,352

จ้านวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม

24,864
24,832
24,797
24,786
24,738
24,735
24,704
24,674
24,656

29,795
29,753
29,727
29,730
29,625
29,593
29,566
29,639
29,609

54,659
54,585
54,524
54,516
54,363
54,328
54,270
54,313
54,265

แจ้งเกิด
ชาย หญิง รวม

แจ้งตาย
ชาย หญิง รวม

ชาย

136
118
132
146
135
127
138
146
140

140
115
147
195
114
90
112
120
128

76
79
101
111
145
100
64
98
90

122
114
121
133
117
135
144
127
133

258
232
253
279
252
262
282
273
273

99
111
97
141
97
77
81
87
76

239
226
244
336
211
167
193
207
204

การย้ายเข้า
หญิง
รวม

92
69
104
127
125
119
87
255
89

168
148
205
238
270
219
151
353
179

การย้ายออก
ชาย
หญิง
รวม

202
206
230
261
285
227
217
236
220

231
195
243
244
218
271
265
264
216

สรุปสถิติประชากรในเขตเทศบาลนครล้าปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2559
พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ครัวเรือน
26,770
26,974
27,315
27,820
28,100
28,352

จ้านวนประชากร
56,448
55,852
55,318
55,044
54,726
54,265

แจ้งเกิด
3,648
3,999
3,653
3,548
3,370
2,364

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม (เฉพาะปี พ.ศ. 2559 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน)

แจ้งตาย
483
525
1,685
2,330
2,496
2,027

ย้ายเข้า
3,058
3,103
2,821
2,833
2,715
1,931

ย้ายออก
5,323
5,184
6,558
6,132
6,078
4,331

433
401
473
505
503
498
482
500
436
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เดือน/ปี
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
เทศบาลนครลําปาง มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน 6 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
2. โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
3. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
4. โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
5. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปุารวก)
6. โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ทั้ง 6 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
1. โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ โรงเรียน
เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปุารวก)
2. โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ โรงเรียน
เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) และโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ในปีการศึกษา 255 8 โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 3, 043 คน จํานวน
ห้องเรียน 120 ห้องเรียน แยกได้ดังนี้
โรงเรียนเทศบาล 1 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 464 คน แบ่งออกเป็น
ในเขต
295 คน นอกเขต 169 คน มีห้องเรียน 18 ห้อง
โรงเรียนเทศบาล 3 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 403 คน
ในเขต
111 คน นอกเขต 292 คน มีห้องเรียน 15 ห้อง
โรงเรียนเทศบาล 4 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 819 คน
ในเขต
166 คน นอกเขต 653 คน มีห้องเรียน 33 ห้อง
โรงเรียนเทศบาล 5 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 658 คน
ในเขต
255 คน นอกเขต 403 คน มีห้องเรียน 24 ห้อง
โรงเรียนเทศบาล 6 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน
ในเขต
34 คน นอกเขต 101 คน มีห้องเรียน 9 ห้อง
โรงเรียนเทศบาล 7 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 564 คน
ในเขต
153 คน นอกเขต 411 คน มีห้องเรียน 21 ห้อง
นอกจากนี้แล้ว เทศบาลนครลําปางยังมีการจัดการเรียนการสอนและจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นาก่วมใต้ มีเด็กเล็กจํานวน 60 คน จํานวน 3 ห้องเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง เพื่อพัฒนา
เด็กเล็ก อีกจํานวน 106 คน จํานวน 2 ห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนเป็นสําคัญ ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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บุคลากรของสถานศึกษา ทั้ง 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีการศึกษา 2558
สังกัดเทศบาลนครลําปางมีจํานวนทั้งสิ้น 233 คน สามารถแยกออกได้ดังนี้
โรงเรียนเทศบาล 1 มีบุคลากร จํานวน 33 คน
โรงเรียนเทศบาล 3 มีบุคลากร จํานวน 27 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 มีบุคลากร จํานวน 60 คน
โรงเรียนเทศบาล 5 มีบุคลากร จํานวน 47 คน
โรงเรียนเทศบาล 6 มีบุคลากร จํานวน 18 คน
โรงเรียนเทศบาล 7 มีบุคลากร จํานวน 38 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ มีบุคลากร จํานวน 4 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง มีบุคลากร จํานวน 6 คน

ข้อมูลจ้านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558
สังกัด ส้านักการศึกษา เทศบาลนครล้าปาง
โรงเรียน

46
40
36
58
20
40
240

49
31
31
45
12
56
224

47
45
53
43
12
45
245

รวม

จ้านวนนักเรียน
มัธยมศึกษา
ม.1 ม.2 ม.3 รวม

142 66 53 61 45 56 41 322
116 52 40 52 50 55 38 287
120 42 46 60 70 78 77 373 105 114 107
146 66 64 41 58 47 50 326 65 63 58
44 13 14 17 16 14 17
91
141 45 59 56 58 53 58 329 36 34 24
709 284 276 287 297 303 281 1,728 206 211 189

326
186
94
606

จ้านวนนักเรียน
ในเขต นอกเขต

รวม

295
111
166
255
34
153
1,014

464
403
819
658
135
564
3,043

169
292
653
403
101
411
2,029

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ มีนักเรียน จํานวน 60 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง มีนักเรียน จํานวน 106 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559)
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โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปุารวก)
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
รวม

จ้านวนนักเรียน
จ้านวนนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6
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ข้อมูลจ้านวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2558
สังกัด ส้านักการศึกษา เทศบาลนครล้าปาง
จ้านวนห้องเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา

โรงเรียน

จ้านวนห้องเรียน
ระดับประถมศึกษา

อ.2

อ.3

รวม

ป. 1

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

2

2

2

6

2

2

2

2

2

โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)

2

2

-

4

2

2

2

1

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

2

2

2

6

3

3

3

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

2

2

2

6

2

2

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปุารวก)

1

1

1

3

1

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

2

2

2

6

11

11

9

31

รวม

ป. 2 ป. 3 ป. 4

ป. 5 ป. 6

รวมทั้งสิ้น

รวม

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

2

12

-

-

-

-

18

2

2

11

-

-

-

-

15

3

3

3

18

3

3

3

9

33

2

2

2

2

12

2

2

2

6

24

1

1

1

1

1

6

2

2

2

2

2

2

12

1

1

1

3

21

12

12

12

11

12

12

71

6

6

6

18

120

9

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
สําหสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ มีห้องเรียน จํานวน 3 ห้อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง มีห้องเรียน จํานวน 2 ห้อง (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559)
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อ.1

จ้านวนห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

1 - 14
4.2 สาธารณสุข
เทศบาลนครลําปางมีบุคลากรทางการแพทย์ โดยแบ่งเป็น พยาบาลวิชาชีพ01คน พยาบาลเทคนิค 1 คน
ทันตสาธารณสุข 2 คน นักวิชาการสุขาภิบาล 1 คน และมี อสม. ทั้งสิ้น 440 คน
ข้อมูลจ้านวน อสม. ชุมชน ในเขตเทศบาลนครล้าปาง
ล้าดับ
จ้านวน ล้าดับ
จ้านวน
ชุมชน
ชุมชน
ที่
(คน)
ที่
(คน)
1 ชุมชนหัวเวียง
10
23 ชุมชนช่างแต้ม
12
2 ชุมชนปุาขาม 1
7
24 ชุมชนท่ามะโอ
11
3 ชุมชนศรีเกิด
9
25 ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย
9
4 ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4
6
26 ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา
6
5 ชุมชนบ้านดงไชย
22
27 ชุมชนบ้านปงสนุก
14
6 ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา
3
28 ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง
21
7 ชุมชนท่าคราวน้อย
14
29 ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ
10
8 ชุมชนศรีบุญเรือง
16
30 ชุมชนนาก่วมใต้
25
9 ชุมชนตรอกโรงไฟฟูาเก่า
12
31 ชุมชนศรีปงชัย
10
10 ชุมชนรถไฟนครลําปาง
2
32 ชุมชนสุขสวัสดิ์
17
11 ชุมชนนาก่วมเหนือ
24
33 ชุมชนศรีชุม-ปุาไผ่
11
12 ชุมชนกาดกองต้าใต้
3
34 ชุมชนการเคหะนครลําปาง
21
13 ชุมชนกาดกองต้าเหนือ
4
35 ชุมชนปุาขาม 2
18
14 ชุมชนสามดวงสามัคคี
7
36 ชุมชนสนามบิน
9
15 ชุมชนจามเทวี
6
37 ชุมชนพระบาท-หนองหมู
6
16 ชุมชนศรีบุญโยง
8
38 ชุมชนบ้านต้าสามัคคี
8
17 ชุมชนเจริญประเทศ
11
39 ชุมชนบ้านหน้าค่าย
9
18 ชุมชนแจ่งหัวริน
12
40 ชุมชนเจริญสุข
3
19 ชุมชนกําแพงเมือง
10
41 ชุมชนสิงห์ชัย
10
20 ชุมชนประตูตาล
6
42 ชุมชนศรีชุม
2
21 ชุมชนบ้านใหม่-ประตูม้า
4
43 ชุมชนถาวรสุข
4
22 ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง
8
รวม
440
ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2559
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สถานะสุขภาพของประชาชน
รายงานการตายจ้าแนกตามเพศและสาเหตุการตาย ในเขตเทศบาลนครล้าปาง
(ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
ล้าดับที่

สาเหตุการตาย (โรค)

ชาย

หญิง

รวม

1

ติดเชื้อในกระแสเลือด

34

41

75

2

หัวใจทุกชนิด

35

28

63

3

มะเร็งทุกชนิด

58

55

113

4

ชราภาพ

22

40

62

5

ระบบทางเดินหายใจ

10

3

13

6

อุบัติเหตุ

23

10

33

7

ปอดอักเสบ

24

16

40

8

ไตวาย

13

9

22

9

ความดันโลหิตสูง

1

2

3

10

กระเพาะอาหาร, สําไส้

8

3

11

11

วัณโรคปอด, วัณโรคอื่น ๆ

2

3

5

12

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

4

2

6

13

ตับอักเสบ, อื่น ๆ ของตับ

2

1

3

14

ฆ่าตัวตาย

1

1

2

15

เบาหวาน

2

-

2

16

ตับแข็ง

-

2

2

17

การถูกฆ่า

2

-

2

18

โรคหลอดเลือดสมอง

20

10

30

19

อื่น ๆ

69

53

122

330

279

609

รวม
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จ้านวนสถานประกอบการและสถานบริการสาธารณะที่รับผิดชอบ
ที่
1

2
3

4
1

2

1. สถานประกอบการ
รายการ
สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
- พื้นที่มากกว่า 200 ตร.ม.
- พื้นที่น้อยกว่า 200 ตร.ม.
ร้านอาหารในเขตเทศบาลนครลําปางที่ขึ้นทะเบียนขออนุญาต
ตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุ
กิจการค้
าที่เป็นอันตรายต่อขสุขภาพ
- โรงแรม
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ซ่อมรถจักรยานยนต์
- ซ่อมรถยนต์
- ร้านชุบ เชื่อม อ๊อกโลหะ
- ร้านรับซื้อของเก่า
- ร้านถ่ายเอกสาร
- ร้านซ่อมเครื่องอุปกรณ์ไฟฟูา อิเลคทรอนิคส์
- ร้านถ่ายรูป
- แบ่งห้องเช่า หอพัก
- เสริมสวย
- ซัก อบ รีด
- สถานบันเทิง
- อื่น ๆ
ร้านขายของชํา
2. สถานบริการสาธารณะ
ตลาดสด
- ตลาดสดเทศบาล
- ตลาดเอกชน
สถานศึกษา
- โรงเรียน
- วิทยาลัย

จ้านวน/แห่ง
1,005
45
960
920
1,413
27
62
87
97
40
6
74
42
20
227
322
23
45
341
498

5
9
26
4
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ที่
3
4
5
6
7

รายการ

จ้านวน/แห่ง
47
6
3
17
42

วัด
สุสาน/ฌาปนสถาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ศูนย์เด็กเล็ก
ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลําปาง (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2559)

4.3 อาชญากรรม
สถิติคดีอาญา 4 กลุ่มเปรียบเทียบ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557/2558
ของ สภ. เมืองล้าปาง (ประชากร 167,404 คน)
กลุ่ม
ที่

1

2

ปี 2557

ประเภทความผิด

ปี 2558

เปรียบเทียบ

รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

เพิ่ม/ลด

%

รวม

4
2
9
8
8
31

3
2
7
6
4
22

1
5
10
2
18

1
4
3
1
9

-4
-1
-4
2
-6
-13

-100
-50
-44.44
25.00
-75.00
-41.94

รวม

3
2
3
119
(1)
(30)
(88)
28
43
10
2
210

2
1
1
94
(30)
(64)
7
16
4
1
126

2
6
12
172
(1)
(35)
(136)
41
55
4
2
294

1
5
1
56
(15)
(41)
5
15
1
84

-1
4
9
53
0
(5)
(48)
13
12
-6
0
84

-33.33
200
300
44.54
0.00
(16.67)
(54.55)
46.43
27.91
-60
0
40

คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย
และเพศ
1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉรรจ์)
1.2 ทําร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
1.3 พยายามฆ่า
1.4 ทําร้ายร่างกาย
1.5 ข่มขืนกระทําชําเรา

คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
2.1 ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์)
2.2 ชิงทรัพย์
2.3 วิ่งราวทรัพย์
2.4 ลักทรัพย์
- รถยนต์
- รถจักรยานยนต์
- อื่นๆ
2.5 ฉ้อโกง
2.6 ยักยอกทรัพย์
2.7 ทําให้เสียทรัพย์
2.8 วางเพลิง
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กลุ่ม
ที่

3

4

ประเภทความผิด
ฐานความผิดพิเศษ
3.1 พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์
3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
3.4 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า
3.5 พ.ร.บ.ปุาไม้
3.6 พ.ร.บ.ปุาสงวนแห่งชาติ
3.7 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา
3.8 พ.ร.บ.ศุลกากร
3.9 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
รวม
คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
4.1 ยาเสพติด
- จําหน่าย/ครอบครองเพื่อจําหน่าย
- ครอบครอง
- เสพยา
4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด
- อาวุธปืนธรรมดา
- วัตถุระเบิด
4.3 การพนัน
- สลากกินรวบ
- อื่นๆ
4.4 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
4.5 ความผิดเกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี
4.6 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ
4.7 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รวม

ปี 2557

ปี 2558

เปรียบเทียบ

รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

เพิ่ม/ลด

%

4

6

-

-

-4

-100

3
15
10
6
1
16
12
67

2
15
9
4
1
12
14
63

12
14
9
7
2
6
5
55

12
14
9
2
6
5
48

9
-1
-1
1
2
-1
-10
-7
-12

300
-6.67
-10
16.67
-100
-62.50
-58.33
-17.91

436
(289)
(133)
(14)
23
(21)
(2)
300
(6)
(294)
26
15

-103
(19)
(-93)
(-29)
-5
(-6)
(1)
-43
(-9)
(-34)
-43
-5

-21.02
(8.23)
(-43.06)
(-67.44)
-20.83
(-25)
-39.45
(-60)
(-36.17)
-62.32
-41.67

490
(231)
(216)
(43)
24
(24)
109
(15)
(94)
69
12

525 387
(257) (250)
(225) (123)
(43) (14)
24
19
(24) (18)
(1)
361
66
(15)
(6)
(346) (60)
69
26
13
7

13

13

2

2

-11

-84.62

7
724

7
1,012

20
527

22
824

13
-197

185.71
-27.21

(ข้อมูลจาก สภ. เมืองล้าปาง)
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4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาสําคัญลําดับต้นๆ ที่ทุกประเทศ ทุกหน่วยงาน และทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
จะต้องร่วมมือกันปูองกัน แก้ไข ปราบปราม และบําบัดฟื้นฟูผู้มีปัญหาสารเสพติด ให้กลับมาเป็นประชาชน ที่มี
คุณภาพ เพื่อที่จะทําให้ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย ปราศจากอาชญากรรม และด้วยสถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่เขตเทศบาลนครลําปาง ข้อมูลสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559
จนถึงปัจจุบัน พบผู้กระทําผิดกฎหมายยาเสพติด คดีครอบครองสารเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน ยาไอซ์
กัญชาแห้ง เป็นส่ว นใหญ่ มีการจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายเพื่อดําเนินคดี รวมถึงเด็กและเยาวชน
นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการติดตามผู้ผ่านการบําบัดรักษาในปี 2559
จํานวน 8 ราย และยังมีการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน พบว่า ชุมชน จํานวน 43 ชุมชน ในเขตเทศบาล
นครลําปาง ดังนี้
1) มีสถานะชุมชนสีขาว : ก ไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และไม่มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มีจํานวน
31 ชุมชน
2) มีสถานะชุมชนสีเขียว : ข ไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่เกิน 3 คน
ต่อ ประชากร 1,000 คน มีจํานวน 8 ชุมชน
3) มีสถานะชุมชนเหลือง : ค ไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 4 คน แต่ไม่
เกิน 5 คน ต่อ ประชากร 1,000 คน (ไม่มีชุมชนที่เข้าข่าย)
4) มีสถานะชุมชนแดง: ง มีผู้ผลิต/ผู้ขาย ยาเสพติด หรือมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเกิน 4 คน ขึ้นไป
ต่อ ประชากร 1,000 คน มีจํานวน 4 ชุมชน
ซึ่ง เทศบาลนครลําปางมีแผนและโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เป็น
ประจําทุกปี
4.5 การสังคมสงเคราะห์
ภารกิจการให้การสงเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง มี 3 ลักษณะ ดังนี้ คือ
1. การป้องกันปัญหา
โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อให้คําแนะนําปรึกษา และ
ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นอาสาสมัครในการเฝูาระวังและปูองกันปัญหาทางสังคม เช่น กลุ่มสตรี
ประจําชุมชน เครือข่ายสตรีเทศบาลนครลําปาง ชมรมผู้สูงอายุประจําชุมชน เครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครลําปาง
อาสาสมัครสวัสดิการสังคม ชมรมคนพิการ เป็นต้น
2. การแก้ไขปัญหา
โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ และจิตใจ
ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
- ให้คําแนะนําปรึกษา โดยนักสังคมสงเคราะห์ ที่กองสวัสดิการสังคม และทางโทรศัพท์
- ให้การช่วยเหลือในรูปของวัตถุ สิ่งของ และเงินสงเคราะห์ สําหรับผู้ประสบปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค นมผง วัสดุก่อสร้าง
เบี้ยยังชีพ เป็นต้น
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- ประสานงานการให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาคีอื่น ๆ เช่น การส่งคนพิการเข้า
สถาน สงเคราะห์ การส่งผู้สูงอายุเข้าสถานสงเคราะห์ การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ
การขอรับเงินทุนประกอบอาชีพ การขอรับการช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ เป็นต้น
3. การฟื้นฟูและพัฒนาประชาชนผู้ด้อยโอกาส หรือประชาชนทั่วไป
โดยการฝึกอาชีพกลุ่มเปูาหมายคุ้มครองสิทธิสตรี เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถมีการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ทั้งนี้ มีกลุ่มเปูาหมายที่สําคัญ คือ เด็ก เยาวชน คนว่างงาน กลุ่มผู้ปุวยเอดส์ กลุ่มคนพิการ
กลุ่มผู้ประสบสาธารณภัย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ประสบปัญหาสังคม กลุ่มผู้ประสบปัญหาครอบครัว กลุ่มสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลนครล้าปาง เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เดือน
จ้านวนเงิน
ราย
(บาท)
ต.ค. 58
8,778
5,934,800
พ.ย. 58
8,907
5,911,900
ธ.ค. 58
8,843
5,864,700
ม.ค. 59
8,738
5,849,500
ก.พ. 59
8,794
5,828,500
มี.ค. 59
8,765
5,806,900
เม.ย. 59
8,739
5,788,600
พ.ค. 59
8,703
5,761,700
มิ.ย. 59
8,582
5,674,600
ก.ค. 59
8,522
5,630,400
ส.ค. 59
8,508
5,618,900
ก.ย. 59
5,481
5,599,900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
69,270,400

เบี้ยความพิการ
เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จ้านวนเงิน
จ้านวนเงิน
ราย
ราย
(บาท)
(บาท)
1,047
837,600
49
24,500
1,014
811,200
49
24,500
979
783,200
49
24,500
971
776,800
48
24,000
967
773,600
51
25,500
961
768,800
51
25,500
956
764,800
51
25,500
947
757,600
51
25,500
934
747,200
51
25,500
1,101
883,200
51
25,500
1,127
901,600
51
25,500
1,150
920,000
51
25,500
9,725,600
301,500
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ทางรถยนต์
การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน
ระยะทางประมาณ 602 กิโลเมตร มีรถโดยสารปรับอากาศที่ผ่านจังหวัดลําปาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ
7 ชั่วโมง ทางหลวงสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 1 เชื่อม จังหวัดพะเยา - จังหวัดลําปาง - จังหวัดตาก
และทางหลวงหมายเลข 11 เชื่อมจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลําพูน - จังหวัดลําปาง - จังหวัดแพร่
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ได้รับการถ่ายโอนจากสํานักงานขนส่ง
จังหวัดลําปาง กรมการขนส่งทางบก ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา มีอาคาร 2 ชั้น
จํานวน 1 หลัง มีช่องจอดรถ
ในสถานี 16 ช่อง มีเส้นทางการเดินรถโดยสารประจําทางระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัด จํานวน 58 เส้นทาง
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ทางรถไฟ
สถานีรถไฟนครลําปาง อยู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ตั้งอยู่ที่ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง บนพื้นที่ 161 ไร่ ห่างจากสถานีกรุงเทพฯ 642 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2458และเปิดใช้งาน
เมื่อครั้งรถไฟขบวนแรกเดินทางถึงจังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2459
ทางอากาศ
ท่าอากาศยานลําปาง ตั้งอยู่เลขที่ 175 ถนนสนามบิน 1 ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง มีพื้นที่ทั้งหมด 509 ไร่ 72 ตารางวา สายการบินที่ให้บริการ ได้แก่ บางกอกแอร์เวย์ และนกแอร์
5.2 การไฟฟ้า
ปัจจุบัน ในเขตเทศบาลนครลําปาง มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน แต่ในส่วนของ ไฟฟูาสาธารณะ
(ไฟฟูาส่องสว่าง) ยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากในบางพื้นที่ยังคงมีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างเพิ่มขึ้น การแก้ไขปัญหาไฟฟูาสาธารณะในแต่ละปี เทศบาลอุดหนุน งบประมาณใน การ
ขยายเขตไฟฟูาให้แก่กา รไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง ปัจจุบันเทศบาลนครลําปางมีไฟฟูา สาธารณะ
(ไฟฟูาส่องสว่าง) มีจํานวน 8,267 จุด (ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2559)
5.3 การประปา
จากการสํารวจข้อมูลการจ่ายน้ําในพื้นที่เทศบาลนครลําปาง จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ลําปาง พบว่า จํานวนครัวเรือนที่ใช้น้ําประปา มีจํานวน 20,446 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์
2558) น้ําประปาที่ผลิต 26,956 ลบ.ม./วัน แหล่งน้ําดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปา 1 แห่ง (คลองชลประทานแม่วัง
ฝั่งซ้าย) และแหล่งน้ําดิบสํารอง 1 แห่ง (แม่น้ําวัง)
5.4 ไปรษณีย์
ในเขตเทศบาลนครลําปางมีที่ทําการไปรษณีย์ให้บริการแก่ประชาชน จํานวน 3 แห่ง ดังนี้
 ที่ทําการไปรษณีย์ลําปาง ที่ตั้ง 79 ถนนทิพย์ช้าง หัวเวียง เมือง ลําปาง 52000
 ที่ทําการไปรษณีย์แม่วัง ที่ตั้ง 11/16 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52102
 ที่ทําการไปรษณีย์สบตุ๋ย ที่ตั้ง 81 ถ.สุเรนทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52100
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5.5 ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 พื้นที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง มีการแบ่งประเภทของถนนได้ดังนี้
1. ถนนลูกรัง 37 สายทาง ความยาวรวมทั้งหมด 7.872 กิโลเมตร
2. ถนนลาดยาง 269 สายทาง ความยาวรวมทั้งหมด 117.296 กิโลเมตร
3. ถนนคอนกรีต 287 สายทาง ความยาวรวมทั้งหมด 99.181 กิโลเมตร
4. ระบบระบายน้ําในเส้นทาง จํานวน 528 สายทาง
 สวนสาธารณะเทศบาลนครลําปาง มีดังนี้
1. สวนสาธารณะเขลางค์นคร บริเวณถนนวังขวา มีพื้นที่ 34 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา
2. สวนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลําปาง (สวนหลวง ร. 9) บริเวณถนนศิรินาวิน
มีพื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา
3. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 80 พรรษา
(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) บริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลําปาง – งาว มีพื้นที่ 6 ไร่
4. สวนสาธารณะเวียงละกอน (สนามกีฬาเทศบาลนครลําปาง) บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 1
มีพื้นที่ 48 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา
5. สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา บริเวณถนนฉัตรไชย– รอบเวียง มีพื้นที่ 4 ไร่ 35 ตารางวา
6. ฝายน้ําแม่วังเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลําปาง (สวนสาธารณะเขื่อนยาง) บริเวณถนนเลียบ
แม่น้ําวัง มีพื้นที่ 35 ไร่เศษ
7. สวนสาธารณะประตูเวียง บริเวณถนนวังโค้ง มีพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา
8. สวนสาธารณะสุชาดาราม บริเวณถนนสุชาดา มีพื้นที่ 4 ไร่
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การท่องเที่ยว
ลําปางเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย ที่ยังมีรถม้าเป็นยานพาหนะที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ได้นั่งรถม้าชมสถานที่สําคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ของเมืองลําปาง
สถานีจอดรถม้า มีจํานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. ข้างศาลากลางหลังเก่า
2. หน้าโรงแรมลําปางเวียงทอง
3. บริเวณหน้าโรงแรมทิพย์ช้าง(เก่า)
4. หน้าโรงเรียนเทศบาล 4
5. บริเวณสุสานไตรลักษณ์ (หลวงพ่อเกษมเขมโก)
นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองลําปางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยทัว้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ มีดังต่อไปนี้
1. กาดกองต้า (ถนนคนเดิน)
2. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางเก่าจังหวัดลําปาง ด้านตะวันตกเฉียงใต้
3. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
4. วัดศรีชุม
5. วัดศรีรองเมือง
6. วัดปุาฝาง
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7. วัดไชยมงคล
8. สํานักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก สํานักสุสานไตรลักษณ์
9. วัดปงสนุก
10. บ้านเสานัก
11. กําแพงเมืองประตูม้า (ม่า)
12. ถนนสายวัฒนธรรม
13. พิพิธภัณฑ์ปุาไม้เขตลําปาง (บ้านร้อยปี)
14. สะพานรัษฎาภิเศก
15. บ้านปุองนัก
16. พิพิธภัณฑ์ “หอปูมละกอน”
17. พิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี
6.2 อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และกลุ่มอาชีพ
สภาพเศรษฐกิจของเทศบาลนครลําปาง ส่วนใหญ่เป็นสาขาอุตสาหกรรม มีลักษณะเป็น
อุตสาหกรรมขนาดย่อมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เซรามิก ซึ่งสามารถพัฒนาให้มีความสําคัญมากขึ้นเป็นลําดับ
ส่วนด้านสาขาพาณิชยกรรม การค้าส่งและค้าปลีกยังคงเติบโตอย่างสม่ําเสมอ เช่นเดียวกับสาขาบริการที่มี
แนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์ของทางราชการมีมากขึ้น ส่วนการพึ่งพิงสาขา
การเกษตรมีน้อยมาก เนื่องจากมีพื้นที่ทําการเกษตรน้อย
ศูนย์กลางทางการค้าและบริการในเขตเทศบาลนครลําปาง
2 บริเวณ คือ บริเวณตําบลสบตุ๋ย
และตําบลพระบาท จะเป็นย่านธุรกิจประเภทค้าส่ง สินค้าการเกษตร ของใช้เบ็ดเตล็ด และวัสดุก่อสร้าง
อีกบริเวณ คือ บริเวณตําบลสวนดอก และตําบลหัวเวียง เป็นย่านการค้าปลีกใหญ่ของจังหวัด สินค้ามีทั้ง
ของใช้เบ็ดเตล็ด ตลาดสด ตลาดเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานบันเทิง ธนาคาร
เป็นย่านการค้าที่มีการขยายตัวค่อนข้างสูง และมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
ประชากรส่วนใหญ่มีลักษณะการกระจายตัวอยู่ในเขตเทศบาล ลักษณะของชุมชนในเขตเทศบาล
นครลําปาง เกาะกลุ่มตามแนวริมฝั่งแม่น้ําวัง และเกาะกลุ่มหนาแน่น ใน 4 บริเวณ ได้แก่
1. บริเวณภายในแนวคูเมืองฝั่งทิศใต้ เป็นย่านธุรกิจการค้าหลักของชุมชน
2. บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลําปาง เป็นย่านพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
3. บริเวณฝั่งทิศเหนือของแม่น้ําวังภายในคูเมืองบริเวณถนนปงสนุก และถนนรัษฎา เป็นเขตที่พักอาศัย
4. ในเขตตําบลชมพู เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเซรามิก และเป็นเขตที่พักอาศัย
นอกจากนี้เทศบาลนครลําปางมีแนวคิดในการจัดโซนเมือง ออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย
1) ย่านเมืองเก่า 2) ย่านเศรษฐกิจเก่า 3) ย่านเศรษฐกิจใหม่ การแบ่งโซนจะทําให้การกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมือง หรือทิศทางการพัฒนาเมืองมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1. ย่านเมืองเก่า คือ พื้นที่ในตําบลเวียงเหนือ ซึ่งบริเวณนี้มีอาคาร บ้านเรือน วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ยังเป็นแบบดั้งเดิม การสัญจรไปมา ไม่คับคั่งเท่ากับย่านอื่น ๆ ร้านค้าต่าง ๆ มีขนาดเล็ก
2. ย่านเศรษฐกิจเก่า คือ พื้นที่ในตําบลหัวเวียง ตําบลสบตุ๋ย ตําบลสวนดอก ซึ่งมีการลงทุน
ค้าขายโดยคนพื้นถิ่น มีเชื้อชาติดั้งเดิม เช่น เชื้อสายจีน บริเวณกาดกองต้า เป็นต้น ร้านค้ามีขนาดเล็ก เนื่องจาก
มีพื้นที่จํากัด ซึ่งไม่สามารถขยายพื้นที่ออกไปได้ หรือปลูกสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ได้ไม่มากนัก
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3. ย่านเศรษฐกิจใหม่ คือพื้นที่ในตําบลชมพู ตําบลพิชัย ตําบลพระบาท
ซึ่งบริเวณนี้มีถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์ การคมนาคมขนส่งจึงสะดวก และบริเวณฝั่งขวายังมีพื้นที่โล่งอยู่จํานวนมาก และเป็นที่ดินแปลงใหญ่
มีการลงทุนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นบริเวณนี้เป็นจํานวนมาก เช่น ห้างบิ๊กซี
เซ็นทรัล โฮมโปร โลตัส แม็คโคร ไทวัสดุ เป็นต้น
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)
เทศบาลนครลําปาง ครอบคลุมพื้นที่ 22.17 ตร.กม. ไม่มีพื้นที่ในการเกษตรกรรม เนื่องจากมี
ลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีชุมชนทั้งหมด จํานวน 43 ชุมชน แต่เทศบาลได้ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประจําทุกปี โดยการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นํา
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการอบรม การปฏิบัติงาน ประสบการณ์การศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการ
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองเป็นต้นแบบและตัวอย่างของชุมชน
ในเขตเทศบาลนครลําปาง
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนศาสนาคริสต์ อิสลาม และศาสนาอื่น ๆ มีจํานวนไม่มาก
ศาสนสถานในเขตเทศบาลนครลําปาง แยกเป็น
 วัด
จํานวน 47 วัด
 คริสตจักร
จํานวน
7 แห่ง
 สุเหร่า/มัสยิด
จํานวน
1 แห่ง
 วัดซิกข์
จํานวน 1 แห่ง
8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี
 งานทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
เดือนมกราคม
 พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)
เดือนกุมภาพันธ์
 งานวันรถไฟรถม้าลําปาง
เดือนเมษายน
 งานปีใหม่เมืองลําปาง (สงกรานต์)
เดือนเมษายน
 งานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมือง
เดือนพฤษภาคม
 งานประเพณีประกวดเทียนพรรษา
เดือนกรกฎาคม
 งานประเพณีล่องสะเปา (ลอยกระทง)
เดือนพฤศจิกายน
 งานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สา อริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโกเดือนพฤศจิกายน
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8.3 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เทศบาลนครลําปางได้ส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าท้องถิ่น โดยการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด
เพื่อจําหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพที่เทศบาลนครลําปางได้ดําเนินการฝึกอบรมให้ โดยได้นําผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดทํา
นํามาจําหน่ายที่ศูนย์สาธิตการตลาดหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 และนําไปจําหน่ายยังร้านค้าชุมชน เช่น ร้านค้า
ชุมชนบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้า เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ได้แก่
ชุมชน
1. แจ่งหัวริน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. ผลิตภัณฑ์จากลูกปัด
2. ผลิตภัณฑ์จากคริสตัล
2. สิงห์ชัย
1. ตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก
2. การทําดินผสมพร้อมปลูก เพื่อพัฒนารายได้
3. การเพาะเมล็ดและปลูกดอกดาวเรือง
3. ช่างแต้ม
1. ตระกร้าจากเส้นพลาสติก
4. ศรีบุญเรือง
1. เหรียญโปรยทาน
2. ดอกไม้จันทน์
5. ปงสนุก
1. การตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋า
2. บายศรีจากผ้า
6. ปุาขาม 2
1. โคมยี่เป็ง
2. โคมล้านนา
7. กองต้าใต้
1. โคมศรีล้านนา
2. ตุงล้านนา
8. ท่ามะโอ
1. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
9. หัวเวียง
1. สวนผักปลอดสารพิษชุมชนเมือง
10. ตรอกโรงไฟฟูาเก่า
1. แหนมหม้อ/แหนมมัดใบตอง
11. นาก่วมเหนือ
1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู
การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทําให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความหลากหลาย และ
บางสินค้ามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ ในปัจจุบันเทศบาลนครลําปางได้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากอดีต
การจําหน่ายสินค้าของชุมชนจึงเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วย
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่เทศบาลนครลําปางมีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ คือ แม่น้ําวัง ซึ่งเป็น ลุ่มน้ําวัง ในลําดับที่ 7
จากจํานวนลุ่มน้ําทั้งหมด 25 ลุ่มน้ํา (ที่มา : สํานักงาน ลุ่มน้ําวัง) น้ําที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค ส่วนใหญ่เป็นน้ํา
ที่ผ่านกระบวนการของระบบประปามาจากแหล่งน้ําคลองชลประทานฝั่งซ้าย ลุ่มแม่น้ําวัง ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
ปุาไม้และภูเขาไม่มี เนื่องจากเทศบาลนครลําปางอยู่ในพื้นที่เขตเมืองเป็นส่วนใหญ่
ปัญหาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ ๆ ได้แก่ ปัญหาแม่น้ําวังเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น
เนื่องจากระบบรวบรวมน้ําเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลนครลําปาง และเกิดภาวะน้ําตื้นเขิน
นอกจากนี้ยังไม่มีระบบการเก็บรวบรวมและกําจัดของเสียจากบ้านเรือน เพื่อนําไปกําจัดได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ครอบคลุมทุกพื้นที่

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560)

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.-2560
2557
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
การพัฒนาของเทศบาลนครลาปางตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559
ได้ดาเนินการภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง และแผนพัฒนาสามปี แบ่งออกได้ดังนี้
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาเนินการโครงการต่าง ๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครลาปาง 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาเนินการโครงการต่าง ๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครลาปาง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาเนินการโครงการต่าง ๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครลาปาง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาเนินการโครงการต่าง ๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครลาปาง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุง
เป็นประจาทุกปี โดยได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี การจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้ง ได้ วางแนวทางการปฏิบัติ เพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ทั้งนี้ เทศบาลได้ดาเนินการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาสามปี ฯ
สามารถสรุปได้ดังนี้
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม
2. ส่งเสริมกระบวนการทานุบารุงและธารงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
3. การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง
5. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข
6. การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
รวม

จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ
32

งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
7,935,300

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
5,856,488.65

14

9,112,000

8,388,227.08

35
36

66,854,120
98,488,155

36,194,031.28
69,463,375.04

15
17

74,710,600
2,825,270

74,090,157.48
2,552,146.00

149

259,925,445

196,544,425.53

งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
85,028,300

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
81,298,083.88

26
35

3,562,050
77,911,349

2,702,698.00
60,943,669.33

28

88,448,743

76,524,681.37

25

9,925,300

8,015,719.37

14

8,460,000

7,548,608.56

5

5,505,661

4,732,867.31

278,841,403

241,766,327.82

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
3. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก
เยาวชน และประชาชน
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
พัฒนาตามระบบผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง
และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการองค์กร
6. การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
การธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
7. การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และด้านเศรษฐกิจ
รวม

จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ
16

149
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ
ของประชาชน
3. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก
เยาวชน และประชาชน
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
พัฒนาตามระบบผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง
และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการองค์กร
6. การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
7. การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจ
รวม

จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ
21

งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
83,980,300

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
83,069,714.20

21

3,885,472

3,583,960.00

30

65,216,440

47,601,385.48

31

168,614,010

69,227,880.26

26

24,564,150

19,027,879.50

13

7,518,000

7,067,854.96

8

5,835,000

3,837,023.69

359,613,372

233,415,698.09

150

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังมีโครงการที่ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 27 โครงการ งบประมาณ 87,181,200 บาท (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2559)
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
3. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนา
ตามผังเมืองรวม
ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
6. การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดก
ทางวัฒนธรรม
7. การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
รวม

จานวนโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้
ที่ตั้งไว้
(บาท)
31
83,848,400
35
49

44,629,690
94,299,157

39

285,829,150

29

26,636,350

12

7,170,000

8

5,300,000

203

547,712,747

หมายเหตุ : ไม่รวมโครงการที่ขอเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2559

149
149
177

งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
259,925,445
278,814,403
359,613,372

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
196,544,425.53
241,766,327.82
233,415,698.09

475

898,353,220

671,726,451.44

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

จานวนโครงการ
(โครงการ)

2557
2558
2559
รวม

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมโครงการที่ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 27 โครงการ
(ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2559)
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1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ให้กับประชาชน โดยมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครอ งส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ข้อ 28 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนาไปปฏิ
บัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้
1.2.1 เชิงปริมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โ ครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี จานวน 209 โครงการ
โครงการที่ได้รับงบประมาณ จานวน 160 โครงการ (
คิดเป็นร้อยละ 76.56)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี จานวน 242 โครงการ
โครงการที่ได้รับงบประมาณ จานวน 181 โครงการ
(คิดเป็นร้อยละ 74.79)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี จานวน 231 โครงการ
โครงการที่ได้รับงบประมาณ
จานวน 191 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 82.68)
1.2.2 เชิงคุณภาพ
จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 พบว่าประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก คือ ประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม และในปี 2559 คือประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และลาดับสุดท้าย คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใ
นท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

หมายเหตุ : ประเด็นข้อ 8 ปี 2557 ไม่ได้จัดเก็บ

ความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
7.83
7.18
7.31
7.08
7.09
7.77
7.03
7.13
7.70
7.00
7.34
7.50
6.82
7.06
7.63
7.05
7.31
7.70
7.06
7.31
7.77
7.22
7.70
7.19
7.40
7.77
7.05
7.24
7.71
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2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนและพัฒนาองค์กร ให้สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นระบบ ผลการดาเนินงาน ที่สาคัญ ของเทศบาล
นครลาปาง สามารถแยกการพัฒนาออก ได้เป็น 7 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสังคม
2. ด้านสาธารณสุข
3. ด้านการศึกษา
4. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการบริหารองค์กร
6. ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี
7. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ในการพัฒนาที่เกิดขึ้น ได้มีการสารวจความพึงพอใจตามรายยุทธศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า
การพัฒนาที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ในยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับ 9.27 คะแนน (คะแนนเต็ม 10)
และการพัฒนาที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านการบริหารองค์กร ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร อยู่ในระดับ 7.40 คะแนน (คะแนนเต็ม 10) เพื่อให้
การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนครลาปางได้ตั้งงบประมาณดาเนินการโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560-2562) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ. 2560 จานวนทั้งสิ้น 203 โครงการ งบประมาณ
547,712,747 บาท (ไม่รวมโครงการที่ขอเงินอุดหนุน)
2.2 ผลกระทบ
ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาองค์กรและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในภาพรวม
เป็นการพัฒนาในด้านสังคมและด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากความต้องการของ ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครลาปางมีความต้องการให้เทศบาลดาเนินการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า และปรัซ่บอปรุ
มแซม
ง
ถนนต่าง ๆ เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนในชุมชนบางพื้นที่ไม่ได้รับการปรับปรุงและมีสภาพทรุดโทรม
ดังนั้น งบประมาณที่นามาพัฒนาในเขตเทศบาลนครลาปาง ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคม ทั้งนี้ เทศบาลไม่ได้มุ่งเน้นพัฒนาแต่เฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น
เทศบาลได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาด้านสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาด้าน
สาธารณสุขที่คานึงถึงสุขภาพของประชาชน
เทศบาลนครลาปางเป็นเทศบาลขนาดใหญ่และเป็นเขตเมือง การพัฒนาเมืองจึงเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความเจริญเพิ่มขึ้น ส่งผลทาให้ที่พักอาศัย อาคารสูง ห้างร้าน เพิ่มจานวนมากขึ้นในระยะเวลา
3-4 ปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครลาปางและนักท่องเที่ยวที่มีจานวนเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรย่อมส่งผลกระทบต่าง ๆ เช่น การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพิ่มขึ้น การบริโภค
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ของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ขยะเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา เป็นต้น เทศบาลจึงต้องหา
แนวทางในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเป็นแนวทางในการรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะต้อง
ปรากฏเป็นแผนการดาเนินงานให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในลาดับต่อไป
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
การดาเนินงานพัฒนาของเทศบาลนครลาปางที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 สามารถสรุปผลปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ได้ดังนี้
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ มีจานวนลดลง ทาให้
เทศบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอ การดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และไม่แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับภาษี และการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ให้ประชาชนได้รับทราบน้อย
- บุคลากรที่ให้บริการและเจ้าหน้าที่ภาคสนามมีไม่เพียงพอ ในช่วงโยกย้าย ความต่อเนื่องของงาน
หยุดชะงัก ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
- ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เทศบาลมีรายได้ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ต่ากว่าที่ควร
จะเป็น
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ ในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม ยังไม่ทั่วถึง
- ปัญหาในการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องมีจานวนมาก ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
- การดาเนินโครงการ/กิจกรรม รวมถึงการแก้ไขปัญหาของเทศบาล ไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน เนื่องจากบางกิจกรรมไม่ใช่อานาจหน้าที่ของเทศบาล จึงไม่สามารถดาเนินการให้ได้
- ประชาชนไม่ให้ความสาคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเทศบาล
- ยังมีบุคลากรที่ขาดความกระตือรือร้นในการทางาน ทาให้งาน บางอย่าง ไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควร
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- การเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน ไม่ครอบคลุม ชัดเจน ไม่ตรงกับสาเหตุของปัญหาอย่าง
แท้จริง
- งบประมาณมีจานวนจากัด ทาให้ไม่สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างที่กาหนดไว้
- การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนยังมีน้อย
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- การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนมีน้อย อีกทั้งยังขาดความเป็นเอกภาพ เนื่องจากมี
การแบ่งแยกออกเป็นหลายกลุ่ม
- การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลให้ประชาชนรับทราบมีน้อยไม่ทั่วถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหา
จากปัญหาอุปสรรคข้างต้น เทศบาลนครลาปาง ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการจัดทา
โครงการ ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถแก้ไขได้ทุกปัญหา แต่เทศบาลได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น ได้แก่
- สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- มีการเผยแพร่และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ ในการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง เช่น แผ่นพับ ใบปลิว วิทยุ ผ่านสื่อ
ออนไลน์ (Facebook) เป็นต้น
- มีการสารวจเสียงตามสายภายในชุมชนตามคาร้องขอของชุมชน
- มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องภาษี และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเทศบาลมากขึ้น
- มีการจัดทาโครงการปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง ตาม
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
นอกจากนี้ เทศบาลได้นาปัญหาของประชาชนจากแผนชุมชนมาพิจารณาดาเนินการแก้ไข แม้ว่า
จะยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาล มีจานวนมากถึง 43 ชุมชน ทาให้
ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่เสนอเข้ามามีจานวนมาก แต่เทศบาลมีงบประมาณจานวนจากัด และ
บางโครงการเทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากเป็นภารกิจที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาล ไม่มี
ระเบียบ กฎหมายรองรับในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 มาตรา 65 กาหนดไว้ว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย”
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
ความมั่นคง
1. การมีความมั่งคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน
และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
2. ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไป
สู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
3. สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
4. ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
ความมั่งคั่ง
1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาค
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
3. ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน
1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติเกิดพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
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2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
4. ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่
5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
6. การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
7. การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
2. พัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMES สู่สากล
4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3. ปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
1. สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
2. วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทักภัยอย่างบูรณาการ
3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. การปรับโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4. การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล
6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
หลักการสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไป
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการสาคัญของแผนพัฒนาฯ
ดังนี้
1. ยึด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยึด คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
3. ยึด วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
4. ยึด เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579
5. ยึด หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิม่ ผลผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาและนวัตกรรม
7. ยึด หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
1. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
4. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากร ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ
2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณะสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3. การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่มาตรฐาน
2. ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีขน้ั สูง
3. วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
4. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความ
สะดวกการค้าการลงทุน
6. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน
ให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ( One Map)
2. เพิ่มพื้นที่ปุาเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเปูาหมายร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริม
การปลูกไม้มคี า่ ทางเศรษฐกิจระยะยาว
3. เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ..... และแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
4. ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน
5. ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติมโตที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
6. พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
1. สร้างจิตสานักของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2. เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง
3. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง
5. ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ คุณภาพบุคลากรภาครัฐ
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
3. ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่าย
ถนน ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน้า
2. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐานการบริหาร จัดการโลจิสติกส์ การอานวยความ
สะดวกทางการค้า
3. การพัฒนาด้านพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมไทย
เป็นศูนย์กลางพลังงาน
4. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
1. ส่งเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่ม
เทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้างระบบการ
บริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา
2. พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การออกแบบและการจัดการธุรกิจ
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน. ทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคม
2. พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศทีข่ ยายตัวอย่างมีสมดุล
3. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการและการลงทุน
2. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
3. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ
1.3 แผนพัฒนาจังหวัดล้าปาง 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
วิสัยทัศน์ “ ลาปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข”
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดล้าปาง ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านการประกอบธุรกิจทั้งความรู้ในด้านการพัฒนากระบวนการ
ผลิตการบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมในด้านการ
ออกแบบและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการ
บริหารจัดการต้นทุนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
3. พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการด้านการท่องเที่ยวตลอดจน พัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นอัตลักษณ์ชุมชน ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน
เจ้าของพื้นที่ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและสร้างจิตสานึกด้านการท่องเที่ยวให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
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4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริม
การรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
ผู้ประกอบการ และเครือข่ายชุมชน บนฐานรากของความรู้สมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์เซรามิก สินค้าหัตถอุตสาหกรรมและบริการการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดลาปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล้าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลาง
โลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์
1. สร้างการรับรู้ข้อมูลให้เกิดการตื่นตัว (Awareness) ในกลุ่มบุคลากรทุกระดับและทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางบกของภาคเหนือตอนบน
2. เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งทั้ง
ทางถนน ทางรางและรูปแบบอื่นๆ สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สามารถรองรับแผนงานการเป็นศูนย์กลาง ฯ ในอนาคต และเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนในพื้นที่เปูาหมายที่กาหนด และ
เชื่อมโยงกับ ๑๒ จังหวัดรอบข้าง ในลักษณะการพัฒนาเป็นห่วงโซ่อุปทานในการผลิตสินค้าและบริการให้มี
คุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้า การปฏิรูปที่ดินและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้การผลิต
ภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสม
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ให้ผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ และพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและบรรจุภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และสร้างการยอมรับในระดับชาติ
4. พัฒนาสถาบันเกษตรกร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและสามารถหาปัจจัยผลิตในราคาถูก
5. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดลาปาง
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างการยอมรับในระดับชาติ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ
เครือข่ายผู้ผลิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมล้าปางให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1. สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพ
ทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ และส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่แรงงานทั้งในและนอกระบบ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพ มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตสามารถเข้าถึงแหล่งอาชีพที่เหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคมที่ดี
4. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันรวมทั้งสนับสนุน ให้ดารงชีวิตตามวิถีลาปางตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น การอนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
และการจัดการทรัพยากรน้าเพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกพื้นที่ มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐาน
7. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีทักษะความรู้ มีภูมิคุ้มกัน และความสามารถ
ในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคง การจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์
1. ปลูกจิตสานึกการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ตามแนวพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงและการจัดระเบียบทางสังคมภายใต้
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
3. กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งระดับครอบครัวและชุมชน ในการให้ความร่วมมือ
ปูองกันอาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
4. ส่งเสริมการดาเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างความสามัคคีปรองดอง
และสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
5. พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. การส่งเสริมศักยภาพด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของส่วนราชการ องค์การ
ปกครองท้องถิ่น ภาคประชาชน เยาวชน มูลนิธิ องค์กรการกุศล ให้มีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัย
7. ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจาตาบล เพื่ออานวยความ
ยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้าในชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
4. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการน้าเสีย และขยะอย่างยั่งยืน
5. เพิ่มขีดความสามารถในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการกาหนดมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง
6. สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายรักษ์และเฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงภัย
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีและภาคประชาชนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1. พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสรรถนะสูง
ภายใต้การบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในทุกระดับและปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการทางานและการบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
3. ปรับปรุงระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีลักษณะการบูรณาการ ความร่วมมือ
ในการดาเนินงาน ในทุกมิติของจังหวัด และสนับสนุนการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย
4. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณ และกลไกการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานที่โปร่งใส ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อไปสู่นครสุจริต
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลาปางเป็นองค์กรแห่งความสุข”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
1. การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบารุงรักษาถนน สะพาน และการบารุงสายทางอื่น
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการจราจรระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
2. การพัฒนาด้านแหล่งน้าเพื่อการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่อการประกอบอาชีพ
และใช้ในชีวิตประจาวัน
3. การไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านไฟฟูาอย่างทั่วถึง
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4. การผังเมือง โดยประสานการทางานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เช่น การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การให้ความรู้ การสร้างจิตสานึกและความตระหนัใกนการดูแล รักษา
สิ่งแวดล้อม การเก็บ การทิ้ง การขนขยะที่ถูกวิธี ฯลฯ เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์ และไม่ส่งผล
กระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชน
2. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝูาระวัง และการปูองกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เช่นกิจกรรมปลูกปุา การทาแนวกันไฟ กิจกรรมการกาจัดขยะ การรักษาดูแลแม่น้า กิจกรรมอื่นที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการมลพิษ และการจัดการปัญหาขยะให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยเน้น
การบูรณาการ การตกลงร่วมกัน การมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
กลยุทธ์
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยให้ได้รับ
บริการสาธารณะที่เหมาะสม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคมอื่น ๆ การนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดารงชีวิต การเข้าถึงบริการของรัฐ โดยประสานการทางาน
ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน
2. การศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้ชีวิตโดยบูรณาการ
ร่วมกับสถาบันทางการศึกษา
3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจ การอนุรักษ์ และการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่กับองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นและจังหวัดลาปางตลอดไป
4. การปูองกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออก กาลัง
กายเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวะการเกิดโรคจากพฤติกรรม การส่งเสริมให้ประชาชน มี
ความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขของรัฐ โดยดาเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาล
5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี การเข้าถึง
บริการของรัฐ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาสังคม/ชุมชน การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนการสร้าง
ความเสมอภาค การสร้างจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคมชุมชน การปูองกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ
โดยบูรณาการงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
1. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ประกอบอาชีพการเกษตร และอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว การส่งเสริมอาชีพที่สร้าง
เศรษฐกิจให้สังคม ชุมชน การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมให้ประชาชน
มีแนวคิดการพึ่งตนเอง และนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
2. การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด โดยส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าที่ผลิต
ในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าเซรามิค สินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่ผลิตในจังหวัดลาปาง
การประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าชุมชนท้องถิ่น การจัดแสดงสินค้าชุมชนท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว กิจกรรม
การท่องเที่ยวที่เน้นอัตลักษณ์ที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ประชาชนเจ้าของพื้นที่มีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์
1. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่น มีความจงรักภักดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ
2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน โดยพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ดี พร้อมบริการประชาชน และมีสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาด
และสะดวกในการให้บริการประชาชน
1.5 ประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตร์สาคัญภายใต้การนาของรัฐบาล คสช. เน้นในเรื่องการพัฒนาประเทศสู่ “ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน ” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ” ผ่านกลไก “ประชารัฐ ” ภารกิจประการสาคัญของรัฐบาลชุดนี้ ก็คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21 นี้หลายประเทศได้กาหนดโมเดล
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 อาทิ สหรัฐอเมริกาพูดถึง A Nation of Makers
อังกฤษกาลังผลักดัน Design of Innovation ขณะที่จีนได้ประกาศ Made in China 2025 ส่วนอินเดียก็กาลัง
ขับเคลื่อน Made in India หรืออย่างเกาหลีใต้ก็วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Creative Economy เป็นต้น
สาหรับประเทศไทย ณ ขณะนี้ยังติดอยู่ใน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง”จะเห็นได้จากในช่วง
50 ปีที่ผ่านมา ในช่วงระยะแรก (พ.ศ. 2500-2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 7-8 % ต่อปี
และในช่วงระยะถัดมา (พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน) เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการเติบโตในระดับเพียง 3-4 % ต่อปีเท่านั้น
ประเทศไทยจึงมีอยู่แค่ 2 ทางเลือก หากปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจได้สาเร็จ ประเทศไทยจะกลายเป็น
“ประเทศที่มีรายได้ที่สูง” แต่หากทาไม่สาเร็จ ก้าวข้ามกับดักนี้ไปไม่ได้ ประเทศไทยก็จะตกอยู่ในภาวะที่เรียก
กันว่า “ทศวรรษแห่งความว่างเปล่า” ไปอีกยาวนาน
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การเปลี่ยนแปลงประเทศ
หากย้อนหลังไปในอดีต ประเทศไทยเองก็มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง เริ่มจาก “โมเดล
ประเทศไทย 1.0 ” ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0 ” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่
“โมเดลประเทศไทย 3.0 ” ในปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 3.0 ” นั้น
นอกจากต้องเผชิญกับ “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง ” แล้ว ยังต้องเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้าของ
ความมั่งคั่ง” และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นที่ท้าทายรัฐบาลในการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้าม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0”
ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ใน
โมเดลเศรษฐกิจแบบ ทามาก ได้น้อย
เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น ทาน้อยได้มาก
นั่นหมายถึง
การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสาคัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส้าคัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ( Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ( Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่
(New Engines of Growth) ด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย
ประกอบด้วย
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med)
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
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5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ( Creative, Culture &
High Value Services)
ทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย จะเป็นแพลทฟอร์มในการสร้าง New Startups
ต่างๆเช่น เทคโนโลยีการเกษตร ( Agritech) เทคโนโลยีอาหาร ( Foodtech) ในกลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีสุขภาพ
(Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ ( Meditech) สปา ในกลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ( Robotech) ในกลุ่มที่
3 เทคโนโลยีด้านการเงิน ( Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน ( IoT) เทคโนโลยีการศึกษา
(Edtech) อี–มาร์เก็ตเพลส ( E–Marketplace) อี–คอมเมิร์ซ ( E–Commerce) ในกลุ่มที่ 4 เทคโนโลยีการ
ออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ( Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว ( Traveltech) การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) ในกลุ่มที่ 5 เป็นต้น
ตั้งเป้าสัมฤทธิ์ใน 3–5 ปี
เปูาหมายของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 คือ การขับเคลื่อน 5 กลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเปูาหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า เป็นการเปลี่ยนปัญหาและ
ความท้าทายให้เป็นศักยภาพและโอกาสในการสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น เปลี่ยนจากปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้เป็น สังคมผู้สูงอายุที่มีพลัง ( Active Aging)
การพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ การยกระดับเมืองให้เป็น Smart City การเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น
ข้าว ยางพารา น้าตาล มันสาปะหลัง ให้กลายเป็นอาหารสุขภาพ ( Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร (Nutraceutics) ที่มีมูลค่าสูง การเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม ให้เป็นการเกษตรแม่นยาสูง ( Precision
Farming) และพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีน้า เป็นต้น
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ประเทศไทย 4.0 มี 3 ประเด็นที่ส้าคัญ
1. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง
และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม
2. เป็น Reform in Action ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและ
การพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน
3. เป็นการผนึกกาลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดประชารัฐ โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกกาลังกับ
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
ของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน
ที่มา : ข้อมูลจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.กระทรวงพาณิชย์
http://planning2.mju.ac.th/goverment/20111119104835_planning/Doc_25590823143652_3581
35.pdf
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Thailand 4.0

ที่มา : http://www.admissionpremium.com/uploads/contents/20160924173737.jpg
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2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครล้าปาง
2.1 วิสัยทัศน์ “นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้าค่า”
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครล้าปาง มี 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม
ปรับภูมิทัศน์เมือง
และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิของประชาชน
3. ส่งเสริมการดาเนินงานผู้ประกอบการหอพักและการฌาปนกิจสงเคราะห์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าประสงค์
1. ชุมชนมีความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชาชนได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสังคมและ
เศรษฐกิจที่เหมาะสม
3. องค์กรและประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
จานวนของชุมชนที่เพิ่มขึ้นใน
การจัดการตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จานวนโครงการที่ส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ
1.ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานด้านความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
2.ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการดาเนินงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2566 2564
4
5
6
7
16

24

32

40

5

5

5

5

85

85

85

85
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสวัสดิการสังคม
4. ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพ
5. ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง และด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
ฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ภาคีในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับ 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 85
85
85
85
การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ต่องานบริการด้านสาธารณสุข
2. ร้อยละความสาเร็จของงานบริการ
85
90
95 100
ด้านสาธารณสุข
2. ผู้ประกอบการมีการจัดการ ร้อยละของการตรวจสอบควบคุม
87
89
91
93
สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลัก ด้านสุขาภิบาลของสถานประกอบการ
สุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3. ชุมชน/ภาคีมีส่วนร่วมในการ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพ 5
5
5
5
ดาเนินงานด้านสาธารณสุขและ ชุมชน/ภาคีในการดาเนินงาน
สิ่งแวดล้อม
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
ฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาชุมชนและภาคีในการดาเนินงานด้านสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
พันธกิจ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
1. การจัดการศึกษาของโรงเรียน 1. จานวนโรงเรียนที่มี ผลการประเมิน 6
6
6
6
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ คุณภาพการจัดการ ศึกษา ตามเกณฑ์
เป็นไปตามมาตรฐานของกรม
มาตรฐานของกรมส่งเสริม การปกครอง
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท้องถิ่นในระดับดีมาก
2. จานวนโรงเรียนที่มีผลคะแนนการ
4
5
6
6
ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน ( O – Net) ที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 สาระ
การเรียนรู้
3. ระดับความสาเร็จ ในการพัฒนา
5
5
5
5
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของ
ศูนย์เด็กเล็ก
2. ประชาชน ได้รับความรู้จาก 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ 85 85 85 85
แหล่งเรียนรูแ้ ละการจัดกิจกรรม ประชาชนในการเข้ามาใช้บริการแหล่ง
การเรียนรู้
เรียนรู้
2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ 85 85 85 85
ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้
3. เด็ก เยาวชนและประชาชน ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเด็ก 85 85 85 85
มีทักษะด้านกีฬา มีสุขภาพดี เยาวชน และประชาชนในการเข้าร่วม
และมีความสุขในการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬานันทนาการและกิจกรรม
กิจกรรม
เด็ก เยาวชน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลาปางให้มีการบริหาร
จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนเข้ามาศึกษาในแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และ
กิจกรรม เด็ก เยาวชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมเมืิทอัศงน์
และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การจราจร และการบริการสาธารณะ
2. บริหารจัดการ ปรับปรุง ควบคุม ตรวจสอบ ตามกฎหมายผังเมืองให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาเมือง
3. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
1. โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค 1. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ 85 85 85 85
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะต่อการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
มีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
บริการสาธารณะ
2. การบริหารจัดการผังเมือง
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
2
3
4
5
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ผังเมือง
ผังเมืองรวม
3. ทรัพยากรธรรมชาติและ
3. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ
6
9
12 15
สิ่งแวดล้อมเมือง ได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
การส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุง
สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. บริหารจัดการและพัฒนาเมืองให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมแม่น้าวังอย่างเป็นระบบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
2561 2562 2563 2564
1. องค์กรมีระบบบริหารจัดการ ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา
75 77
79
81
ที่ทันสมัยพร้อมรองรับการ
ระบบบริหารจัดการองค์กร
เปลี่ยนแปลง
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาและ ร้อยละของจานวนบุคลากรได้รับการ
85 85
85
85
เพิ่มสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาตามเกณฑ์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทางานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม และโปร่งใส
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับวิทยาการสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธ้ารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
พันธกิจ ทานุบารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพแวดล้อม
ทางสถาปัตยกรรม โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทั้งการธารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
วัฒนธรรมของพื้นถิ่น
เป้าประสงค์
1.โบราณสถาน โบราณวัตถุ
มรดกทางวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได้รับ
การพัฒนาฟื้นฟู และอนุรักษ์
อย่างต่อเนื่อง
2.ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
การพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์
แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ
หรือแหล่งเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
2
3
4
5

85

85

85

85

กลยุทธ์
1. พัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหล่งเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรมพื
น ้นถิ่
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
พันธกิจ : พัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1.การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงสู่
ประชาคมอาเซียน
2.เศรษฐกิจในท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยว
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านเศรษฐกิจ

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
8
12
16
20
4

กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
3. พัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครลาปาง

6

8

10
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลนครล้าปาง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพของเทศบาลนครลาปางจึงกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลไว้ใน 3 ประเด็น คือ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน การสร้างชุมชนเข้มแข้งและเป็นสุข และการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เสริมสร้างอัตลักษณ์เมือง

การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเมือง
ให้เป็นเมืองน่า
อยู่อย่างยั่งยืน

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
การสร้างชุมชน
เข้มแข้งและเป็น
สุข

การอนุรักษ์และ
สืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรม
เสริมสร้างอัต
ลักษณ์เมือง
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จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
เมืองให้เป็น
เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน

กรอบคิด

แนวทางพัฒนา

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน เป็นการจัดสร้าง
ระบบสาธารณูปโภค และ
ปรับปรุง ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ถนน ระบบระบายน้า ทางเท้า ระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์
สิ่งแวดล้อมเมือง เป็นการพัฒนา สถานที่ออกกาลังกาย อาคารเอนกประสงค์ และอื่น ๆ ที่มีความจาเป็นแก่ประชาชนให้ได้มาตรฐานในการใช้งาน
ปรับปรุงเมืองให้น่าอยู่ สวยงาม และมีความปลอดภัย รวมทั้งสร้างและปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรในเขตเมือง เป็นการสร้างและปรับปรุงระบบ
มีระเบียบ ปลอดภัย มีระบบ
การจราจร ตลอดทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันพัฒนาระบบการจราจรให้มีประสิทธิภาพ
สาธารณูปโภคที่ดี มีการจัดการ ลดการเกิดอุบัติเหตุในเขตเมือง
ผังเมืองที่ดี ปราศจากมลภาวะ
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างจิตสานึกและส่งเสริมให้
ประชาชนมีจิตสานึกที่ดีในการ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นการจัด
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เข้าใจ
กิจกรรม/โครงการ รณรงค์ ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริม
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพื้นที่
การใช้พลังงานทดแทน สร้างแนวทางปูองกัน จัดการน้าเสีย ขยะมูลฝอย และมลพิษในเขตเมือง เป็นการสร้างระบบ
สาธารณะ จัดให้มีระบบการจัดการ
การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งน้าเสีย ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ และอื่นๆ ในเขตเมืองให้มีประสิทธิภาพ
และระบบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ตลอดทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
และสร้างให้เกิดจิตสานึ ก ในการรักษา
ในเขตเมืองให้มีประสิทธิภาพ ได้
สภาพแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษให้แก่เมือง รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้า แม่น้า คูคลอง เป็นการจัด
มาตรฐาน ต่อเนื่องและเป็นการ
กิจกรรม/โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้า แม่น้า คูคลอง ให้เกิดระบบนิเวศแหล่งน้าที่ดี และสามารถนา
ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ให้
น้าจากแหล่งน้าต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไป เช่น เพื่อการอุปโภคในครัวเรือน
ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อสาธารณะประโยชน์ เพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น
และสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อลดภาวะโลกร้อน
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จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์

กรอบคิด

แนวทางพัฒนา
- สร้างระบบการบารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เป็นการสร้างระบบการดูแล บารุงรักษา
พื้นที่สาธารณะของเมืองที่ผ่านการปรับปรุง ฟื้นฟูมาแล้ว ให้อยู่ในสภาพที่ดี สวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป
- ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะชุมชนตามความต้องการและความเหมาะสม เป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลและเพิ่มสวนสาธารณะของชุมชนในเขตเทศบาล
ตามความต้องการของประชาชน และตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุ งภูมิทัศน์ ของเมืองให้ครอบคลุมทุกแห่ง
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ของชุมชน

การสร้างชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ สร้าง
เข้มแข็งและ
เครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง
เป็นสุข

- พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการดาเนินชีวิตและการ
พัฒนาอาชีพ โดยการรณรงค์ให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต และการพัฒนาอาชีพ การ
ชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับสังคม จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนใน
ภายนอก เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถดารงชีวิตได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสังคมโลก
ให้สถาบันครอบครัว ชุมชน และ
- สร้างการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้แก่ชุมชน เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่สร้างให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้
สังคม เป็นการจัดสวัสดิการสังคม
ในประเด็นการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมในมิติต่าง ๆ การพัฒนาคน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชน
ให้ครอบคลุมครบถ้วนกับทุกกลุ่ม
ในเขตเทศบาล และระหว่างชุมชนกับสังคมภายนอก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อพัฒนา
มีความเป็นธรรมและเสมอภาค
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลนครลาปาง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรู้เท่าทันโลก ทันเหตุการณ์
ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน
จัดระบบการปูองกันและรักษา - สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ในครอบครัว สร้างให้เกิดความรัก ความอบอุ่นขึ้นในครอบครัวและส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถทาหน้าที่ในการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพย์สิน พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ให้เข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนรวม
ส่งเสริมพัฒนาระบบประชาธิปไตย

แนวทางพัฒนา
ควบคุม และพัฒนาสมาชิกของครอบครัว ให้เติบโตเป็นสมาชิกของชุมชนที่มีคุณภาพสืบไป เพื่อลดการเกิดปัญหา
สังคม
- ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่ส่งเสริม พัฒนาให้ประชาชน ชุมชน เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการพัฒน า มีส่วนร่วมทางการเมือง
เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้คิดเป็น ทาเป็น แก้ไขปัญหาเป็น ด้วยตัวของชุมชนเอง ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวจะนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง เนื่องจากสามารถคิดวางแผนและพัฒนาชุมชนของตนเองได้
- ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทางานเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของคนในชุมชน โดยส่งเสริม
ให้คนในชุมชน เป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการทางานดังกล่าว
- ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการจัดให้มีการจัดวางระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครลาปาง โดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการทางาน เพื่อปกปูอง ดูแล สร้างระบบความปลอดภัยให้เกิดขึ้น แก่ชุมชนของตนเองและทรัพย์สินสาธารณะ
และสนับสนุนให้มีระบบเตือนภัยสาธารณะ เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เน้นการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่
เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และตรงตามปัญหา
ความต้องการของกลุ่มคนเปูาหมายดังกล่าว และเน้นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการให้สวัสดิการแก่ประชาชนทั่วไป
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- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในชุมชน เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
คนในชุมชน โดยการยกย่องคนในชุมชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิตเป็นที่ น่ายกย่อง ให้เป็นตัวอย่าง
ในการดาเนินชีวิต เพื่อสร้างให้สังคมน่าอยู่และเห็นคุณค่าของการทาความดี การมีคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้ความรู้ ความเข้าใจต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อาทิเช่น รณรงค์ให้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ สนับสนุนให้เกิดการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น และส่งเสริมพัฒนาให้เกิดกระบวนการ
ทางานที่มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาล

การอนุรักษ์และ
สืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรม
เสริมสร้างอัต
ลักษณ์เมือง

เป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด พัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรมทั้งทางด้าน
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาปัตยกรรม
ย่านเมืองเก่า รถม้า แหล่ง
โบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน
ทุกภาคส่วน เพื่อสร้างจิตสานึก
รัก หวงแหน และรู้สึกถึงความ

- เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอด ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
และสนับสนุนการท่องเที่ยว ทาให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นมี 2 แนวทาง
- ด้านการทานุบารุงรักษาวัฒนธรรม ควรสร้างค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชน ในการตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ
วัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ และรักษาโดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน กาหนดกลยุทธ์ในแผนวัฒนธรรมชุมชนที่รัฐ
ต้องถือเป็นนโยบายหลักและ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิด
การดาเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสาคัญและสนับสนุนการธารงรักษา ตลอดจน
หาแนวทางแก้ไข ปูองกันความสูญเสียของวัฒนธรรมที่จะถูกกลืนหายไปด้วยผลกระทบของสภาพแวดล้อมสมัยใหม่
- ด้านการสืบทอดทางวัฒนธรรม ควรดาเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชน เพื่อกาหนด
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เป็นเจ้าของ เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่
ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว
เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน

แผนการพัฒนาวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ครูภูมิปัญญามีส่วนร่วมสร้างหลักสูตรทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และมีส่วนในการถ่ายทอดและประเมินผลอย่างเป็นทางการ เพื่อการพัฒนาสืบทอดสู่สถานศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนต่างๆ และจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนาวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลุกจิตสานึกและปลูกฝังให้คน
รุ่นใหม่รู้สึกรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ของตน โดยให้ผู้สูงอายุและกลุ่มบุคคลรุ่นกลางเป็นผู้นาในการ
เผยแพร่ และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งเสริมการจัดการความรู้มรดกวัฒนธรรมที่เป็นระบบ รวมทั้งอนุรักษ์
ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่านครลาปางที่สาคัญ และเป็นเอกลักษณ์ของลาปาง โดยการดาเนินงานเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันทุกภาคส่วน
- เป็นการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู แหล่งโบราณสถานเก่า พิพิธภัณฑ์เมือง เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก
เยาวชน ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และในการดาเนินงาน ควรจัดการแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน นาปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นครู มีการจดบันทึกอย่างเป็นระบบ
ตลอดเวลา บุคลากรทางด้านวัฒนธรรมต้องต่อยอดออกไปอย่างต่อเนื่อง และเน้นการสืบทอดผ่านช่องทาง
ที่เหมาะสม เน้นการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมเคลื่อนไหวร่วมกับวิถีสมัยใหม่ได้อย่างสมดุล และทบทวนแนวคิด
วิธีการคุณค่าของวัฒนธรรมที่ยังรับใช้ชุมชนอยู่
- เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการ องค์ประกอบของการท่องเที่ยว อาทิเช่น แหล่งท่องเที่ยว บริการการท่องเที่ยว
สิ่งอานวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ ฯลฯ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของเมืองให้มีความ
โดดเด่น สามารถดึงดูดและสร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทากิจกรรมได้มากยิ่งขึ้น ที่มีพื้นฐานมาจากการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น จากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
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2.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครลาปาง มีความเชื่อมโยง ของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม โดยเริ่มจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล มีการกาหนดเปูาประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และนาไปสู่ผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( SWOT Analysis) และศักยภาพของเทศบาลนครลาปางจา ก
การศึกษา สภาพแวดล้อมของเทศบาลนครลาปางโดยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอก ในคราวการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนคร
ลาปาง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ปีงบประมาณ พ.ศ. 255 8 และในการประชุมสัมมนาการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลนครลาปาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลนครล้าปาง เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและ
ความพร้อมภายใน โดยมุ่งทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของเทศบาลนครลาปาง โดยสรุปเป็นภาพรวมของ
เทศบาลนครลาปาง ได้ผลสรุปดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. เทศบาลนครลาปางเป็นองค์กรที่มีผู้บริหาร
มี 1.
ความรู้ ความสามารถและเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
2. มีงบประมาณจากการจัดเก็บภาษี จากประชาชน
เพียงพอสาหรับการบริหารจัดการ
3. มีการส่งเสริมพัฒนา และจัดกิจกรรม
2.
ในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เช่น
ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ด้านการส่งเสริมอาชีพ
4. มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตให้มีความ
สวยงามโดยใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ สินค้าท้องถิ่นที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เช่น เซรามิกและ กระเบื้อง 3.
5. มีการจัดสรรพื้นที่สาธารณะสาหรับประชาชนใน
การพักผ่อน ออกกาลังกาย พบปะสังสรรค์ การ
ให้บริการ และส่งเสริมศักยภาพของ ประชาชน 4.
อาทิ การให้บริการอินเ
ท อร์เน็ตไร้สาย
(WiFi) ในพื้นที่สาธารณะ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง และ การพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นต้น
5.
6. การดาเนินงานของเทศบาลฯ มีการบูรณาการด้าน
การบริหารจัดการ และการกาหนดบทบาทหน้าที่
ที่ชัดเจนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผล

จุดอ่อน (Weakness)
การบริหารจัดการงบประมาณไปสู่ชุมชน
ไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งขาดการบริหาร
สัดส่วนการใช้งบประมาณในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาในบาง
เรื่องมากเกินไป โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ อาทิ ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
สวัสดิการและระบบจัดการด้านสาธารณูปโภค
ต่างๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อาทิ
การเก็บขยะ การวางระบบท่อระบายน้าใน
พื้นที่ต่างๆ และเส้นทางสัญจรทั้งในชุมชนและ
ระหว่างชุมชน ซึ่งมีสภาพชารุดทรุดโทรม
ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในการสัญจร
การดาเนินงานด้าน การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลฯ ยังไม่ชัดเจน และ
ไม่ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน
การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล ฯ กับชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร
และความแตกแยกในพื้นที่ได้
ขาดการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน
ทั้งในส่วนของภาคประชาชน และบุคลากร
ในองค์กร ก่อให้เกิดปัญหาในการเชื่อมโยง
การดาเนินงานต่างๆ ร่วมกัน
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จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

ให้เกิดการเพิ่ม/ขยายเครือข่าย และศักยภาพ
6. การจราจร บางพื้นที่ยังขาดความปลอดภัย
ในการดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
อันสืบเนื่องจากหลายปัจจัย อาทิ ระบบ
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
สัญญาณไฟจราจร ชารุด หรือปิดเร็วกว่าที่ควร
มากขึ้น
7. ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขาดการ
7. เทศบาลฯ สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน ปรับปรุงซ่อมแซม และสภาพแวดล้อมใน
ได้ตามภาระงานและความเหมาะสม ตลอดจน
ชุมชนบางจุดยังขาดความสะอาดเรียบร้อย
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ได้แสดง
อาทิ ริมแม่น้าวังยังมีขยะอยู่เป็นจานวนมาก
ความคิดเห็น
หรือ มีสายไฟฟูาที่ไม่เป็นระเบียบ ทาลายและ
8. มีการให้บริการที่ทันสมัย ด้วยระบบเทคโนโลยี
บดบังทัศนียภาพต่าง ๆ
สารสนเทศ
8. คาสั่งดาเนินงานจากหน่วยงานในเทศบาล ฯ
9. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีบุคลากรซึ่งมีความรู้
ไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติหรือชุมชน
ความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานจานวนมาก เกิดความสับสน
10. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง และเป็นองค์กรที่บุคลากร 9. ขาดการดึงศักยภาพของบุคลากร หรือผู้ที่มี
จากหน่วยงาน (เทศบาลอื่นๆ) มีความประสงค์จะ
ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ มาช่วยพัฒนา
โอนย้ายเข้ามาบรรจุเป็นพนักงานจานวนมาก
ท้องถิ่นอย่างเต็มที่
11. เป็นองค์กรที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ศูนย์กลางของ
10. การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาชุมชน
จังหวัด ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในด้านต่างๆ ทั้งการค้า
ทั้งการนาความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาชุมชนและ
การศึกษา ที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐและ
การให้ความสาคัญต่อปัญหาที่เกิดขึ้นของ
ภาคเอกชน และการให้บริการด้านต่างๆ ของ
เทศบาล ฯ ยังมีค่อนข้างน้อย และไม่ต่อเนื่อง
จังหวัด
ทั้งยัง ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
12. เป็นแหล่งเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวทั้งโบราณสถาน ชุมชนบางส่วนต่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาใน
และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มีวัฒนธรรม ประเพณี
ด้านต่างๆ อย่างจริงจัง
ท้องถิ่นที่ เป็นหนึ่งเดียว เช่น ประเพณีล่องสะเปา 11. นโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหาร
จาวละกอน และ ประเพณี สลุงหลวง กลองใหญ่
มีการปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลต่อการ
ปีใหม่เมืองนครลาปาง รวมทั้งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
นาไปปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง
เช่น รถม้าลาปาง เครื่องปั้นถ้วยชามเซรามิก
12. ระบบฐานข้อมูลองค์กรยังไม่สมบูรณ์ และขาด
สะพานรัษฎา ที่ดึงดูด นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
และชาวต่างชาติ
13. ผู้บริหารบางส่วนยังขาดความเข้ใจในกระบวนการ
า
13. มีสถานศึกษาที่มีศักยภาพ หลายระดับ ตั้งแต่
ทางานบาง เรื่อง ทั้งในด้านของวัฒนธรรม
ระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง
องค์กร และกฎระเบียบข้อบังคับ ส่งผลให้
การให้ความร่วมมือในการดาเนินงานต่างๆ และ
การดาเนินงานหรือการแก้ไขปัญหาในงานต่างๆ
การให้คาแนะนาหรือเป็นที่ปรึกษาให้แก่เทศบาล
ไม่บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
นครลาปางอย่างต่อเนื่อง
14. บุคลากรภายในองค์กรขาดการพัฒนา
14. เป็นเขตพื้นที่ที่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ศักยภาพของตนเอง ในด้านทักษะความรู้
ในจังหวัดหลายแห่ง เอื้อต่อการส่งเสริมแนวคิด
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บุคลากร บางส่วน
และทิศทางการพัฒนาต่างๆ ในเชิงวิชาการ
ขาดความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ และขาด
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จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

ก่อนนาไปสู่การปฏิบัติอย่างตรงเปูาหมาย
การมีส่วนร่วมโดยสิ้นเชิง
15. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนามาพัฒนาต่อยอด 15. บุคลากรในการปฏิบัติงานภาคสนาม หรืองาน
ผลิตเป็นสินค้าพื้นเมืองเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้แก่
ลงพื้นที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ประชาชนในชุมชนได้มากมายหลายประเภท อาทิ
ล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง
ไม้แกะสลัก กระดาษสา เครื่องปั้นดินเผา ผ้าฝูาย 16. ปัญหาคนในชุมชนว่างงาน มีรายได้ไม่มั่นคง
ย้อมสี
และเป็นปัญหาหนี้สินตามมา
16. มีปราชญ์ชุมชน และผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 17. มีประชากรแฝงอยู่ในพื้นที่เป็นจานวนมาก
ในด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
เห็นได้จากการ ในเขตเทศบาลฯ มีหอพัก หรือ
ของท้องถิ่นอยู่เป็นจานวนมาก และมีการรวมกลุ่มกัน บ้านเช่าอยู่เป็นจานวนมาก
อย่างเข้มแข็ง
18. แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
17. มีอาณาเขตพื้นที่ ในความ รับผิดชอบที่เหมาะสม
ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร
สามารถบริหารจัดการดูแลได้อย่างทั่วถึง
19. ผู้นาชุมชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจถ่องแท้
18. การแบ่งเขตพื้นที่ในเชิงประวัติศาสตร์ (โซนเมือง
ในเรื่องของระบบการบริหาร และการพัฒนา
เก่า และโซนเมืองใหม่) ส่งผลให้การบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ในเชิงนโยบายเพื่อนาสู่การปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาต่างๆ มีจุดมุ่งหมายหรือกรอบ
20. ความคิดเห็นของผู้นาชุมชน หรือแกนนาชุมชน
ทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลนครล้าปาง เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกของเทศบาลนครลาปาง โดยมุ่งทราบถึงโอกาสและอุปสรรคของเทศบาลนครลาปางโดยสรุป
เป็นภาพรวม ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์กร (เทศบาลนครลาปาง) โดยสรุปผลได้ ดังนี้
โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

1. นโยบายในการกระจายอานาจ รวมถึงการจัดสรร 1. การกระจายงบประมาณจากส่วนกลาง
งบประมาณจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น ส่งผลให้
สู่ชุมชนไม่ทั่วถึง หรืองบประมาณที่รัฐบาล
การดาเนินงานด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ จัดสรรให้แก่ท้องถิ่น บางครั้งไม่ได้รับการ
ในชุมชน เอื้อต่อการบริหารจัดการที่สะดวกรวดเร็ว
จัดสรรมายังเทศบาลโดยตรง
และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้น
2. กฎหมาย หรือระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับทาง
2. การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร เอื้อต่อ
ราชการในการดาเนินงานด้านต่างๆ มีความ
การพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น
ซับซ้อน ก่อให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถ
การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
แก้ไขปัญหาหรือจัดการเรื่องต่างๆ ได้อย่าง
การ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการเผยแพร่ข้อมูล
ทันท่วงที
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
3. สภาพสังคมในปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็น
3. การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้
สังคมลักษณะต่างคนต่างอยู่ส่งผลให้คนขาด

3 - 31
โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ความตระหนักในการมีส่วนร่วม (ร่วมดูแล
และความมั่นคงซึ่งเอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
รับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมพัฒนา)
ในการแข่งขัน และการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ 4. จานวนประชากรแฝงมีจานวนมากขึ้น ส่งผล
เทศบาลฯ
ให้เกิดปัญหาในด้านการจัดระเบียบ สังคม
4. แนวโน้มผู้บริโภค ที่ให้ความสนใจและต้องการ
และการขอความร่วมมือ หรือการรวมกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลิตภัณฑ์ชุมชน และหัตถ ต่าง ๆ เป็นไปได้ค่อนข้างยาก
อุตสาหกรรมมา กขึ้น ซึ่งชุมชนในเขตเทศบาล
5. โครงการพัฒนาของภาครัฐ ไม่สามารถตอบ
มีจุดเด่นในการผลิตสินค้าประเภทดังกล่าว เช่น
โจทย์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ไม้แกะสลัก กระดาษสา เครื่องปั้นดินเผา ผ้าฝูาย
ได้อย่างตรงจุด
ย้อมสี
6. วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการ
5. มี พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน ที่สนับสนุนให้ชุมชน
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิต
มีความเข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้อย่าง
ความเป็นอยู่ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ยั่งยืน เป็นปัจจัยเอื้อต่องานพัฒนาชุมชน
ชีวิตของคนในชุมชนโดยรวม
6. นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยว 7. อัตราการเพิ่มขึ้นของโรคระบาดในหลาย
ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่
ประเทศทั่วโลก
7. กระแสความตื่นตัวในการธารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และ 8. สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อวัยทางานและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการ
เชื่อมโยง
เด็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
9. วิกฤติความแปรปรวนทางธรรมชาติและ
การท่องเที่ยว เอื้อต่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ
สภาวะโลกร้อน
ของเทศบาล ฯ ที่ต้องใช้ฐานวัฒนธรรมและ
10. การเมืองขาดเสถียรภาพ รัฐบาลเปลี่ยนแปลง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บ่อย ส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พัฒนาในทุกระดับของประเทศ สถานการณ์
(พ.ศ. 2555-2559) ที่ให้ความสาคัญกับการสร้าง
ทางการเมืองที่ยังไม่นิ่งส่งผลต่อการท่องเที่ยว
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 11. นโยบายสาคัญของรัฐบาลบางนโยบายอาจ
โดยเน้นการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมดุล ซึ่งถือเป็น
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาในเชิงพื้นที่
ในชุมชนในด้านลบซึ่งทาให้เป็นอุปสรรคต่อ
9. แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญา
การพัฒนาของพื้นที่
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวทางที่สามารถ 12. วิกฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
นาไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนได้อย่าง
ของไทยเสื่อมถอย ปัญหาวัยรุ่น และการแพร่
เป็นรูปธรรม
ระบาดของยาเสพติด
10. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ 13. ความเหลื่อมล้าทางรายได้และโอกาสการ
ชีวิต นับเป็นส่วนสนับสนุนซึ่งทางเทศบาล
เข้าถึงบริการของรัฐเป็นสาเหตุทาให้เกิด
นครลาปางสามารถนามาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความขัดแย้งในสังคม
การพัฒนาได้
11. การดาเนินงานของกองทุน องค์กรต่างๆ เป็น
ปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ เช่น
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โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว .)
สภาเกษตรกร สภาองค์กรชุมชน อื่นๆ
ในการดาเนินงานของเทศบาลนครลาปางที่ผ่านมาได้ดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลาปาง รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดาเนินการ
ให้แก่ประชาชน โดยให้ความสาคัญกับประชาชนทุกกลุ่มวัย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี
กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ปุวย เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เทศบาลนครลาปางได้จัดประชุมสัมมนา
การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครลาปาง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน ซึ่งสรุปปัญหาและ
ความต้องการได้ดังนี้
1. ด้านถนนและท่อระบายน้า ต้องการให้มีการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้าต่าง ๆ ให้มีสภาพ
ใช้งานได้ดี ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ เพื่อเกิดความสะดวกในการสัญจรและแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
2. ด้านการจราจร ต้องการให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามทางแยกต่าง ๆ และจัดทาปูายเตือน
บริเวณจุดเสี่ยง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
3. ด้านไฟฟูาสาธารณะ ต้องการให้มีการแก้ไขโคมไฟที่ชารุดในชุมชนต่าง ๆ และปรับปรุงให้มี
โคมไฟเพิ่มขึ้นในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
4. ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้องการให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเฉพาะบริเวณคูเมือง ถนน
เลียบแม่น้าวัง พนังกันริมตลิ่ง เพื่อให้เกิดความสวยงาม
5. ด้านแม่น้าวัง ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญและต้องการให้เทศบาลเข้ามา
ดาเนินการแก้ไขปัญหาแม่น้าวังเน่าเสีย รวมทั้งปัญหาการกาจัดผักตบชวา ซึ่งเทศบาลควรดาเนินการแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
6. ด้านหอกระจายข่าวและเสียงตามสายของชุมชน ต้องการให้เทศบาลเข้ามาสารวจและแก้ไข
ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ชารุดเสียหาย เนื่องจากหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเป็นช่องทางหนึ่งในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต้องการให้เทศบาลติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) บริเวณทางแยกต่าง ๆ และจุดเสี่ยงภัยภายในชุมชน เพื่อปูองกันการเกิดอาชญ ากรรม และปัญหายา
เสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างรายได้ให้มีความหลากหลาย
มีระบบการจัดการที่เป็นรูปธรรม
2. ควรจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน
3. ควรส่งเสริมการดูแลความสะอาดของเมืองลาปาง และจัดบุคลากรดูแลถนนสายต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
4. ควรรณรงค์ให้ประชาชนออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและสนใจในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ความมัน่ คง

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

1. การ
เสริ มสร้ าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์

2. การสร้ าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การพัฒนา
และเสริมสร้ าง
ศักยภาพคน

2. การสร้ าง

3. การสร้ าง

4. การเติบโต

ความเป็ น

ความเข้ มแข็ง

ที่เป็ นมิตร

ธรรมลดความ

ทางเศรษฐกิจ

กับ

เหลื่อมล ้าใน

และแข่งขันได้

สิ่งแวดล้ อม

สังคม

อย่างยัง่ ยืน

เพื่อการ
พัฒนา
อย่างยัง่ ยืน

5. การ
เสริ มสร้ าง
ความมัน่ คง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความมัง่ คัง่
และ ยัง่ ยืน

4. การสร้ าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม

6. การ
บริ หาร
จัดการใน
ภาครัฐ การ
ป้องกันการ
ทุจริ ต
ประพฤติมิ
ชอบและ
ธรรมา ภิบาล
ในสังคมไทย

7. การ
พัฒนา
โครงสร้ าง
พื ้นฐานและ
ระบบ
โลจิสติกส์

5. การสร้ าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวติ
ที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อม

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจยั และ
นวัตกรรม

6. การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

9. การ
พัฒนาภาค
เมือง และ
พื ้นที่
เศรษฐกิจ

10. ความ
ร่ วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ลาปาง

การพัฒนาของ
อปท. ในเขต
จังหวัดลาปาง

1. การพัฒนา
เศรษฐกิจบน
พื ้นฐานของ
เศรษฐกิจเชิง
สร้ างสรรค์ และ
การสร้ าง
มูลค่าเพิ่ม
ให้ กบั สินค้ า
และบริ การ
และเสริ มสร้ าง
ความเข้ มแข็ง
ให้ เศรษฐกิจ
ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

2. การสร้ าง
เสริ มและ
พัฒนาจังหวัด
ลาปางให้ มี
ความพร้ อม
รองรับการเป็ น
ศูนย์กลาง
โลจิสติกส์
อย่างเป็ นระบบ

1. การพัฒนา
โครงสร้ าง
พื ้นฐาน

3. การส่งเสริ ม
และพัฒนา
สินค้ าเกษตร
ปลอดภัยและ
ได้ มาตรฐาน
แบบครบวงจร

2. การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม

4. การ
เสริ มสร้ างและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
และสังคม
ลาปางให้ เป็ น
สังคมแห่ง
การเรี ยนรู้
มีความเข้ มแข็ง
มีภมู ิค้ มุ กัน
สามารถ
ดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

3. การพัฒนา
สังคม/ชุมชน

5. การรักษา
ความมัน่ คง
การจัด
ระเบียบสังคม
และสร้ าง
ความร่ วมมือ
ในการรักษา
ความสงบ
เรี ยบร้ อย

4. การพัฒนา
เศรษฐกิจ

6. การส่งเสริ ม
การบริ หาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม
อย่างสมดุล
และยัง่ ยืน

7. การบริ หาร
กิจการ
บ้ านเมืองที่ดี
ด้ วยหลัก
ธรรมาภิบาล

5. การบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของเทศบาล
นครลาปาง

เป้าประสงค์

1. การพัฒนา
สังคมและสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.ชุมชนมีความ
สามารถในการบริหาร
จัดการตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ประชาชนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจที่เหมาะสม
3. องค์กรและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

2. การส่งเสริม
และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
ของประชาชน

3. การพัฒนา
ด้านการศึกษา
กีฬา กิจกรรม
เด็ก เยาวชน
และประชาชน

1. ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างเหมาะสม
2. ผู้ประกอบการมี
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
3. ชุมชน/ภาคีมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

1. การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
2. ประชาชนได้รับ
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
3. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน มีทักษะ
ด้านกีฬา มีสุขภาพดี
และมีความสุขในการ
เข้าร่วมกิจกรรม

4. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
พัฒนาตามผังเมือง
รวม ปรับภูมิทัศน์
เมือง และการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

5. การพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการองค์กรและ
การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

1.โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และ
บริการสาธารณะ มี
มาตรฐานครอบคลุมทุก
พื้นที่
2. การบริหารจัดการ
ผังเมืองเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย
ผังเมือง
3. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเมือง
ได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์และฟื้นฟู

1. องค์กรมีระบบ
บริหารจัดการที่
ทันสมัยพร้อม
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
2. บุคลากรได้รับ
การพัฒนาและ
เพิ่มสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่อง

6. การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และการ
ธารงไว้ซึ่งมรดก
ทางวัฒนธรรม

7. การพัฒนา
ส่งเสริม ด้านการ
ท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจ

1. โบราณสถาน
1. การท่องเที่ยว
โบราณวัตถุ มรดก
ได้รับการพัฒนา
ทางวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง
สถาปัตยกรรมพืนถิ้ ่น
และเชื่อมโยงสู่
ได้รับการพัฒนา
ประชาคม
ฟื้นฟูและอนุรักษ์
อาเซียรนักษ์อย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง
และอนุ
2. เศรษฐกิจใน
2. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทาง
ท้องถิน่ ได้รับการ
ศาสนา อนุรักษ์
ส่งเสริมอย่าง
ประเพณี วัฒนธรรม ต่อเนื่อง
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

กลยุทธ์
1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการตนเอง
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ประสบปัญหาความเดือดร้อน
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายสวัสดิการสังคม
4. ส่งเสริมองค์ความรู้และ
พัฒนาทักษะอาชีพ
5. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
6. เตรียมความพร้อมและ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการด้าน
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง และด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

1. พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ ด้าน
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขภาพ ป้องกันโรค
และฟื้นฟู สุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ให้มีสุขภาพดี
2. ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการมีการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาชุมชน
และภาคีในการ
ดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริม สนับสนุน
ให้โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลนครลาปาง
ให้มีการบริหารจัด
การศึกษาที่ได้
มาตรฐาน
2. ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ประชาชนเข้ามา
ศึกษาในแหล่ง
เรียนรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
3. ส่งเสริม สนับสนุน
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ และ
กิจกรรมเด็ก
เยาวชน

1. ปรับปรุง พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
คมนาคมขนส่งและ
การจราจร พัฒนา
ปรับปรุง
สาธารณูปโภค และ
บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
2. บริหารจัดการและ
พัฒนาเมืองให้เป็นไป
อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายผังเมือง
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์
และพัฒนาระบบการ
บารุงรักษาภูมิทัศน์ของ
เมืองอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม อนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อม
แม่น้าวังอย่างเป็นระบบ

1.ส่งเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนาการทางาน
ขององค์กรให้
ทันสมัย เป็นธรรม
และโปร่งใส
พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
2. พัฒนา
กระบวนการโดย
มุ่งเน้นผู้รับบริการ
เป็นศูนย์กลาง
เพื่อสร้างความ
เป็นเลิศ
3. พัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากรเพื่อ
รองรับวิทยาการ
สมัยใหม่

1. พัฒนา ฟื้นฟู
และอนุรักษ์แหล่ง
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ หรือ
แหล่งเรียนรู้ทาง
สถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น
2. ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมทาง
ศาสนา และ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1. พัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมโครงการ/
กิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจ
3. พัฒนา ปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว
ภายในเขตเทศบาล
นครลาปาง

แผนงาน

1. บริหารงาน
ทั่วไป

2. การรักษา
ความสงบภายใน

7. สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
ผลผลิต/โครงการ
เกี่ยวกับบริหาร
จัดการองค์กร

8. การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ผลผลิต/โครงการ
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อย
ผลผลิต/โครงการ
เกี่ยวกับการส่งเสริม
ชุมชนให้ เข้ มแข็ง

4. สาธารณสุข

3. การศึกษา

9. อุตสาหกรรม
และการโยธา

ผลผลิต/โครงการ
เกี่ยวกับด้ าน
การศึกษา

ผลผลิต/โครงการ
เกี่ยวกับงานศาสนา ประเพณี
กีฬา และนันทนาการ ฯลฯ

5. สังคม
สงเคราะห์

10. การพาณิชย์

ผลผลิต/โครงการ
เกี่ยวกับด้ านการ
พัฒนาสาธารณสุขฯ

ผลผลิต/โครงการ
เกี่ยวกับด้ านผังเมือง

6. เคหะและ
ชุมชน

11. งบกลาง

ผลผลิต/โครงการ
เกี่ยวกับการให้ การ
สงเคราะห์แก่ประชาชน

ผลผลิต/โครงการ
เกี่ยวกับงานตลาด
กิจการขนส่ง ฯลฯ

ผลผลิต/โครงการ
เกี่ยวกับการก่อสร้ าง
ถนนและท่อระบายน ้า

ผลผลิต/โครงการ
เกี่ยวกับเบี ้ยยังชีพต่างๆ
และงบ สปสช.

3.3 แผนที่ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
Strategy Map

นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมลาค่า

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาสังคม
และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
บริการ
สุขภาพของ
ประชาชน

การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
กิจกรรมเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
พัฒนาตามผังเมือง
รวม ปรับภูมิทัศน์
เมืองและการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และ
การธารงไว้ซึ่ง
มรดกทาง
วัฒนธรรม

การพัฒนา
ส่งเสริม ด้าน
การท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

1.ชุมชนมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
ตนเองตาม หลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.ประชาชนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
สังคมและเศรษฐกิจที่
เหมาะสม
3. องค์กรและประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

1. ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ได้รับการดูแลสุขภาพ
อย่างเหมาะสม
2. ผู้ประกอบการมีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
3. ชุมชน/ภาคีมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

1. การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
2. ประชาชนได้รับ
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
3. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน มีทักษะ
ด้านกีฬา มีสุขภาพดี
และมีความสุขในการ
เข้าร่วมกิจกรรม

1. โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และ
บริการสาธารณะมี
มาตรฐานครอบคลุม
ทุกพื้นที่
2. การบริหารจัดการ
ผังเมืองเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย
ผังเมือง
3.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเมือง
ได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์และฟื้นฟู

1. องค์กรมีระบบ
บริหารจัดการที่
ทันสมัยพร้อม
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
2. บุคลากรได้รับ
การพัฒนาและเพิ่ม
สมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง

ตามที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาล
นครลาปาง
หน้า 3-15

ตามที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาล
นครลาปาง
หน้า 3-16

ตามที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาล
นครลาปาง
หน้า 3-17

ตามที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาล
นครลาปาง
หน้า 3-18

ตามที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาล
นครลาปาง
หน้า 3-19

1. โบราณสถาน
โบราณวัตถุ มรดกทาง
วัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ได้รับการพัฒนาฟื้นฟู
และอนุรักษ์อย่าง
ต่อเนื่อง
2. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทาง
ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูปัมญิ ญา
ท้องถิ่น

ตามที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาล
นครลาปาง
หน้า 3-19

1. การท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงสู่ประชาคม
อาเซียน
2. เศรษฐกิจในท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่อง

ตามที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลนคร
ลาปาง
หน้า 3-20

กลยุทธ์

แผนงาน

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการตนเอง
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายสวัสดิการสังคม
4. ส่งเสริมองค์ความรู้และ
พัฒนาทักษะอาชีพ
5. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
6. เตรียมความพร้อมและ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการด้าน
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
และด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

1. บริหารงานทั่วไป
2. การรักษาความสงบ
ภายใน
3. สังคมสงเคราะห์
4. สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
5. งบกลาง

1. พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ด้านการรักษา
พยาบาลเบื้องต้นส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค
และฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ให้มีสุขภาพดี
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาชุมชนและ
ภาคีในการดาเนินงาน
ด้านสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม

1. สาธารณสุข
2. เคหะและชุมชน
3. การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
4. การพาณิชย์

1. ส่งเสริม สนับสนุน
ให้โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลนครลาปางให้
มีการบริหารจัด
การศึกษาที่ได้
มาตรฐาน
2. ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ประชาชนเข้ามา
ศึกษาในแหล่งเรียนรู้
และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
3. ส่งเสริม สนับสนุน
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ และ
กิจกรรมเด็ก เยาวชน

1. บริหารงานทั่วไป
2. การศึกษา
3. สังคมสงเคราะห์
4. การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

1. ปรับปรุง พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
คมนาคมขนส่งและ
การจราจร พัฒนาปรับปรุง
สาธารณูปโภค และบริการ
สาธารณะให้ได้มาตรฐาน
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. บริหารจัดการและ
พัฒนาเมืองให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
พัฒนาระบบการบารุงรักษา
ภูมิทัศน์ของเมืองอย่าง
ยั่งยืน
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อม
แม่น้าวังอย่างเป็นระบบ

1. เคหะและชุมชน
2. สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
3. อุตสาหกรรมและ
การโยธา
4. การพาณิชย์
5. งบกลาง

1. ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการทางานของ
องค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม
และโปร่งใส พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนากระบวนการ
โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการ
เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศ
3. พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรเพื่อรองรับ
วิทยาการสมัยใหม่

1. พัฒนา ฟื้นฟู และ
อนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน
โบราณวัตถุ หรือแหล่ง
เรียนรู้ทางสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น
2. ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางศาสนา
และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1. บริหารงานทั่วไป
2. สาธารณสุข
3. อุตสาหกรรมและ
การโยธา
4. การพาณิชย์

1. บริหารงานทั่วไป
2. สาธารณสุข
3. การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
4. อุตสาหกรรมและ
การโยธา
5.

1. พัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมโครงการ/
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจ
3. พัฒนา ปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวภายใน
เขตเทศบาลนครลาปาง

1. เคหะและชุมชน
2. สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
3. การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

3.4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลนครลาปาง
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
สังคมลาปาง ให้
เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ มีความ
เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน
สามารถดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การรักษาความ
มั่นคงการจัด
ระเบียบสังคมและ
สร้างความร่วมมือ
ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
สังคม/ชุมชน
และยุทธศาสตร์
ที่ 4 การพัฒนา
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผลผลิต/
เทศบาลนคร
โครงการ
61 62 63 64
ลาปาง
1. การพัฒนา
1. ชุมชนมีความ 1. จานวนของชุมชนที่ 4 5
6 7
สังคมและ
สามารถในการ
เพิ่มขึ้นในการ
สร้างความ
บริหารจัดการ
จัดการตนเองตาม
เข้มแข็งของ
ตนเองตาม
หลักปรัชญาของ
ชุมชนตามหลัก หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของ
ของเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
2. ประชาชนได้ 2. จานวนโครงการที่ 16 24 32 40
รับการพัฒนา
ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตด้าน
ด้านสังคมและ
สังคมและเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจที่
เหมาะสม
3. องค์กรและ
3. ระดับความสาเร็จ 5
ประชาชนมี
ของการดาเนินงาน
ความปลอดภัย ด้านความเป็น
ในชีวิตและ
ระเบียบเรียบร้อย
ทรัพย์สิน
ของบ้านเมือง
4. ร้อยละของระดับ
85
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ดาเนินงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
เพิ่มปีละ
1 ชุมชน

ปีละไม่น้อยกว่า
8 โครงการ

5

5

5

ระดับ
ความสาเร็จ
อยู่ระดับ 5

85

85

85

ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วย
หน่วย
กลยุทธ์
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก
1. ส่งเสริม สนับสนุน 1.โครงการพัฒนา -กองสวัสดิการ -สานักปลัด
ให้ชุมชนมีความ
ความเข้มแข็งของ สังคม
เทศบาล
เข้มแข็งในการบริหาร ชุมชนต้นแบบตาม
จัดการตนเองตาม
แนวทางปรัชญาของ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดสวัสดิการให้แก่ 2.โครงการที่
-กองสวัสดิการ
เด็ก เยาวชน สตรี
ส่งเสริมการ
สังคม
ผู้สูงอายุ คนพิการ พัฒนาคุณภาพ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ ชีวิตฯ
ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน
3. ส่งเสริมและสนับสนุน3.โครงการจัด -สานักปลัด
พัฒนาศักยภาพภาคี ระเบียบผู้ค้า
เทศบาล
เครือข่ายสวัสดิการ หาบเร่
สังคม
แผงลอย
4. ส่งเสริมองค์
4. โครงการ
-สานักปลัด
ความรู้และพัฒนา ฝึกอบรมอาชีพ เทศบาล
ทักษะอาชีพ
5. ส่งเสริมสนับสนุน 5.โครงการ
-กองสวัสดิการ
การป้องกันและแก้ไข เกี่ยวกับการ
สังคม
ปัญหายาเสพติด
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
6. เตรียมความพร้อม 6. โครงการ
-สานักปลัด
และเพิ่มขีดความ
เกี่ยวกับงาน
เทศบาล
สามารถในการบริหาร ป้องกันและบรรเทา
จัดการด้านความเป็น สาธารณภัย

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ลาปาง

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดลาปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างและ การพัฒนา
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม/ชุมชน
ของประชาชนและ
สังคมลาปาง ให้
เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ มีความ
เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน
สามารถดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
เทศบาลนคร
ลาปาง

2. การส่งเสริม
และพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพของ
ประชาชน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
61

62

1. ประชาชนทุก 1. ร้อยละความพึงพอใจ 85
กลุ่มวัยได้รับ
ของผู้รับบริการต่องาน
การดูแลสุขภาพ บริการด้านสาธารณสุข
อย่างเหมาะสม
2. ร้อยละ ความสาเร็จ 85
ของงานบริการด้าน
สาธารณสุข

85

2. ผู้ประกอบ 3. ร้อยละของการ
87
การมีการจัดการ ตรวจสอบควบคุมด้าน
สิ่งแวดล้อมให้
สุขาภิบาลของสถาน
ถูกต้องตามหลัก ประกอบการตาม
สุขาภิบาลอนามัย พ.ร.บ. การสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2535
3. ชุมชน/ภาคี 4. ระดับความสาเร็จใน
เครือข่ายมีส่วน การพัฒนาศักยภาพ
ร่วมในการ
ชุมชน/ภาคีในการ
ดาเนินงานด้าน ดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขและ สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

5

63

64

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

85

85

89

91

93

-เพิ่มขึ้นปีละ
ร้อยละ 2

5

5

5

- ระดับ
ความสาเร็จ
อยู่ระดับ 5

90

-ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 85
95 100 -เพิ่มขึ้นปีละ
ร้อยละ 5

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก

ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองและด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
1. พัฒนาระบบบริการ 1.โครงการ
-กองสาธารณสุข
สุขภาพ ด้านการรักษา เกี่ยวกับการ และสิ่งแวดล้อม
พยาบาลเบื้องต้น
ส่งเสริมให้
ส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ประชาชนได้รับ
โรคและฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ให้มีสุขภาพดี
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
การ มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้อง
ตาม หลักสุขาภิบาล
อนามัย สิ่งแวดล้อม

2.โครงการ
เกี่ยวกับการให้
ผู้ประกอบการ
มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให
ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล
3. ส่งเสริม สนับสนุน 3.โครงการ
และ พัฒนาชุมชนและ เกี่ยวกับการ
ภาคีในการดาเนินงาน ส่งเสริมให้
ด้าน สาธารณสุขและ ชุมชน/ภาคีมี
สิ่งแวดล้อม
ส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน่วย
สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัด อปท. ในเขต
ลาปาง
จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างและ การพัฒนา
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม/ชุมชน
ของประชาชนและ
สังคมลาปาง ให้
เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ มีความ
เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน
สามารถดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผลผลิต/
เทศบาลนคร
โครงการ
ลาปาง
3. การพัฒนา 1. การจัดการ
1. จานวนโรงเรียนที่มี
ด้านการศึกษา
ศึกษาของ
ผลการประเมิน
กีฬา กิจกรรม
โรงเรียนและ
คุณภาพการจัด
เด็ก เยาวชน
ศูนย์พัฒนาเด็ก การศึกษาตามเกณฑ์
และประชาชน
เล็กมีคุณภาพ
มาตรฐานของกรม
เป็นไปตาม
ส่งเสริมการปกครอง
มาตรฐานของ
ท้องถิ่นในระดับดีมาก
กรมส่งเสริมการ 2. จานวนโรงเรียนทีม่ ี
ปกครองท้องถิ่น ผลคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับ
ชาติขั้นพื้นฐาน (ONet) ที่มีค่าเฉลี่ย
มากกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศไม่น้อยกว่า 3
สาระการเรียนรู้
3. ระดับความ สาเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก
2. ประชาชนได้รับ
ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และ
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

6

6

6

6

4

5

6

6

5

5

5

5

4. ร้อยละของระดับ 85
ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการเข้า
มาใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้
5.ร้อยละของระดับ
85
ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

85

85

85

85

85

85

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก
เพิ่มขี้น ปีละ
1.ส่งเสริม สนับสนุน 1. โรงเรียนมีผล -สานัก
1 โรงเรียน
ให้โรงเรียนและศูนย์
การประเมิน การศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
คุณภาพฯ ใน
เทศบาลนครลาปาง
ระดับดีมาก
ให้มีการบริหาร
2. โรงเรียนมีผล -สานัก
จัดการศึกษาที่ได้
คะแนนการ การศึกษา
มาตรฐาน
ทดสอบทาง
การศึกษาฯ มี
เพิ่มขึ้น ปีละ
ค่าเฉลี่ยมากกว่า
1 โรงเรียน
ค่าเฉลี่ยะรดับ
ประเทศไม่
น้อยกว่า 3 สาระ
การเรียนรู้
3. โครงการ
-สานัก
พัฒนาคุณภาพ การศึกษา
ระดับ
การบริหารจัด
ความสาเร็จ
การศึกษาของ
อยู่ระดับ 5
ศูนย์เด็กเล็ก
4. โครงการเกี่ยวกับ-สานัก
การส่งเสริมให้ การศึกษา
ร้อยละของ
2.ส่งเสริม สนับสนุน
ประชาชนเข้า
ระดับความ
ให้ประชาชนเข้ามา
ใช้บริการแหล่ง
พึงพอใจ
ศึกษาในแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้
ไม่น้อยกว่า 85 และจัดกิจกรรมการ 5. โครงการเกี่ยวกับ-สานัก
เรียนรู้
ส่งเสริมให้
การศึกษา
ร้อยละของ
ประชาชนเข้า
ระดับความ
ร่วมกิจกรรม
พึงพอใจ
การเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า 85
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วย
สนับสนุน

-กองสวัสดิการ
สังคม
-กองวิชาการ
และแผนงาน
-กองสวัสดิการ
สังคม
-กองวิชาการ
และแผนงาน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ลาปาง

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดลาปาง

ยุทธศาสตร์
เทศบาลนคร
ลาปาง

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 4. การพัฒนา
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และ
พัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผังเมืองรวม
การอนุรักษ์
ปรับภูมิทัศน์เมือง
ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์
และสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์

61

62

63

64

85

85

85

85

ร้อยละของ
3.ส่งเสริม สนับสนุน
ระดับความ
เด็ก เยาวชน และ
พึงพอใจ
ประชาชนเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 85 กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ และ
กิจกรรมเด็ก เยาวชน

1. โครงสร้างพื้นฐาน 1. ร้อยละของประชาชน 85
สาธารณูปโภค
มีความพึงพอใจต่อ
สาธารณูปการ
การปรับปรุง
และบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณะ
สาธารณูปโภค
มีมาตรฐาน
สาธารณูปการ และ
ครอบคลุมทุก
บริการสาธารณะ
พื้นที่

85

85

85

ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 85

2. การบริหาร
2. จานวนโครงการ /
จัดการผังเมือง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปอย่าง
กับการบริหารจัดการ
ถูกต้องตาม
ผังเมืองรวม
กฎหมายผังเมือง

2

3

4

5

3. ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมือง
ได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์และฟื้นฟู

6

3. เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
ทักษะด้านกีฬา
มีสุขภาพดี และ
มีความสุขใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
สังคมลาปาง ให้
เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ มีความ
เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน
สามารถดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ
6. ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬา
นันทนาการและ
กิจกรรมเด็ก เยาวชน

3. จานวนโครงการ /
กิจกรรมที่ได้รับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

9

12

15

1.ปรับปรุง พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง
และการจราจร
พัฒนาปรับปรุง
สาธารณูปโภค และ
บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ปีละไม่น้อยกว่า 2.บริหารจัดการและ
1 โครงการ/
พัฒนาเมืองให้เป็นไป
กิจกรรม
อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายผังเมือง
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์
และพัฒนาระบบ
ปีละไม่น้อยกว่า การบารุงรักษา
3 โครงการ/
ภูมิทัศน์ของเมือง
กิจกรรม
อย่างยั่งยืน

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก
6. โครงการ
-สานัก
-กองสวัสดิการ
ส่งเสริมกิจกรรม การศึกษา
สังคม
เด็กและเยาวชน
7. โครงการ
-สานัก
-กองวิชาการ
ส่งเสริมกิจกรรม การศึกษา
และแผนงาน
กีฬาและ
นันทนาการ
1. โครงการ
เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างถนน
ท่อระบายน้า
และไฟฟ้าส่อง
สว่าง เป็นต้น

-สานักการช่าง -สานัก
ปลัดเทศบาล

2. โครงการ
จัดทาผังเมือง
รวมเมือง
ลาปาง
3. โครงการ
เกี่ยวกับการ
ปรับภูมิทัศน์
ต่างๆ

-สานักการช่าง

-สานักการช่าง -กองสวัสดิการ
สังคม

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ลาปาง

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดลาปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การรักษาความ
มั่นคง การจัด
ระเบียบสังคมและ
สร้างความร่วมมือ
ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย และ
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารและ
พัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์
เทศบาลนคร
ลาปาง

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

61

62

63

64

5.การพัฒนา
1. องค์กรมีระบบ 1. ร้อยละความสาเร็จ 75
ระบบการบริหาร บริหารจัดการที่ ของการพัฒนาระบบ
จัดการองค์กร
ทันสมัยพร้อม
บริหารจัดการองค์กร
และการพัฒนา
รองรับการ
ทรัพยากรบุคคล เปลี่ยนแปลง

77

79

81

เพิ่มขึ้นปีละ
ร้อยละ 2

85

85

85

บุคลากรได้รับ
การพัฒนา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

2. บุคลากรได้รับ 2. ร้อยละของจานวน
การพัฒนาและ บุคลากรได้รับการ
เพิ่มสมรรถนะ
พัฒนาตามเกณฑ์
อย่างต่อเนื่อง

85

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก
4.ส่งเสริมอนุรักษ์
4. โครงการ/ -สานักการช่าง -กอง
ฟื้นฟู ทรัพยากร
กิจกรรม
สาธารณสุขฯ
ธรรมชาติและ
เกี่ยวกับการ
-กองสวัสดิการ
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมอนุรักษ์
สังคม
ฟื้นฟูทรัพยากร
-สานักปลัด
ธรรมชาติและ
เทศบาล
สิ่งแวดล้อม
5.พัฒนาการบริหาร
5.โครงการ
-สานักการช่าง
จัดการสภาพแวดล้อม เกี่ยวกับการ
แม่น้าวังอย่างเป็นระบบ พัฒนาแม่น้าวัง
1.ส่งเสริม สนับสนุน 1. โครงการ
ทุกสานัก/
ทุกสานัก/
และพัฒนาการ
เกี่ยวกับการ
กอง
กอง
ทางานขององค์กรให้ พัฒนาองค์กร
ทันสมัย เป็นธรรม
2. โครงการ
และโปร่งใส พร้อม
พัฒนา
รองรับการ
ประสิทธิภาพ
เปลี่ยนแปลง
เครื่องมือ
2. พัฒนากระบวน
เครื่องใช้ของ
การโดยมุ่งเน้น
สานัก/กอง
ผู้รับบริการเป็น
3. โครงการ
ศูนย์กลาง เพื่อสร้าง พัฒนา
ความเลิศ
ประสิทธิภาพ
3.พัฒนาสมรรถนะ
การทางาน
ของบุคลากรเพื่อ
ของพนักงานฯ
รองรับวิทยาการ
สมัยใหม่
กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัด อปท. ในเขต
ลาปาง
จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างและ การพัฒนา
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม/ชุมชน
ของประชาชนและ
สังคมลาปางให้
เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ มีความ
เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน
สามารถดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผลผลิต/
เทศบาลนคร
โครงการ
61 62 63 64
ลาปาง
6.การส่งเสริม 1. โบราณสถาน 1. จานวนโครงการ /
2 3 4 5
ศิลปวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ประเพณี และ
มรดกทาง
การพัฒนา ฟื้นฟูและ
การธารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม
อนุรักษ์แหล่ง
มรดกทาง
สถาปัตยกรรม
โบราณสถาน
วัฒนธรรม
พื้นถิ่นได้รับการ โบราณวัตถุ หรือ
พัฒนาฟื้นฟูและ แหล่งเรียนรู้ทาง
อนุรักษ์อย่าง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา
บนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์และการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและ
บริการและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้
เศรษฐกิจชุมชน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

7.การพัฒนา
ส่งเสริม ด้าน
การท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจ

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
ปีละไม่น้อยกว่า
1 โครงการ/
กิจกรรม

กลยุทธ์
1. พัฒนา ฟื้นฟูและ
อนุรักษ์แหล่งโบราณ
สถาน โบราณวัตถุ
หรือแหล่งเรียนรู้ทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2. ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนา และ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ร้อยละของระดับ
85
2. ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
ทางศาสนา
อนุรักษ์ประเพณี กิจกรรมทางศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. การท่องเที่ยว 1. จานวนโครงการ /
8
ได้รับการพัฒนา กิจกรรมที่ส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง
ด้านการท่องเที่ยว
และเชื่อมโยงสู่
ประชาคม
อาเซียน

85

85

85

ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

12

16

20

2. เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง

6

ปีละไม่น้อยกว่า 1.พัฒนาบุคลากรด้าน
4 โครงการ/
การท่องเที่ยว
กิจกรรม
2.ส่งเสริมโครงการ/
กิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจ
3.พัฒนา ปรับปรุง
ปีละไม่น้อยกว่า แหล่งท่องเที่ยว
2 โครงการ /
ภายในเขตเทศบาล
กิจกรรม
นครลาปาง

2. จานวนโครงการ /
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านเศรษฐกิจ

4

8

10

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก
-สานัก
การช่าง

1. โครงการ
อนุรักษ์และ
พัฒนาเมือง
เก่านคร
ลาปาง
2. โครงการ
-สานัก
เกี่ยวกับการ
การศึกษา
ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา อนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1. โครงการ/
กิจกรรม
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยว
2. โครงการ/
กิจกรรม
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ

หน่วย
สนับสนุน
สานัก
การศึกษา

-สานักปลัด
เทศบาล
-กอง
สวัสดิการฯ
-กอง
สาธารณสุข

-สานักปลัด
เทศบาล

-กองวิชาการ
และแผนงาน,
-กองสวัสดิการ
สังคม

-สานักปลัด
เทศบาล
-กอง
สวัสดิการ
สังคม

-สานักการช่าง

ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

1 การพัฒนาสังคมและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพของประชาชน

ด้าน
1. บริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและ
สังคม

3. การดาเนินงานอื่น
1. บริการชุมชนและ
สังคม

2. การเศรษฐกิจ
3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 1. บริหารทั่วไป
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
2. บริการชุมชนและ
ประชาชน
สังคม
4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผัง
เมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง
และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

1. บริการชุมชนและ
สังคม
2. การเศรษฐกิจ
3. การดาเนินงานอื่น
1. บริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและ
สังคม
3. การเศรษฐกิจ

แผนงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
1.5 แผนงานงบกลาง
2.1 แผนงานสาธารณสุข
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
2.3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.4 แผนงานการพาณิชย์
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.4 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
4.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
4.4 แผนงานการพาณิชย์
4.5 แผนงานงบกลาง
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานสาธารณสุข
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
5.4 แผนงานการพาณิชย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

- กองสวัสดิการ
สังคม
- สานักปลัด
เทศบาล

ทุกสานัก/กอง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สานักการช่าง

สานักการศึกษา

- กองสวัสดิการ
สังคม
- กองวิชาการ
และแผนงาน

สานักการช่าง

- สานักปลัด
เทศบาล
- กอง
สาธารณสุขฯ
- กองสวัสดิการ
สังคม

ทุกสานัก/กอง

ทุกสานัก/กอง

4-2

ที่

ยุทธศาสตร์

6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและการธารงไว้ซึ่ง
มรดกทางวัฒนธรรม

ด้าน
1. บริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและ
สังคม
3. การเศรษฐกิจ

7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

1. บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงาน
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานสาธารณสุข
6.3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน
7.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
7.3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

- สานักการช่าง - สานัก
- สานักการศึกษา ปลัดเทศบาล
- กองสวัสดิการ
สังคม
- สานักปลัด
เทศบาล
- กองสวัสดิการ
สังคม
- สานักการช่าง

ทุกสานัก/กอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลนครลาปาง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครลาปาง
ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เงินรายได้
อุดหนุนหน่วยงานอืน่
รวม
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.5 แผนงานงบกลาง
เงินรายได้
อุดหนุนหน่วยงานอืน่
รวมยุทธศาสตร์
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
เงินรายได้
งบ สปสช.
อุดหนุนหน่วยงานอืน่
ขอเงินอุดหนุน
รวม

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 07

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

3,000,000

-

-

-

-

-

-

1

3,000,000

7
1
8
7
13
5
33
1
34

290,000
400,000
690,000
1,380,000
2,220,000
91,862,400
98,752,400
400,000
99,152,400

5
1
6
6
14
5
30
1
31

190,000
400,000
590,000
1,080,000
2,330,000
97,203,600
100,803,600
400,000
101,203,600

6
1
7
6
14
5
31
1
32

240,000
400,000
640,000
1,080,000
2,340,000
102,544,800
106,204,800
400,000
106,604,800

5
1
6
6
14
5
30
1
31

190,000
400,000
590,000
1,080,000
2,730,000
107,886,000
111,886,000
400,000
112,286,000

23
4
27
25
55
20
124
4
128

910,000
1,600,000
2,510,000
4,620,000
9,620,000
399,496,800
417,646,800
1,600,000
419,246,800

9
10
1
20

1,080,000
564,000
322,500
1,966,500

8
11
1
1
21

985,000
615,000
322,500
380,000,000
381,922,500

12
10
1
23

1,105,000
566,000
322,500
1,993,500

7
11
1
19

975,000
617,000
322,500

36
42
4
1
83

4,145,000
2,362,000
1,290,000
380,000,000
387,797,000

1,914,500

ยุทธศาสตร์
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.4 แผนงานการพาณิชย์
เงินรายได้
งบ สปสช.
อุดหนุนหน่วยงานอืน่
ขอเงินอุดหนุน
รวมยุทธศาสตร์
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน
และประชาชน
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
เงินรายได้
อุดหนุนหน่วยงานอืน่
ขอเงินอุดหนุน
รวม
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เงินรายได้
อุดหนุนหน่วยงานอืน่
ขอเงินอุดหนุน
รวมยุทธศาสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
3
24,265,800
4
62,265,800
3
24,265,800
1
10,000,000
3
8,830,000
1
30,000
2
330,000
16
44,175,800
13
63,280,800
17
25,700,800
10
564,000
11
615,000
10
566,000
1
322,500
1
322,500
1
322,500
1
380,000,000
27
45,062,300
26
444,218,300
28
26,589,300

ปี 2564
รวม 4 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
3
24,265,800
13
135,063,200
1
10,000,000
1
30,000
7
9,220,000
11
25,270,800
57
158,428,200
11
617,000
42
2,362,000
1
322,500
4
1,290,000
1
380,000,000
23
26,210,300
104
542,080,200

1

300,000

1

300,000

1

300,000

1

300,000

4

1,200,000

48
1
1
50
1
3
53
1
1
55

46,232,540
17,800,000
12,000,000
76,032,540
50,000
2,200,000
48,782,540
17,800,000
12,000,000
78,582,540

38
1
39
1
3
43
1
44

43,052,540
17,800,000
60,852,540
50,000
2,300,000
45,702,540
17,800,000
63,502,540

36
1
37
1
3
41
1
42

40,102,540
17,800,000
57,902,540
50,000
2,350,000
42,802,540
17,800,000
60,602,540

35
1
36
1
3
40
1
41

39,902,540
17,800,000
57,702,540
50,000
2,350,000
42,602,540
17,800,000
60,402,540

157
4
1
162
4
12
177
4
1
182

169,290,160
71,200,000
12,000,000
252,490,160
200,000
9,200,000
179,890,160
71,200,000
12,000,000
263,090,160

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค
พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมือง และการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เงินรายได้
อุดหนุนหน่วยงานอืน่
ขอเงินอุดหนุน
รวม

34
2
7
43
1
1

318,324,000
1,500,000
355,282,826
675,106,826
200,000
50,000

28
2
2
32
1
1

98,082,000
1,500,000
220,000,000
319,582,000
200,000
400,000

14
2
16
1
1

44,895,000
1,500,000
46,395,000
200,000
50,000

13
2
15
1
1

34,741,000
1,500,000
36,241,000
200,000
50,000

89
8
9
106
4
4

496,042,000
6,000,000
575,282,826
1,077,324,826
800,000
550,000

เงินรายได้
ขอเงินอุดหนุน
รวม

2
1
3
1
39
2
8
49

2,600,000
250,000,000
252,600,000
1,500,000
322,674,000
1,500,000
605,282,826
929,456,826

1
31
2
2
35

1,500,000
100,182,000
1,500,000
220,000,000
321,682,000

1
17
2
19

1,500,000
46,645,000
1,500,000
48,145,000

1
16
2
18

1,500,000
36,491,000
1,500,000
37,991,000

2
1
3
4
103
8
10
121

2,600,000
250,000,000
252,600,000
6,000,000
505,992,000
6,000,000
825,282,826
1,337,274,826

14
1
2

5,090,000
50,000
550,000

13
1
1

3,090,000
50,000
50,000

12
1
1

2,440,000
50,000
50,000

11
1
1

2,290,000
50,000
50,000

50
4
5

12,910,000
200,000
700,000

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4.4 แผนงานการพาณิชย์

4.5 แผนงานงบกลาง
เงินรายได้
อุดหนุนหน่วยงานอืน่
ขอเงินอุดหนุน
รวมยุทธศาสตร์
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานสาธารณสุข
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์
5.4 แผนงานการพาณิชย์
รวมยุทธศาสตร์
6) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานสาธารณสุข
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวมยุทธศาสตร์
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เงินรายได้
ขอเงินอุดหนุน
รวม

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
1
50,000
18
5,740,000

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
1
50,000
16
3,240,000

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
1
50,000
15
2,590,000

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
1
50,000
14
2,440,000

รวม 4 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
4
200,000
63
14,010,000

1
1
9
5
16

100,000
270,000
7,240,000
12,660,000
20,270,000

1
1
9
1
12

100,000
270,000
7,740,000
60,000
8,170,000

1
1
9
1
12

100,000
270,000
7,740,000
60,000
8,170,000

1
1
9
1
12

100,000
270,000
7,740,000
60,000
8,170,000

4
4
36
8
52

400,000
1,080,000
30,460,000
12,840,000
44,780,000

1
1

300,000
50,000

1
1

4,000,000
50,000

1

50,000

1

50,000

2
4

4,300,000
200,000

6
6
7
7

4,250,000
4,250,000
4,300,000
4,300,000

7
7
8
8

5,550,000
5,550,000
5,600,000
5,600,000

25
1
26
31
1
32

18,300,000
27,383,000
45,683,000
22,800,000
27,383,000
50,183,000

140
10
5
155

236,413,140
566,000
20,022,500
257,001,640

131
11
5
147

232,460,340
617,000
20,022,500
253,099,840

607
42
20
13
682

1,343,547,160
2,362,000
80,090,000
1,244,665,826

เงินรายได้
ขอเงินอุดหนุน
รวมยุทธศาสตร์

6
1
7
8
1
9

เงินรายได้
งบ สปสช.
อุดหนุนหน่วยงานอืน่
ขอเงินอุดหนุน
รวมทัง้ สิน้

183
10
5
10
208

4,250,000
6
4,250,000
27,383,000
31,633,000
6
4,250,000
4,600,000
8
8,300,000
27,383,000
31,983,000
8
8,300,000
สรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
544,994,740
153
329,678,940
564,000
11
615,000
20,022,500
5
20,022,500
644,665,826
3
600,000,000
1,210,247,066 172
950,316,440

2,670,664,986

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.5 แผนงานงบกลาง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครลาปาง
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. เลือกตั้งสมาชิกสภา
1 เลือกตั้งนายก
1. เพือ่ จัดให้มีการ
3,000,000
มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นไป สานักปลัดเทศบาล
เทศมนตรีนครลาปาง เลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลนครลาปาง
(ปี 60 = 3,000,000)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ด้วยความบริสุทธิ์ ฝุายบริหารฯ
และสมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปาง จานวน 24 คน
ยุติธรรม
2. เลือกตั้งนายก
เทศบาลนครลาปาง 2. เพือ่ จัดให้มีการ
เทศมนตรีนครลาปาง
เลือกตั้งนายก
เทศมนตรีนครลาปาง

รวม

1 โครงการ

-

-

3,000,000

-

-

-

-

-

-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดระเบียบและ
1. เพือ่ เพิม่ ขีดความ 1. บริเวณตลาดหลักเมือง
100,000
100,000
100,000
ความเป็นระเบียบ
สามารถในการจัด
และข้างโรงเรียนบุญวาทย์
เรียบร้อยของบ้านเมือง ระเบียบและความ
ถนนสนามบิน ถนน
เป็นระเบียบเรียบร้อย บุญวาทย์ ถนนราชวงศ์
ของบ้านเมือง
บริเวณแยกธนาคาร
2. เพือ่ ดาเนินการ
ออมสิน ถนนรอบเมือง
จัดระเบียบหาบเร่
ถนนไปรษณีย์
แผงลอยบนทางเท้า 2. ตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา)
ตามถนนสายต่าง ๆ ถนนรัษฎา
ในเขตเทศบาลนคร 3. ตลาดโชคชัย ถนน
ลาปาง และบริเวณ สุเรนทร์
ตลาดต่าง ๆ
4. ตลาดสนามบิน ถนน
3. เพือ่ ประชาสัมพันธ์ พระบาท
แนวทางปฏิบัติตาม 5. หน้าโรงเรียน ถนน
พรบ. รักษาความ
ฉัตรไชย
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535
แก่บริษัทฯ ห้างร้าน
และผู้ประกอบการ

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของถนน
ทางเท้า หน้าตลาด
หน้าโรงเรียน ได้รับ
การจัดระเบียบฯ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. สามารถจัด
สานักปลัดเทศบาล
ระเบียบผู้ประกอบ ฝุายปกครอง
การค้าขายในตลาด งานเทศกิจ
ต่าง ๆ และจัด
ระเบียบมิให้มีผู้นา
สินค้ามาตั้งวางขาย
บริเวณแยกธนาคาร
ออมสินและบริเวณ
ใกล้เคียง
2. สามารถจัด
ระเบียบหาบเร่
แผงลอยบนทาง
เท้าตามถนนสาย
ต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลนครลาปาง
3. สามารถ
ประชาสัมพันธ์
ระเบียบปฏิบัติตาม
พรบ. รักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 ให้กับ
ผู้ประกอบการร้านค้า
ให้เข้าใจและยอมรับ
การดาเนินการของ
เจ้าหน้าที่
2 ฝึกทักษะร่วมระงับ
เหตุอัคคีภัยในชุมชน
เสี่ยงภัยในเขตเทศบาล
นครลาปาง

เพือ่ ให้พนักงานดับเพลิง ฝึกทักษะร่วมกับประชาชน
20,000
ของงานปูองกันและ ในพืน้ ทีเ่ สี่ยงภัย ในเขต
(ปี 60 = 20,000)
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลาปาง
และประชาชนในชุมชน
เสี่ยงภัยได้เรียนรู้และ
มีทักษะในการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการฝึกทักษะ
มีความรู้ความเข้าใจ
เพิม่ ขึ้น

พนักงานของงาน สานักปลัดเทศบาล
ปูองกันฯ เจ้าหน้าที่ งานปูองกันฯ
ทีเ่ กี่ยวข้อง และ
ประชาชนในพืน้ ที่
มีทักษะและความรู้
ความเข้าใจในการ
ระงับเหตุอัคคีภัย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ปูองกันและลดอุบัติเหตุ 1. เพือ่ ปูองกันและ 1. ตั้งจุดบริการประชาชน
10,000
10,000
10,000
ทางถนนในช่วงเทศกาล ลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณด้านหน้าทางออก (ปี 60 = 10,000)
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
และช่วงเทศกาล
เทศบาลนครลาปาง
สงกรานต์
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
2. เพือ่ ให้ประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
แวะพักผ่อนในการเดิน 2. ตั้งจุดบริการบริเวณ
ทางกลับภูมิลาเนาเดิม หน้าทีท่ าการมูลนิธิ อปพร.
3. เพือ่ ออกให้ความ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ได้อย่างทันท่วงทีและ เป็นต้น
มีประสิทธิภาพ

2564
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ระยะเวลาที่
เจ้าหน้าทีอ่ อก
ช่วยเหลือประชาชน
ทีป่ ระสบภัยบน
ท้องถนนได้ภายใน
เวลา 15 นาที

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยบน
ท้องถนน ในช่วง
เทศกาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
งาน อปพร.

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ตรวจสอบอาคาร
เพือ่ ตรวจสอบและ
ตรวจสอบอาคารสถานที่
10,000
10,000
10,000
สถานที่ สถาน
แนะนาความพร้อม ทีเ่ สี่ยงภัย และมีผลกระทบ (ปี 60 = 10,000)
ประกอบการเพือ่
ของระบบดับเพลิง
กับชีวิตประชาชนในเขต
ปูองกันและระงับ
อุปกรณ์ดับเพลิง
เทศบาลนครลาปาง
อัคคีภัย
ปูายแสดงผังทางหนีไฟ
ถูกต้องตามระเบียบ
ว่าด้วย พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 และ
แก้ไขเพิม่ เติม
5 ส่งเสริมความรู้สู้
ภัยพิบัติให้แก่ชุมชน

เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจด้านการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
เมื่อเกิดภัยพิบัติ

1. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
แกนนาชุมชน
2. ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ชุมชน

50,000
(ปี 60 = 50,000)

50,000

50,000

2564
(บาท)
10,000

50,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 90 ของ
เจ้าของอาคาร
สถานทีท่ เี่ สี่ยงภัย
ปฏิบัติตามคาแนะนา
ของเจ้าพนักงาน
ดับเพลิง

เจ้าของอาคาร
สานักปลัดเทศบาล
สถานทีท่ เี่ สี่ยงภัย งานปูองกันฯ
ปฏิบัติตามคาแนะนา
ของเจ้าพนักงาน
ดับเพลิง

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการรับมือกับ
ภัยพิบัติ

ประชาชนมีความรู้
และสามารถแก้ไข
ปัญหาเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ

สานักปลัดเทศบาล
งานปูองกันฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 ฝึกอบรมอาสาสมัคร 1. เพือ่ เพิม่ จานวน
เพือ่ อบรมอาสาสมัคร
50,000
50,000
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน สมาชิก อปพร. และจัด ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ฝึกอบรมเพิม่ ความรู้ 1. สมาชิก อปพร. ใหม่
2. เพือ่ อบรมทบทวน ประมาณ 30 คน
สมาชิก อปพร. เดิม 2. สมาชิก อปพร. เดิม
ประมาณ 100 คน

7 จัดทาแผนปูองกันและ 1. เพือ่ จัดทาแผนแม่บท 1. แผนแม่บทปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปูองกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัย
ประจาปี 2561
2. เพือ่ จัดทาแผน
2. แผนปูองกันอัคคีภัย
บรรเทาสาธารณภัย ประจาปี 2561
ประจาปี
3. แผนปูองกันภัยแล้ง
ประจาปี 2561
4. แผนปูองกันอุทกภัย
ประจาปี 2561 เป็นต้น
รวม
7 โครงการ
-

2564
(บาท)
-

50,000

-

-

-

290,000

190,000

240,000

190,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของ
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนที่
ผ่านการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
โดยวิธีการทาข้อสอบ
ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อาสาสมัครปูองกัน สานักปลัดเทศบาล
ภัยฝุายพลเรือนที่ งาน อปพร.
เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ระดับความสาเร็จ สามารถวางแผนการ สานักปลัดเทศบาล
ของการดาเนินงาน ปูองกันและบรรเทา งานปูองกันฯ
ตามโครงการ
สาธารณภัยเพือ่ ลด
ความสูญเสียทีเ่ กิด
จากภัยพิบัติต่าง ๆ

-

-

-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เสริมสร้างความ
1. เพือ่ ให้คณะกรรมการ1. จัดกิจกรรมให้ความรู้
400,000
400,000
400,000
เข้มแข็งเครือข่าย
กลุ่มผู้สูงอายุทราบ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการกลุ่ม บทบาทหน้าทีใ่ นการ ของคณะกรรมการกลุ่ม
ผู้สูงอายุประจาชุมชน ดาเนินกิจกรรมของ ผู้สูงอายุประจาชุมชน
กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ
2. เพือ่ ให้ผู้สูงอายุได้ 350 คน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
แนวทางการจัด
เรื่องการจัดสวัสดิการ
สวัสดิการผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุระหว่างผู้สูงอายุ
ของหน่วยงานอื่น ๆ เทศบาลนครลาปางกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และภาคประชาชน ในต่าง
จังหวัด ประมาณ 350 คน

2564
(บาท)
400,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 70 ของ
ผู้ทเี่ ข้าร่วมอบรม
มีความเข้าใจใน
หัวข้อทีอ่ บรมระดับ
มากขึ้นไป

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. คณะกรรมการ
กลุ่มผู้สูงอายุประจา
ชุมชนทราบบทบาท
หน้าทีใ่ นการดาเนิน
กิจกรรมของตัวเอง
2. คณะกรรมการ
กลุ่มผู้สูงอายุประจา
ชุมชนทราบแนวทาง
การจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุของ
หน่วยงานอื่น ๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการสังคม
ฝุายสังคมสงเคราะห์
งานกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี
และผู้สูงอายุ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 ส่งเสริมและพัฒนา 1. เพือ่ ให้คนพิการ
1. อบรมให้ความรู้แก่
30,000
30,000
30,000
กลุ่มคนพิการและ
หรือผู้แทนและ
คนพิการและสมาชิกใน
(ปี 60 = 30,000)
ครอบครัว
สมาชิกครอบครัวได้รับ ครอบครัว ประมาณ 50 คน
ความรู้ในด้านต่างๆ 2. เกิดกลุ่มเครือข่ายด้าน
ตามสถานการณ์และ คนพิการระดับเทศบาล
ตามความจาเป็น
2. เพือ่ ส่งเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่มเครือข่าย
ด้านคนพิการระดับ
เทศบาล

2564
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ผู้ทเี่ ข้ารับการ กองสวัสดิการสังคม
มีความรู้ความเข้าใจ อบรมมีความรู้ใน ฝุายสังคมสงเคราะห์
ในหัวข้อทีอ่ บรม
หัวข้อทีเ่ ข้ารับการ งานสังคมสงเคราะห์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อบรม
2. เกิดการรวมกลุ่ม
เครือข่ายด้านคน
พิการระดับเทศบาล

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ส่งเสริมและพัฒนา 1. เพือ่ ให้ผู้ปุวยเอดส์ 1. อบรมให้ความรู้แก่
20,000
20,000
20,000
ผู้ปุวยเอดส์ และ
หรือผู้แทน และสมาชิก ผู้ปุวยเอดส์และสมาชิกใน (ปี 60 = 20,000)
ครอบครัว
ในครอบครัวได้รับ
ครอบครัว ประมาณ 50 คน
ความรู้ในด้านต่างๆ 2. เกิดกลุ่มเครือข่ายด้าน
ตามสถานการณ์และ ผู้ปุวยเอดส์ระดับเทศบาล
ตามความจาเป็น
2. เพือ่ ส่งเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่มเครือข่าย
ด้านผู้ปุวยเอดส์ระดับ
เทศบาล

2564
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ผู้ทเี่ ข้ารับการ กองสวัสดิการสังคม
มีความรู้ความเข้าใจ อบรมมีความรู้ใน ฝุายสังคมสงเคราะห์
ในหัวข้อทีอ่ บรม
หัวข้อทีเ่ ข้ารับการ งานสังคมสงเคราะห์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อบรม
2. เกิดการรวมกลุ่ม
เครือข่ายด้านผู้ปุวย
เอดส์ระดับเทศบาล

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 พัฒนาศักยภาพ
1. เพือ่ ให้ผู้สูงอายุในเขต1. ประชุมชี้แจงให้ความรู้
400,000
400,000
400,000
ผู้สูงอายุ และ
เทศบาลนครลาปาง เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ (ปี 60 = 400,000)
ผู้เกี่ยวข้อง
มีกิจกรรมร่วมกัน
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร
2. เพือ่ ให้สมาชิก
ลาปาง ประมาณ 9,000 คน
ในครอบครัวหรือ
2. จัดอบรมอาสาสมัคร
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุเทศบาลนคร
ได้รับการพัฒนา
ลาปาง (อผส.) ประมาณ
ศักยภาพในการดูแล 60 คน
ผู้สูงอายุ ข้อมูลเกี่ยวกับ 3. กิจกรรมการเพิม่ องค์
บริการต่างๆ ทีเ่ ป็น ความรู้ด้านต่างๆ จานวน
ประโยชน์
7 ด้าน ได้แก่
- ด้านศาสนา
- ด้านประเพณีวัฒนธรรม
- ด้านวิชาการและอื่น ๆ
- ด้านส่งเสริมอาชีพ
- ด้านนันทนาการ
- ด้านหน้าทีพ่ ลเมืองและ
ประวัติศาสตร์
- ด้านการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

2564
(บาท)
400,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 70 ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุมีความ
พึงพอใจในระดับ
มากขึ้นไป ต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ตามกาหนด

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ผู้สูงอายุมีกิจกรรม กองสวัสดิการสังคม
ร่วมกัน
ฝุายสังคมสงเคราะห์
2. สมาชิกใน
งานกิจการเด็ก
ครอบครัวหรือ
เยาวชน สตรี
ผู้เกี่ยวข้องกับ
และผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ข้อมูล
เกี่ยวกับบริการต่างๆ
ทีเ่ ป็นประโยชน์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ส่งเสริมและพัฒนา 1. เพือ่ ให้สตรีใน
จัดอบรมให้ความรู้
80,000
80,000
80,000
กลุ่มสตรี
ชุมชนได้รับความรู้ แก่สตรีในชุมชนต่าง ๆ
(ปี 60 = 80,000)
ในด้านต่าง ๆ ตาม จานวน 5 ด้าน
สถานการณ์และตาม 1. ด้านการศึกษา
ความจาเป็น
2. ด้านสุขภาพ
2. เพือ่ ส่งเสริมให้
3. ด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มสตรีมีกิจกรรม 4. ด้านสังคม วัฒนธรรม
อย่างต่อเนือ่ ง
ประเพณี
5. ด้านการจัดการ
ทรัพยากร
6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 1. เพือ่ ถ่ายทอด
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ภูมปิ ัญญาจาก
ผู้สูงอายุ โดยผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ
2. เพือ่ ให้สมาชิก
ในครอบครัวหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ เห็นความ
สาคัญของผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมรดน้าดาหัว
150,000
ผู้สูงอายุและกิจกรรม
(ปี 60 = 100,000)
การแสดงศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ เนือ่ งในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ประมาณ 500 คน

150,000

150,000

2564
(บาท)
80,000

150,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความเข้าใจใน
หัวข้อทีเ่ ข้าร่วม
อบรม

1. สตรีในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านต่าง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
บทบาทของสตรี
2. กลุ่มสตรีได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ในด้านต่างๆ

กองสวัสดิการสังคม
ฝุายสังคมสงเคราะห์
งานกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี
และผู้สูงอายุ

ร้อยละ 70 ของ
1. ภูมิปัญญาของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้สูงอายุได้รับการ
มีความพึงพอใจในการ ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง
เข้าร่วมกิจกรรม
2. สมาชิกใน
ครอบครัวหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ เห็นความ
สาคัญของผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการสังคม
ฝุายสังคมสงเคราะห์
งานกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี
และผู้สูงอายุ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 ปรับปรุงรั้วทีด่ ิน
เพือ่ กำหนดแนวเขต ปรับปรุงรั้วทีด่ ินมูลนิธิชัย
300,000
มูลนิธิชัยพัฒนา
ทีด่ ินมูลนิธิชัยพัฒนำ พัฒนา โดยการก่อสร้างรั้ว
เป็นกำรป้องกันกำร และคาน คสล. สูง 2 เมตร
บุกรุกพืน้ ทีข่ องมูลนิธิ ติดรั้วลวดหนามระยะทาง
ชัยพัฒนำ
ประมาณ 290 เมตร งาน
ซ่อมแซมรั้วลวดหนามเดิม
ระยะทางประมาณ
140 เมตร และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล

รวม

7 โครงการ

-

-

1,380,000

1,080,000

1,080,000

2564
(บาท)
-

1,080,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ มีแนวเขตทีด่ ิน
กองสวัสดิการสังคม
ของการดาเนินงาน มูลนิธิชัยพัฒนา
งานธุรการ
ตามโครงการ
ทีช่ ดั เจน ปูองกัน
การบุกรุกพืน้ ทีข่ อง
มูลนิธิชัยพัฒนา

-

-

-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ธนาคารความดี
1. เพือ่ ให้ประชาชน 1. จัดอบรมคณะทางาน
100,000
100,000
100,000
ทาความดีในชีวิต
ธนาคารความดี จานวน
(ปี 60 = 50,000)
ประจาวันสม่าเสมอ 4 ครั้ง รวม 160 ราย
2. เพือ่ เพิม่ จานวน
2. การรับสมัครสมาชิก
สมาชิกธนาคารความดี ธนาคารความดี
3. เพือ่ ส่งเสริมยกย่อง 3. จัดการฝึกอบรม/เสวนา
เชิดชูคนทาความดี แนวทางการกระทาความดี
เพือ่ ตนเอง/ครอบครัว/
สังคม จานวน 1 ครั้ง
120 คน

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. จานวนสาขา
1. มีสาขาธนาคาร กองสวัสดิการสังคม
ธนาคารความดีเกิดขึ้น ความดีเกิดขึ้น
ฝุายพัฒนาชุมชน
ไม่น้อยกว่า 2 สาขา อย่างน้อย 2 สาขา งานชุมชนเมือง
2. จานวนประชาชน 2. มีสมาชิกธนาคาร
ทีส่ มัครเป็นสมาชิก ความดีเพิม่ ขึ้น
ธนาคารความดี
ไม่น้อยกว่า 300 ราย
ไม่น้อยกว่า 300 ราย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 สนับสนุนขับเคลื่อน 1. เพือ่ ให้ชุมชนมี
1. จัดฝึกอบรมแนวทางการ 200,000
200,000
200,000
การจัดทาแผนชุมชน แผนแม่บทชุมชน
จัดทาแผนชุมชน ประจาปี (ปี 60 = 200,000)
สู่การพัฒนาท้องถิ่น 2. เพือ่ ให้คนในชุมชน ประมาณ 100 คน
ได้กาหนดทิศทาง
2. จัดประชาคมชุมชน
แนวทางการพัฒนา เพือ่ ระดมความคิดเห็น
ชุมชนของตนเอง
ข้อมูลประชากรจัดทาแผน
3. เพือ่ ให้ชุมชน
ชุมชน จานวน 43 ชุมชน
มีการปฏิบัติตาม
3. จัดประชาคมชุมชนและ
โครงการ/กิจกรรม
คณะทางานเพือ่ จัดทาแผน
ในแผนแม่บทชุมชน ชุมชนระดับเทศบาล
อย่างเป็นรูปธรรม
จานวน 1 ครั้ง
3 ส่งเสริมและพัฒนา 1. เพือ่ ให้สมาชิกชุมชน
ประชาธิปไตยภายใน มีความรู้ความเข้าใจใน
ชุมชน
สิทธิ เสรีภาพ มีความ
ตระหนักรับผิดชอบมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
การปกครอง
2. เพือ่ สรรหา
อาสาสมัครพัฒนา
ประชาธิปไตยในชุมชน

1. กิจกรรมอบรมอาสา
สมัครประชาธิปไตยขั้น
พืน้ ฐานในชุมชน
2. กิจกรรมเผยแพร่
ประชาธิปไตยในชุมชน

400,000

400,000

400,000

2564
(บาท)
200,000

400,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ร้อยละ 90 ของ
ชุมชนมีแผนแม่บท
ชุมชนเป็นรูปเล่ม
2. ร้อยละ 70 ของ
โครงการกิจกรรม
ในแผนแม่บทชุมชน
ได้รับการบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลฯ

1. ชุมชนมีแผนแม่บท กองสวัสดิการสังคม
ชุมชนเป็นรูปเล่ม ฝุายพัฒนาชุมชน
43 ชุมชน
งานชุมชนเมือง
2. หน่วยงานภาครัฐ
นาโครงการและ
กิจกรรมในแผนชุมชน
มาบรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เพือ่ นาไปจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีต่อไป

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

1. สมาชิกชุมชน กองสวัสดิการสังคม
ในเขตเทศบาลนคร ฝุายพัฒนาชุมชน
ลาปางมีความรู้
งานชุมชนเมือง
ความเข้าใจใน
ประชาธิปไตย
2. เทศบาลนคร
มีอาสาสมัครพัฒนา
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 สารวจข้อมูลครอบครัว 1. เพือ่ สารวจข้อมูล 1. กิจกรรมสารวจข้อมูล
100,000
100,000
ผู้มีรายได้น้อยและ
ครอบครัวผู้มีรายได้ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
ประชาชนทีไ่ ม่มีทอี่ ยู่ น้อยและผู้ทไี่ ม่มีทอี่ ยู่ และไม่มีทอี่ ยู่อาศัยใน
อาศัยในเขตเมือง
อาศัยในเขตเมือง
เขตเมืองตามแบบฟอร์ม
2. เพือ่ จัดทาฐานข้อมูล ทีก่ าหนด
ครอบครัวผู้มีรายได้ 2. บันทึกข้อมูลครอบครัว
น้อยและผู้ทไี่ ม่มีทอี่ ยู่ ผู้มีรายได้น้อยและไม่มี
อาศัยในเขตเมือง
ทีอ่ ยู่อาศัยในเขตเมือง
ในฐานข้อมูลสารสนเทศ
5 ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครลาปาง

เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารงานให้กับ
คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนในเขต
เทศบาลลาปาง

1. จัดฝึกอบรมคณะ
50,000
กรรมการกองทุนสวัสดิการ (ปี 60 = 50,000)
ชุมชนเทศบาลนครลาปาง
2. จัดฝึกอบรม/ศึกษา
ดูงานและส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
กองทุนสวัสดิการชุมชน

50,000

50,000

2564
(บาท)
100,000

50,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ มีฐานข้อมูลของ
กองสวัสดิการสังคม
ของการดาเนินงาน ครอบครัวผู้มีรายได้ ฝุายพัฒนาชุมชน
ตามโครงการ
น้อยและผู้ทไี่ ม่มีทอี่ ยู่ งานชุมชนเมือง
อาศัยในเขตเมือง
เพือ่ นาข้อมูลส่งมอบ
ให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป

1. ระดับความสาเร็จ
ของการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
นครลาปาง
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

คณะกรรมการ
สวัสดิการชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครลาปาง ได้รับ
ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการทีด่ ี

กองสวัสดิการสังคม
ฝุายพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 ส่งเสริมและสนับสนุน 1. เพือ่ สรรหา
จัดตั้งชุมชนและสรรหา
20,000
20,000
20,000
การจัดตั้งชุมชนและ คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน
(ปี 60 = 400,000)
สรรหาคณะกรรมการ ตามระเบียบเทศบาล ในเขตเทศบาลนครลาปาง
ชุมชน
ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน จานวน 43 ชุมชน
และการดาเนินงาน และชุมชนทีป่ ระกาศ
ของคณะกรรมการ จัดตั้งใหม่
ชุมชน พ.ศ. 2556
2. เพือ่ สนับสนุนการ
จัดตั้งชุมชนใหม่จาก
เขตปลอดชุมชน
3. เพือ่ ส่งเสริม
ประชาธิปไตยขั้น
พืน้ ฐานในชุมชน

2564
(บาท)
400,000

ตัวชี้วัด (KPI)
สมาชิกชุมชนออกมา
ใช้สิทธิเลือกประธาน
ชุมชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. เทศบาลนคร
กองสวัสดิการสังคม
ลาปาง มีผู้สนใจ
ฝุายพัฒนาชุมชน
อาสาสมัครเป็น
งานชุมชนเมือง
คณะกรรมการ
ชุมชนครบทุกชุมชน
2. สมาชิกชุมชน
เข้าใจในบทบาท
หน้าทีเ่ ลือกผู้นา
ชุมชนของตนเอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 ส่งเสริมการบริหาร 1. เพือ่ สร้างเวทีแลก 1. จัดกิจกรรมสัมมนาแลก
150,000
150,000
150,000
จัดการชุมชน
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
(ปี 60 = 150,000)
วางแผนพัฒนาชุมชน ประธานชุมชน จานวน
ระหว่างประธานชุมชน 43 คน และผู้เกี่ยวข้อง
กับผู้บริหารหัวหน้า ประมาณ 60 คน
ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ 2. จัดกิจกรรมสัมมนาแลก
ทีเ่ กี่ยวข้องฯ
เปลี่ยน เรียนรู้ จานวน 9
2. เพือ่ ติดตามผลการ ครั้ง ในปีงบประมาณ
ดาเนินงานของชุมชน
ประจาทุกเดือน
8 พัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชนต้นแบบ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้นาผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากการอบรม
การปฏิบัติงาน
ประสบการณ์การ
ศึกษาดูงาน ในด้าน
การบริหารจัดการ
ชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ

1. คัดเลือกและจัดกิจกรรม
100,000
ชุมชนต้นแบบ จานวน 2 (ปี 60 = 100,000)
ชุมชน
2. สนับสนุนและประเมิน
ชุมชนทีไ่ ด้รับประกาศเป็น
ชุมชนต้นแบบ จานวน 4
ชุมชน

100,000

100,000

2564
(บาท)
150,000

100,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ แกนนาชุมชนได้
กองสวัสดิการสังคม
ของการส่งเสริมการ เปลี่ยนเรียนรู้จาก ฝุายพัฒนาชุมชน
บริหารจัดการชุมชน ชุมชนทีป่ ระสบผล งานชุมชนเมือง
สาเร็จในด้านการ
พัฒนาชุมชนและ
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาทีเ่ สนอในเวที

ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน
ต้นแบบตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เทศบาลนครลาปาง กองสวัสดิการสังคม
มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน ฝุายพัฒนาชุมชน
ต้นแบบตามแนวทาง งานชุมชนเมือง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทีม่ ีการ
บริหารจัดการด้วย
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน สมาชิก และ
ผู้เกี่ยวข้องชุมชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
พอเพียง มาประยุกต์
ใช้ในชุมชนของตนเอง
เป็น ต้นแบบตัวอย่าง
ของชุมชนในเขต
เทศบาลนครลาปาง
9 พัฒนาศักยภาพคณะ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและ
กรรมการชุมชน และ พัฒนาบทบาทหน้าที่
แกนนาองค์กรชุมชน ให้คณะกรรมชุมชน
แกนนากลุ่มองค์กร
ชุมชนและเครือข่าย
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการบริหาร
จัดการชุมชนตนเอง
แบบมีส่วนร่วมตาม
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถบริหาร
จัดการชุมชนแบบ
บูรณำกำรได้

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ชุมชน พร้อมทัง้ ศึกษา
ดูงานให้กับคณะกรรมการ
ชุมชนและแกนนาชุมชน
จาก 43 ชุมชน ประมาณ
387 คน

580,000
(ปี 60 = 1,000,000)

580,000

580,000

2564
(บาท)

580,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ระดับความสาเร็จ
ของชุมชนในการ
จัดการตนเองตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

คณะกรรมการ
กองสวัสดิการสังคม
ชุมชนแกนนาองค์กร ฝุายพัฒนาชุมชน
ชุมชนและเครือข่าย งานชุมชนเมือง
มีความรู้เข้าใจใน
กระบวนการบริหาร
จัดการชุมชนตนเอง
แบบมีส่วนร่วมตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถบริหาร
จัดการชุมชนแบบ
บูรณาการได้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 ส่งเสริมและสนับสนุน 1. เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วม 1. จัดกิจกรรม (อบรม)
50,000
60,000
70,000
การจัดระเบียบหอพัก กิจกรรมได้นาผลการ ผู้ประกอบกิจการหอพัก
(ปี 60 = 50,000)
และการจัดตั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ทีแ่ จ้งจดทะเบียน
เครือข่ายผู้ประกอบ เวทีสัมมนามาแก้ไข ประมาณ 112 ราย
กิจการหอพัก
ปัญหา
2. จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยม
2. เพือ่ ให้ผู้ประกอบ หอพักทีแ่ จ้งจดทะเบียน
กิจการหอพักปฎิบัติ และจดทะเบียนใหม่
ตาม พ.ร.บ.หอพัก
3. จัดกิจกรรมอบรม
พ.ศ. 2559
พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละ
ผู้เกี่ยวข้องฯ ในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับกิจการหอพัก

2564
(บาท)
80,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ระดับความสาเร็จ
ของการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
ระเบียบหอพักและ
การจัดตั้งเครือข่าย
ผู้ประกอบการหอพัก

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ประกอบกิจการ กองสวัสดิการสังคม
หอพักดาเนินกิจการ ฝุายพัฒนาชุมชน
อย่างถูกต้องตาม งานชุมชนเมือง
พ.ร.บ. หอพัก
พ.ศ. 2559

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 เสริมสร้างความ
เพือ่ เสริมสร้าง
คณะกรรมการสมาคม
10,000
10,000
10,000
เข้มแข็งในการ
ศักยภาพความรู้และ ฌาปนกิจสงเคราะห์
(ปี 60 = 10,000)
ขับเคลื่อนงานการ
ความเข้มแข็งให้แก่ ในเขตเทศบาลนครลาปาง
ฌาปนกิจสงเคราะห์ คณะกรรมการสมาคม นาความรู้ด้านการบริหาร
เทศบาลนครลาปาง ฌาปนกิจสงเคราะห์ งานและสามารถรายงาน
ด้านการบริหารงาน ผลการปฏิบัติงานได้อย่าง
และปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ถูกต้องให้กับนายทะเบียน
อย่างถูกต้องตาม
สมาคมฌาปนกิจ
พ.ร.บ. ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ประจาท้องที่
สงเคราะห์ พ.ศ. 2545
12 ส่งเสริมและสนับสนุน
ประกวดชุมชนต้นแบบ
หน้าบ้าน น่ามอง
ชุมชนน่าอยู่
ผู้คนมีความสุข

เพือ่ ปลุกจิตสานึกให้
สมาชิกในชุมชน
มีส่วนร่วม และได้
ตระหนักถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้สะอาด
สวยงาม ให้เป็น
ชุมชนน่าอยู่

จัดการประกวดคัดเลือก
100,000
ชุมชนต้นแบบ จากชุมชน (ปี 60 = 100,000)
ในเขตเทศบาลนครลาปาง
จานวน 43 ชุมชน และ
ชุมชนในแผนการดาเนินงาน
LA 21 จานวน 9 ชุมชน

100,000

100,000

2564
(บาท)
10,000

100,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

คณะกรรมการ
กองสวัสดิการสังคม
สมาคมฯ ในเขต
ฝุายพัฒนาชุมชน
เทศบาลนครลาปาง งานส่งเสริมการจัด
สามารถนาความรู้ สวัสดิการสังคม
ด้านการบริหารงาน
ไปปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถ
รายงานผลได้

ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
การประกวดชุมชน
ต้นแบบ หน้าบ้าน
น่ามอง ชุมชนน่าอยู่
ผู้คนมีความสุข

เทศบาลนครลาปาง
มีชุมชนต้นแบบทีม่ ี
การบริหารจัดการ
ด้วยการมีส่วนร่วม
ของแกนนาชุมชน
สมาชิกและ
ผู้เกี่ยวข้องชุมชน

กองสวัสดิการสังคม
ฝุายพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 ส่งเสริมและพัฒนา 1. เพือ่ พัฒนาความ จัดประชุม สัมมนา ฝึก
250,000
250,000
250,000
อาชีพให้กับประชาชน เข้มแข็งของชุมชน
อบรมอาชีพและศึกษา
(ปี 60 = 250,000)
และกลุ่มอาชีพในเขต ตามแนวทางปรัชญา ดูงานให้แก่กลุ่มเปูาหมาย
เทศบาลนครลาปาง เศรษฐกิจพอเพียง
ดังนี้
2. ส่งเสริมการรวม 1. ประชาชนในเขต
กลุ่มให้เกิดกระบวน เทศบาลนครลาปาง
การเรียนรู้ของกลุ่ม 2. กลุ่มอาชีพในเขต
อาชีพทีส่ ามารถ
เทศบาลนครลาปาง
พึง่ พาตนเองสร้าง
3. กลุ่ม หน่วยงาน
อาชีพและรายได้
องค์กร ในเขตเทศบาล
ให้แก่สมาชิกกลุ่มและ นครลาปาง
ชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
3. เพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
การบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

2564
(บาท)
250,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

มีประชาชนและกลุ่ม
อาชีพในเขตเทศบาล
นครลาปางได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพไม่น้อยกว่า
5 กลุ่ม

ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพในเขตเทศบาล
นครลาปางได้รับการ
พัฒนาทักษะความรู้
ด้านอาชีพ เพือ่ นาไป
สู่การพัฒนาระดับ
ฝีมือ และมาตรฐาน
การผลิตทีม่ ีคุณภาพ
ตลอดจนเกิดองค์กร
ธุรกิจทีส่ ามารถสร้าง
งานสร้างรายได้
ให้กับภาคประชาชน
อย่างยั่งยืน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการสังคม
ฝุายพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 ส่งเสริมสนับสนุน
เพือ่ ส่งเสริมและ
1. การฝึกอบรมคณะ
210,000
210,000
210,000
การปูองกันและแก้ไข สนับสนุนการดาเนิน กรรมการและคณะทางาน (ปี 60 = 210,000)
ปัญหายาเสพติด
งานด้านการปูองกัน ของศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน
เทศบาลนครลาปาง และแก้ไขปัญหา
และปราบปรามยาเสพติด
ยาเสพติดของศูนย์ เทศบาลนครลาปาง
ปฏิบัติการปูองกันและ (ศป.ปส.ทน.ลป.)
ปราบปรามยาเสพติด 2. การฝึกอบรมและ
เทศบาลนครลาปาง ส่งเสริมการศึกษาเพือ่
ต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)
3. การฝึกอบรมและ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินงาน/กิจกรรม
ของศูนย์ TO BE NUMBER
ONE เทศบาลนครลาปาง
4. การฝึกอบรมเพือ่
ประชาคมจัดทาธรรมนูญ
ชุมชนในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาล
นครลาปางและการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
ยาเสพติด

2564
(บาท)
210,000

ตัวชี้วัด (KPI)
1. มีการดาเนิน
กิจกรรมภายใต้
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเทศบาล
นครลาปางไม่น้อย
กว่า 10 ครั้ง/ปี
งบประมาณ
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
สร้างกลุ่มแกนนา
องค์กรให้มีความ
เข้มแข็งเป็นพลัง
ชุมชนเอาชนะ
ยาเสพติดในชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการสังคม
ฝุายพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5. การบาบัด/ฟืน้ ฟูผู้ติด/
ผู้เสพยาเสพติดและ
กิจกรรมการส่งเสริมฝึก
อบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่าน
การบาบัดฟืน้ ฟูในเขต
เทศบาลนครลาปาง
(งบประมาณในส่วนของ
เงินอุดหนุนทัว่ ไป กาหนด
วัตถุประสงค์ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย)

รวม

14 โครงการ

-

-

2,220,000

2,330,000

2,340,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2,730,000

-

-

-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนงานงบกลาง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สมทบกองทุน
เพือ่ สมทบงบประมาณ สมทบงบประมาณ
100,000
100,000
100,000
(ปี 60 = 100,000)
สวัสดิการชุมชน
กองทุนสวัสดิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลนครลาปาง ชุมชนเทศบาลนคร ทีป่ ระชาชนจัดตั้ง
ลาปางให้มีระบบการ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
บริหารงานในด้าน
ของประชาชน
ระบบคุ้มครองทาง
สังคม ระบบการออม
และระบบสวัสดิการ
ชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
2 การให้การสงเคราะห์ เพือ่ เป็นการบรรเทา
ผู้ประสบปัญหา
ปัญหาความเดือดร้อน
ความเดือดร้อน
ของผู้มีรายได้นอ้ ย
กลุ่มต่าง ๆ และ
ผู้ประสบสาธารณภัย

ให้การช่วยเหลือครอบครัว
400,000
(ปี 60 = 400,000)
เด็กยากจน คนพิการ
ผู้ปุวยเอดส์ ผู้สูงอายุ
ผู้ประสบสาธารณภัย
และผู้ด้อยโอกาส

400,000

400,000

2564
(บาท)
100,000

400,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ
ของการสนับสนุน
การบริหารงานของ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลนคร
ลาปาง

กองทุนสวัสดิการ กองสวัสดิการสังคม
ชุมชนสามารถ
ฝุายพัฒนาชุมชน
บริหารกองทุนได้ งานส่งเสริมการจัด
อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดิการสังคม
และเกิดความยั่งยืน
มากยิ่งขึ้น

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเปูาหมาย
ทีป่ ระสบปัญหา
ได้รับการสงเคราะห์

กลุ่มเปูาหมายที่ กองสวัสดิการสังคม
ประสบปัญหาทาง ฝุายสังคมสงเคราะห์
ด้านเศรษฐกิจได้รับ งานสังคมสงเคราะห์
การสงเคราะห์ตาม
ความจาเป็น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนงานงบกลาง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ เพือ่ จ่ายเงินเป็น
ผู้ปุวยเอดส์ทมี่ ีคุณสมบัติ
318,000
318,000
318,000
ผู้ปุวยเอดส์
เบีย้ ยังชีพให้แก่ผู้ปุวย ตามระเบียบฯ ได้รับ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
(ปี 60 = 318,000)
เอดส์ทมี่ ีคุณสมบัติ
เบีย้ ยังชีพ
ตามทีก่ าหนดใน
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
4 สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพือ่ จ่ายเงินเป็น
ผู้สูงอายุทมี่ ีคุณสมบัติ
เบีย้ ยังชีพให้แก่
ตามระเบียบฯ ได้รับ
ผู้สูงอายุทมี่ ีคุณสมบัติ เบีย้ ยังชีพ
ตามทีก่ าหนดใน
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย

77,441,200
(เงินอุดหนุน)
(ปี 60 =
69,668,400)

81,659,200
(เงินอุดหนุน)

85,877,200
(เงินอุดหนุน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
318,000 ร้อยละ 100 ของ
(เงินอุดหนุน) ผูป้ ุวยเอดส์ทมี่ ี
คุณสมบัติตาม
ทีก่ าหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ได้รับเบีย้ ยังชีพ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

90,095,200 ร้อยละ 100
(เงินอุดหนุน) ผูส้ ูงอายุทมี่ ีคุณสมบัติ
ตามทีก่ าหนดใน
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยได้รับ
เบีย้ ยังชีพทีม่ าแจ้ง
ความประสงค์

ผู้สูงอายุได้รับการ กองสวัสดิการสังคม
ดูแลอย่างเหมาะสม ฝุายสังคมสงเคราะห์
ไม่เป็นภาระ
งานสังคมสงเคราะห์
ครอบครัวและ
ไม่ถูกทอดทิง้

ผู้ปุวยเอดส์สามารถ กองสวัสดิการสังคม
ดารงชีพอยู่ในสังคม ฝุายสังคมสงเคราะห์
ได้อย่างปกติ
งานสังคมสงเคราะห์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนงานงบกลาง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ เพือ่ จ่ายเงินเป็นเบีย้
คนพิการทีม่ ีคุณสมบัติ
13,603,200 14,726,400 15,849,600
คนพิการ
ยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบทีก่ าหนดฯ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
(ปี 60 =
ทีม่ ีคุณสมบัติตามที่ ได้รับเบีย้ ยังชีพ
12,480,000
กาหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

รวม

เงินรายได้
เงินอุดหนุน
5 โครงการ

-

-

500,000
91,362,400
91,862,400

500,000
96,703,600
97,203,600

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
16,972,800 ร้อยละ 100 ของคน
(เงินอุดหนุน) พิการทีม่ ีคุณสมบัติ
ตามทีก่ าหนดใน
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยได้รับ
เบีย้ ยังชีพทีม่ าแจ้ง
ความประสงค์

500,000
500,000
102,044,800 107,386,000
102,544,800 107,886,000

-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

คนพิการได้รับการ กองสวัสดิการสังคม
ดูแลอย่างเหมาะสม ฝุายสังคมสงเคราะห์
ไม่เป็นภาระของ งานสังคมสงเคราะห์
ครอบครัวและ
ไม่ถูกทอดทิง้

-

-

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.4 แผนงานการพาณิชย์

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 เฝ้าระวังและแก้ไข
เพือ่ ส่งเสริมและ
1. เด็กนักเรียนทุกคนใน
28,000
29,000
30,000
30,000 ร้อยละ 100 ของ 1. เด็กปฐมวัย (0-6ปี) กองสาธารณสุข
ปัญหาทุพโภชนาการ สนับสนุนเด็กทีม่ ีภาวะ โรงเรียนสังกัดเทศบาล
(งบ สปสช.)
(งบ สปสช.)
(งบ สปสช.)
(งบ สปสช.) เด็กปฐมวัย (0-6 ปี) และเด็กวัยเรียนใน และสิ่งแวดล้อม
ในเด็กปฐมวัย (0-6ปี) ทุพโภชนาการได้รับ นครลาปาง จานวน 6 โรง
ในโรงเรียนสังกัด
เขตเทศบาลได้รับ งานส่งเสริม
และเด็กวัยเรียนในเขต การแก้ไขปัญหา
2. เด็กทุกคนในศูนย์เด็ก
เทศบาล/ในศูนย์
การเฝ้าระวังภาวะ สุขภาพ
เทศบาลนครลาปาง
เล็กเขตเทศบาลนคร
เด็กเล็ก/ในชุมชน ทุพโภชนาการ
ลาปาง จานวน 14 ศูนย์
เขตเทศบาลทีม่ ี
2. เด็กทีม่ ีปัญหา
3. เด็ก 0-6 ปี ทุกคน
ปัญหาภาวะ
ทุพโภชนาการได้รับ
ในชุมชน เขตเทศบาลนคร
ทุพโภชนาการได้รับ การดูแลและแก้ไข
ลาปาง 43 ชุมชน
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
2 เรียนรู้ร่วมสร้าง
โภชนาการสมวัย
ในศูนย์เด็กเล็กเขต
เทศบาลนครลาปาง

เพือ่ ส่งเสริมความรู้
เรื่องโภชนาการที่
เหมาะสมกับเด็กปฐม
วัยให้แก่ผู้ปกครอง/
ครูพเี่ ลี้ยงในศูนย์
เด็กเล็กในเขตเทศบาล
นครลาปาง

1. ครูพเี่ ลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก
จานวน 14 คน/14 ศูนย์
2. ผู้ปกครองเด็กทีม่ ีปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ
(น้าหนักน้อย, น้าหนักค่อน
ข้างน้อย, อ้วน) จานวน
46 คน รวม 60 คน

11,000
(งบ สปสช.)

-

11,000
(งบ สปสช.)

-

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทา
แบบทดสอบหลัง
อบรมผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนด

ผู้ปกครองและครู
พีเ่ ลี้ยงทีเ่ ข้าร่วมการ
อบรมมีความรู้และ
สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติในการเสริม
สร้างโภชนาการที่
เหมาะสมสาหรับเด็ก

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 อบรมให้ความรู้เรื่อง 1. เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
พัฒนาการเด็ก IQ/ ผู้ปกครองและครู
EQ (เด็ก 2-6 ปี)
พีเ่ ลี้ยงในศูนย์เด็กเล็ก
ในชุมชน/ศูนย์เด็กเล็ก ให้มีความรู้ความเข้าใจ
โซน 2 (ตาบล
ทีถ่ ูกต้องเกี่ยวกับการ
เวียงเหนือ, บ่อแฮ้ว) ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
เขตเทศบาลนครลาปาง IQ/EQ สาหรับเด็ก
2-6 ปี
2. เพือ่ ให้เด็กมีพัฒนา
การเหมาะสมตามวัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ผู้ปกครองเด็ก 2-6 ปี
ในชุมชน ต.เวียงเหนือ/
ต.บ่อแฮ้ว จานวน 57 คน
2. ครูพเี่ ลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก
เอกชนทีไ่ ม่ใช่ในโรงเรียน
ในเขตเทศบาล จานวน
3 คน/3 ศูนย์ รวม 60 คน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
11,000
(งบ สปสช.)

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
12,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ สปสช.) ผูเ้ ข้ารับการอบรม
สามารถตอบแบบ
ทดสอบความรู้หลัง
อบรมผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนด

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้ปกครองและครู
พีเ่ ลี้ยงเด็กสามารถ
นาความรู้ไปปรับ
ใช้ในการดูแลและ
กระตุ้นพัฒนาการ
เด็กได้ถูกต้อง
เหมาะสม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

4 อนามัยโรงเรียน
ภายใต้โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ดูแลและส่งเสริม ตรวจสุขภาพนักเรียน
สุขภาพเด็กนักเรียน ทุกคนในโรงเรียนสังกัด
ไม่ให้มีปัญหาด้าน
เทศบาล จานวน 6 โรง
สุขภาพซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการเรียน

2561
(บาท)
53,000
(งบ สปสช.)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
53,000
53,000
(งบ สปสช.)
(งบ สปสช.)

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
53,000 1. ร้อยละ 100 ของ
(งบ สปสช.) นักเรียนชั้น ป.1
ได้รับการตรวจวัด
สายตาและการได้ยิน
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลได้รับ
การตรวจสุขภาพ
3. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนทีเ่ ป็นเหา
ได้รับยาฆ่าเหาเพือ่
การรักษา ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักเรียนทุกคน
ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจาปี
โดยพยาบาล ในราย
ทีพ่ บปัญหาทุกคน
ได้รับคาแนะนา/
รักษา/ส่งต่อ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

5 อบรมผู้นานักเรียน
ส่งเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผู้นานักเรียนทีม่ ี
ความรู้ความสามารถ
ช่วยเหลืองานครู
อนามัยเกี่ยวกับด้าน
ส่งเสริม ป้องกันและ
รักษาพยาบาล
เบือ้ งต้นได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ชั้น ป.5 และ ม.1 จานวน
57 คน

2561
(บาท)
32,000
(งบ สปสช.)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
32,000
32,000
(งบ สปสช.)
(งบ สปสช.)

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
32,000 ร้อยละ 100 ของ
(งบ สปสช.) โรงเรียนสังกัด
เทศบาลมีผู้นา
นักเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนสังกัด
กองสาธารณสุข
เทศบาลทุกโรง
และสิ่งแวดล้อม
มีผู้นานักเรียนทีม่ ี งานส่งเสริม
ความรู้ ความสามารถ สุขภาพ
การช่วยเหลืองาน
ครูอนามัยเกี่ยวกับ
ด้านส่งเสริม ป้องกัน
และรักษาพยาบาล
เบือ้ งต้นได้

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

6 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน
เขตเทศบาลนคร
ลาปาง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายทีม่ ี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคเรื้อรังมี
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
เป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้องเหมาะสม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดอบรมแกนนาชุมชน
ในเขตเทศบาลนครลาปาง
และคัดเลือกชุมชนทีม่ ี
ความพร้อมในการเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย
1 ชุมชน/1 โซน
2. จัอบรมชุมชนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการโดยมีกลุ่ม
เป้าหมายชุมชนละ
อย่างน้อย 30 คน และ
เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
อย่างน้อย 3 ครั้ง

2561
(บาท)
40,000
(งบ สปสช.)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
(งบ สปสช.)
(งบ สปสช.)

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
40,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ สปสช.) กลุม่ เป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ
มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ทีด่ ีขึ้น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
และสามารถปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและ
ครอบครัวให้เป็นไป
ในทิศทางทีพ่ ึง
ประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครลาปาง

เพือ่ จัดกิจกรรม
ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุได้
ตรงกับปัญหาและ
ความต้องการของ
ผู้สูงอายุในชุมชน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับประธาน ผู้สูงอายุ
ทุกชุมชน และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
จานวน 60 คน

8 พัฒนาศักยภาพ
แกนนาสุขภาพ
ในชุมชน

เพือ่ พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ทางานของแกนนา
สุขภาพในชุมชน

1. จัดอบรมแกนนาสุขภาพ
ตามผลการประเมิน,
วิเคราะห์การได้รับบริการ
การดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานของ
ประชาชนและผลการ
ประเมินชุมชนจัดการ
ชุมชนละ2คน จานวน 2 วัน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แกนนาสุขภาพ โดยใช้
แนวทางพัฒนาองค์กร
(OD) รุ่นละ 80 คน
3. อบรมแกนนาสุขภาพ
ประจาปี

2561
(บาท)
50,000
(งบ สปสช.)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
(งบ สปสช.)
(งบ สปสช.)

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
50,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ สปสช.) กลุม่ เป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม

50,000

-

-

-

150,000

150,000

150,000

150,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 80 ของ
จานวนแกนนา
สุขภาพเข้ารับการ
อบรมหรือร่วม
กิจกรรมเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ชมรมผู้สูงอายุ
มีการจัดกิจกรรม
ด้านสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุในชุมชน
อย่างต่อเนือ่ งและ
มีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

แกนนาสุขภาพ
มีการพัฒนาศักยภาพ
เกิดความตระหนัก
ในบทบาทหน้าที่
เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะสามารถ
ปฏิบัติหน้าทีต่ าม
บทบาทแกนนา
สุขภาพได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

9 พัฒนา ศสมช.

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ประตุ้นและ
พัฒนา ศสมช.
ตามเกณฑ์
2. เพือ่ ให้เป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชุมชนทีไ่ ด้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดอบรมเพือ่ พัฒนา
ศสมช. ทีผ่ ่านเกณฑ์
อย่างน้อย โซนละ 1 แห่ง

2561
(บาท)
25,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2. พัฒนา ศสมช. เป็น
ศสมช. ตัวอย่างนาร่อง

-

10,000

-

-

3. จัดอบรมเพือ่ พัฒนา
ศสมช. ทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์
โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ศสมช. ตัวอย่าง

-

-

25,000

-

ตัวชี้วัด (KPI)
1. ร้อยละ 80 ของ
ศสมช. ทีผ่ ่านเกณฑ์
เข้ารับการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
2. ดาเนินการตั้ง
ศสมช. ตัวอย่าง
นาร่องอย่างน้อย
3 แห่ง
3. ร้อยละ 60 ของ
ศสมช. ทีไ่ ม่ผ่าน
เกณฑ์พัฒนาให้
ผ่านเกณฑ์

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
มีจานวน ศสมช.
ทีใ่ ห้บริการด้าน
สุขภาพเบือ้ งต้น
และเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชุมชนทีไ่ ด้
มาตรฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาสให้เข้าถึง
บริการสาธารณสุข

เพือ่ ให้ผู้พิการมี
ความรู้ด้านสุขภาพฯ
และสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุข
ได้อย่างทัว่ ถึง

ให้ความรู้และสนับสนุน
สื่อสิ่งพิมพ์ ให้กับกลุ่ม
ผู้พิการในเขตเทศบาล
นครลาปาง

11 เทศบาลส่งเสริม
การสร้างชีวิตคู่
อย่างมีความสุข

เพือ่ ให้ประชาชนในเขต ให้ความรู้และสนับสนุน
เทศบาลนครลาปาง สื่อสิ่งพิมพ์ให้กับคู่สามี/
มีครอบครัวทีม่ ี
ภรรยา ในเรื่องการดารง
คุณภาพทัง้ สุขภาพกาย ชีวิตคู่อย่างมีความสุข
และสุขภาพจิต
การวางแผนครอบครัว
การดูแลบุตรให้มีคุณภาพ

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

2564
(บาท)
10,000

30,000

30,000

30,000

30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ
ผู้พิการทีอ่ ยู่ใน
กลุ่ม/ชมรมผู้พิการ
ได้รับความรู้และ
สื่อสิ่งพิมพ์

ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
มีความรู้ด้านสุขภาพ
และสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม

ประชาชนในเขต
เทศบาลนครลาปาง
มีครอบครัวทีม่ ี
คุณภาพ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

12 บริการสาธารณสุข
สาหรับผู้สูงอายุ
ทีม่ ีภาวะพีง่ พิง
(Long Term Carer)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพือ่ ส่งเสริมและ 1. มีระบบการประเมิน
สนับสนุนให้มีการดูแล คัดกรองปัญหาสุขภาพ
ผู้สูงอายุทเี่ หมาะสม 2. มีข้อมูลผู้สูงอายุที่
กับผู้สูงอายุและ
จาเป็นต้องได้รับการดูแล
ครอบครัว
ช่วยเหลือระยะยาว
2. เพือ่ ให้มีการดูแล 3. มีบริการการดูแล
ผู้สูงอายุแบบบูรณา สุขภาพผู้สูงอายุทบี่ ้าน
การร่วมกันระหว่าง ทีม่ ีคุณภาพ (HHC)
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จากสถานบริการสู่ชุมชน
กับผู้สูงอายุ ครอบครัว โดยบุคลากรสาธารณสุข
และชุมชน
และทีมสหวิชาชีพ
3. เพือ่ สนับสนุนการ 4. มีระบบการดูแล
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน
ของเทศบาลนครลาปาง ติดเตียง แบบมีส่วนร่วม
และมีแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล
(Care Plan)

2561
(บาท)
100,000
(งบ สปสช.)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
(งบ สปสช.)
(งบ สปสช.)

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
100,000 1. ผู้ป่วยเข้าถึง
(งบ สปสช.) ระบบบริการดูแล
ผู้ป่วยระยะยาว
(LTC) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
2. มีศูนย์การดูแล
ผู้ป่วยระยะยาว
3. มี Care Mannger

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้ป่วยทีม่ ีภาวะ
พึง่ พิง เข้าถึงบริการ
สุขภาพตามความ
จาเป็นอย่างทัว่ ถึง
ได้รับการแก้ไข
ปัญหา ทาให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
2. ประชาชนและ
ชุมชนสามารถ
พึง่ ตนเองได้ และ
ไม่ทอดทิง้ กัน โดยมี
ระบบการดูแล
สุขภาพระยะยาว
ทีม่ ีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(Care Giver)

เพือ่ ให้ผู้สูงอายุ
ทีม่ ีภาวะพึง่ พิง
ในชุมชนมีผู้ดูแล
(Care Giver)
ทีเ่ หมาะสม

อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนเขตเทศบาล
นครลาปาง จานวน
30 - 60 คน

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียน
การดาเนินงานเฝ้า
ระวังทันตสุขภาพ
ในโรงเรียน

เพือ่ สรุปปัญหาและ ตัวแทนครูทดี่ าเนินงาน
แนวทางการดาเนินงาน ด้านเฝ้าระวังทันตสุขภาพ
ทันตสุขภาพในโรงเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
สังกัดเทศบาลนคร
นครลาปาง 6 โรงเรียน
ลาปาง
โรงเรียนละ 5 คน และ
เจ้าหน้าทีเ่ จ้าหน้าที่
จานวน 5 คน รวม 35 คน

2561
(บาท)
100,000
(งบ สปสช.)

-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
(งบ สปสช.)
(งบ สปสช.)

-

10,000

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 70 ของ
(งบ สปสช.) ผูด้ ูแลผู้สูงอายุ
(Care Giver)
สามารถดูแล
ผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะ
พึง่ พิงได้
-

มีบันทึกสรุปปัญหา
และแนวทาง
การดาเนินงาน
ทันตสุขภาพ
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครลาปาง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะ
พึง่ พิงในชุมชน
ได้รับการดูแลที่
เหมาะสม มีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

มีการดาเนินงาน
กองสาธารณสุข
เฝ้าระวังทันตสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนสังกัด
งานทันตกรรม
เทศบาลนครลาปาง
อย่างเป็นระบบ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

15 รณรงค์กาจัดลูกน้า
ยุงลายเพือ่ ป้องกัน
โรคไข้เลือดออกและ
โรคซิการ์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ กระตุ้นให้
ประชาชนเห็นความ
สาคัญของการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและ
โรคซิการ์
2. เพือ่ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ชุมชน
และโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในการกาจัด
ลูกน้ายุงลายเพือ่
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออกและโรคซิการ์
3. เพือ่ ลดพาหะนา
โรคไข้เลือดออกและ
โรคซิการ์ในพืน้ ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดอบรมให้ความรู้และ
ชี้แจงแนวทางการป้องกัน
ควบคุมโรคตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข
ให้กับ อสม. 43 ชุมชน
และครูอนามัยโรงเรียน
ทุกแห่ง
2. มอบสิ่งสนับสนุนการ
รณรงค์ให้กับชุมชนและ
ทุกแห่ง ป้ายไวนิล
โปสเตอร์/แผ่นพับความรู้
ทรายกาจัดลูกน้า เป็นต้น
3. จัดกิจกรรมรณรงค์
กาจัดลูกน้ายุงลายใน
ชุมชนและโรงเรียนทุกแห่ง

2561
(บาท)
250,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000
250,000

2564
(บาท)
250,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและ
โรคซิการ์ในพืน้ ที่
อย่างต่อเนือ่ ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16 ป้องกันโรคเอดส์และ เพือ่ ให้ประชาชนใน
โรคติดต่อทางเพศ
ชุมชนมีความรู้และ
สัมพันธ์
การป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และมี
ส่วนร่วมรณรงค์การ
ป้องกันโรคในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. อบรมแกนนาชุมชน/
โรงเรียนให้สามารถถ่าย
ทอดความรู้ในการป้องกัน
โรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และให้คา
แนะนาผู้ทมี่ าปรึกษา
เข้ารับการตรวจรักษาใน
สถานบริการสาธารณสุขได้
2. จัดกิจกรรมรณรงค์และ
แจกถุงยางอนามัยในชุมชน
/โรงเรียน พร้อมให้คา
แนะนาในการใช้ถุงยาง
อนามัยทีถ่ ูกต้อง

2561
(บาท)
90,000
(งบ สปสช.)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
90,000
90,000
(งบ สปสช.)
(งบ สปสช.)

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
90,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ สปสช.) ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
สามารถตอบแบบ
ทดสอบความรู้หลัง
การอบรมผ่านเกณฑ์

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักถึงความ
สาคัญของปัญหา
จากโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ทสี่ ่งผล
กระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน
และสามารถถ่าย
ทอดความรู้และจัด
กิจกรรมรณรงค์การ
ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ในชุมชนได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

17 เตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์การ
ระบาดโรคติดต่อ
ในพืน้ ที่

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผู้เข้าอบรม
มีความรู้และซักซ้อม
การปฏิบัติแบบ
บูรณาการในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
หรือโรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้าทีเ่ กิดในพืน้ ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
สมาชิกเครือข่ายฯ ในชุมชน
โรงเรียนและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขทีเ่ กี่ยวข้อง
ประมาณ 120 คน
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
ติดต่อทีส่ าคัญในพืน้ ที่
ทีต่ ้องเฝ้าระวัง เพือ่ ให้
ถ่ายทอดความรู้และ
ดาเนินการในโรงเรียนและ
ชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง เช่น
วัณโรค, โรคไข้หวัดใหญ่,
โรคอุจจาระร่วง, โรคมือ
เท้า ปาก, โรคอีโบลา,
โรคไข้เลือดออก/ซิการ์ ฯลฯ
2. ซักซ้อมการปฏิบัติการ
แบบบูรณาการในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้าทีเ่ กิดในพืน้ ที่
ตามสถานการณ์โรคที่
เกิดขึ้นร่วมกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

2561
(บาท)
60,000
(งบ สปสช.)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
(งบ สปสช.)
(งบ สปสช.)

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
60,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ สปสช.) ผูเ้ ข้ารับการอบรม
สามารถตอบแบบ
ทดสอบความรู้หลัง
การอบรมผ่านเกณฑ์

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อหรือโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้า
ร่วมกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและเกิด
การประสานงานทีด่ ี
ร่วมกัน
2.สมาชิกเครือข่ายฯ
มีความรู้และเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติ
ตามแผนการควบคุม
โรคติดต่อหรือโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้าที่
เกิดในพืน้ ทีไ่ ด้ทันที
เมื่อเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18 ป้องกันและควบคุม เพือ่ ให้แกนนาใน
โรคติดต่อตามฤดูกาล ชุมชน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
เพือ่ ป้องกันโรคติดต่อ
และร่วมรณรงค์การ
ป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดอบรมแกนนาชุมชน
จากชุมชน 43 แห่ง,
โรงเรียนในเขตเทศบาล
นครลาปาง ให้มีความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพือ่
ป้องกันโรคติดต่อทีส่ าคัญ
และสามารถนาไป
ถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์
ให้คนในชุมชนรับทราบ
สามารถปฏิบัติตัวในการ
ป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง
2. จัดรณรงค์การป้องกัน
โรคในชุมชนและโรงเรียน
ตามสถานการณ์โรค
3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
การป้องกันโรค เช่น ป้าย
ไวนิล แผ่นปลิว/แผ่นพับ
แจกจ่ายให้โรงเรียนและ
ชุมชนตามความเหมาะสม

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบ สปสช.)

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
50,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ สปสช.) ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
สามารถตอบแบบ
ทดสอบความรู้หลัง
การอบรมผ่านเกณฑ์

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถปฏิบัติตัว
ในการป้องกันโรค
ติดต่อได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 พัฒนาสถานประกอบ 1. เพือ่ ส่งเสริม
1. ตรวจแนะนาสถาน
การด้านอาหารในเขต ผู้ประกอบการในการ ประกอบการอาหาร
เทศบาลนครลาปาง จัดบริการอาหารให้ ในเขตเทศบาลนครลาปาง
ถูกสุขลักษณะ สะอาด 2. ตรวจรับรองเพือ่ คง
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค สภาพร้านอาหารทีไ่ ด้
2. เพือ่ พัฒนาสถาน มาตรฐาน CFGT ในปี
ประกอบการด้าน
ทีผ่ ่านมา
อาหารให้ได้ตาม
3. ตรวจประเมินเพือ่ ยก
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับร้านอาหารให้ได้
อาหารสะอาดรสชาติ มาตรฐาน CFGT เพิม่ ขึ้น
อร่อย (CFGT)
จากจานวนร้านอาหาร
ทีไ่ ด้มาตรฐาน CFGT
ในปีทผี่ ่านมา
20 เฝ้าระวังคุณภาพ
อาหารทีจ่ าหน่าย
ในตลาดสด

เพือ่ เฝ้าระวังคุณภาพ 1. เก็บตัวอย่างอาหาร
อาหารทีจ่ าหน่าย
ในตลาดสดตรวจวิเคราะห์
ในตลาดสดทุกแห่ง ด้วยชุดทดสอบเบือ้ งต้น
จานวน 200 ตัวอย่าง
2. ติดตามตรวจซ้ากรณีที่
ตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

2561
(บาท)
5,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000
30,000

2564
(บาท)
5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. คงสภาพร้านอาหาร1. ผู้ประกอบการ กองสาธารณสุข
ทีไ่ ด้มาตรฐาน CFGT อาหารสามารถจัด และสิ่งแวดล้อม
ในปีทผี่ ่านมา
บริการอาหารได้ถูก งานสุขาภิบาล
ร้อยละ 90
สุขลักษณะ สะอาด อาหารฯ
2. ยกระดับร้านอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
ให้ได้มาตรฐาน CFGT 2. สถานประกอบการ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20 ด้านอาหารสามารถ
จากจานวนร้านอาหาร พัฒนาได้ตามเกณฑ์
ทีไ่ ด้มาตรฐานCFGT มาตรฐานอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย
ในปีทผี่ ่านมา

ร้อยละ 90 ของ
ตัวอย่างอาหาร
เป้าหมายได้รับการ
ตรวจวิเคราะห์ด้วย
ชุดทดสอบเบือ้ งต้น

อาหารทีจ่ าหน่าย
ในตลาดสดมีความ
ปลอดภัยในการ
บริโภค

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อาหารฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 อบรมฟืน้ ฟูอาสาสมัคร 1. เพือ่ อบรมฟืน้ ฟู
เฝ้าระวังคุณภาพ
อาสาสมัครเฝ้าระวัง
อาหาร
คุณภาพอาหาร
2. เพือ่ เฝ้าระวัง
คุณภาพอาหารที่
จาหน่ายในร้านค้า
และตลาดสดในชุมชน

1. จัดอบรม ฟืน้ ฟูความรู้
ให้แก่อาสาสมัครเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหาร จานวน
30 คน
2. ตรวจแนะนาสถานที่
จาหน่ายอาหารและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ในชุมชน
3. ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้

22 ส่งเสริมการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทีป่ ลอดภัย

1. จัดอบรมให้แก่
ผู้ประกอบการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพืน้ ที่
จานวน 30 คน
2. ตรวจแนะนาสถานที่
จาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในพืน้ ที่
3. ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้

1. เพือ่ อบรมผู้
ประกอบการให้มี
ความรู้ในการนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ปลอดภัยมาจาหน่าย
2. เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้
ประกอบการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทีป่ ลอดภัย

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000

-

30,000

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 75 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถตอบแบบ
สอบถามผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนด

1. อาสาสมัครเฝ้า
ระวังคุณภาพอาหาร
มีความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกซื้ออาหารและ
ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารทีป่ ลอดภัย
2. ไม่มีการจาหน่าย
อาหารและผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารทีไ่ ม่
ปลอดภัยในชุมชน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อาหารฯ

ร้อยละ 75 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถตอบแบบ
สอบถามผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนด

1. ผู้ประกอบการ
มีความรู้ในการนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ปลอดภัยมาจาหน่าย
2. ผู้ประกอบการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพทีป่ ลอดภัย

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อาหารฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

23 ส่งเสริมการพัฒนา
สถานประกอบการ
แต่งผมเสริมสวย
ในเขตเทศบาลนคร
ลาปาง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมผู้
ประกอบการในการ
จัดสถานประกอบการ
ให้ถูกสุขลักษณะ
สะอาดและปลอดภัย
แก่ผู้รับบริการ
2. เพือ่ พัฒนาสถาน
ประกอบการ แต่งผม
เสริมสวยให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ดาเนินการตรวจ
แนะนาสถานประกอบการ
แต่งผม เสริมสวย จานวน
50 แห่ง
2. จัดอบรมผู้ประกอบการ
แต่งผม เสริมสวย
3. ยกระดับสถาน
ประกอบการแต่งผม
เสริมสวย ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
4. จัดทาแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์สถาน
ประกอบการทีไ่ ด้มาตรฐาน

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1. ร้อยละ 80 ของ
สถานประกอบการ
ได้รับการตรวจ
แนะนา
2. ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เพิม่ เติม

1. ผู้ประกอบการ
สามารถจัดสถาน
ประกอบการให้
ถูกสุขลักษณะ
สะอาดและปลอดภัย
แก่ผู้รับบริการ
2. สถานประกอบ
การแต่งผม เสริมสวย
สามารถพัฒนาให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

24 สังคมสีเขียวนครลาปาง 1. เพือ่ สร้างกลุ่ม
แกนนาและภาคี
เครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนมีส่วนร่วม
ในโครงการสังคม
สีเขียวนครลาปาง
ให้มีความน่าอยู่
อย่างยั่งยืน
2. เพือ่ พัฒนาองค์กร
ชุมชนได้เข้มแข็ง

รวม

เงินรายได้
งบ สปสช.
24 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดอบรมแก่กลุ่ม
แกนนาในชุมชนและภาคี
เครือข่ายด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
2. ศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
เมืองน่าอยู่
3. สารวจข้อมูลชุมชน
เพือ่ ประกอบการจัดทา
แผนงาน/โครงการใน
ด้านการสร้างสังคมสีเขียว
นครลาปาง

-

2561
(บาท)
500,000

1,080,000
564,000
1,644,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000

985,000
615,000
1,600,000

1,105,000
566,000
1,671,000

2564
(บาท)
500,000

975,000
617,000
1,592,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1. ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มแกนนาและภาคี
เครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีความรู้ในการ
พัฒนาชุมชนสู่สังคม
สีเขียว
2. ร้อยละ 60 ของ
ชุมชนมีการดาเนิน
การด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพือ่ พัฒนาชุมชน
เป็นเมืองน่าอยู่

ชุมชนในเขตเทศบาล
นครลาปางมีการ
อนุรักษ์พนื้ ทีส่ ีเขียว
ในชุมชนและมีพนื้ ที่
สีเขียวในชุมชน
เพิม่ ขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม

-

-

-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 จ้างเหมาเอกชนในการ เพือ่ ให้บ้านเมือง
เก็บขนขยะมูลฝอย พืน้ ที่
เก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนคร ในเขตเทศบาลนครลาปาง
ลาปางมีความสะอาด
เรียบร้อย

2561
(บาท)
23,515,800

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
23,515,800 23,515,800

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
23,515,800 ร้อยละ 70 ของ
ระดับความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินงาน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
บ้านเมืองในเขต
เทศบาลนครลาปาง
มีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความ
สะอาด

2 รณรงค์จดั การขยะ
ในชุมชน

เพือ่ ส่งเสริมให้ชุมชนมี ชุมชนในเขตเทศบาลมี
กิจกรรมในการจัดการ กิจกรรมในการจัดการขยะ
ขยะอย่างถูกวิธี
ในชุมชนอย่างถูกต้อง
ชุมชนละ 1 วิธี จานวน
3 ชุมชน

150,000

150,000

150,000

150,000

ร้อยละ 10 ของ
ชุมชนมีการจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี

ประชาชนในชุมชน กองสาธารณสุข
มีการจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกวิธี
งานรักษาความ
สะอาด

3 นครลาปาง
Big Cleaning day

1. เพือ่ เป็นการรณรงค์
ทาความสะอาด
ทีส่ าธารณะและ
ถนนสายหลักในเขต
เทศบาลนครลาปาง
2. เพือ่ ส่งเสริมและ
สร้างจิตสานึกให้
ประชาชน ร้านค้า
รักษาความสะอาด
ของร้านค้าและ
บ้านเรือนทีอ่ ยู่อาศัย

600,000

600,000

600,000

600,000

จานวนครั้งทีจ่ ดั
กิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมาย
ปีละ 3 ครั้ง

1. ถนนหนทาง
และทีส่ าธารณะ
มีความสะอาด
เรียบร้อย
2. ประชาชนเกิด
ความตระหนัก
และมีส่วนร่วม
ในการรักษาความ
สะอาดของบ้านเมือง

จัดกิจกรรมรณรงค์
ทาความสะอาดถนน
สายหลักและทีส่ าธารณะ
ในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความ
สะอาด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

4 ก่อสร้างและบริหาร
จัดการระบบกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อ
เทศบาลนครลาปาง

รวม

4 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพือ่ ให้มีระบบ
จัดให้มีระบบจัดการมูลฝอย
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ ติดเชื้อ ประกอบด้วย
อย่างถูกวิธีทงั้ ในด้าน 1. ระบบเก็บขน
การเก็บขนและกาจัด 2. ระบบกาจัดอย่างถูกวิธี
2. เพือ่ ให้บริการด้าน และได้มาตรฐาน
การเก็บขนและกาจัด โดยจะของบอุดหนุนจาก
มูลฝอยติดเชื้อแก่สถาน หน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
บริการสาธารณสุข จานวน 380,000,000 บาท
สถานพยาบาลและ ซึ่งเทศบาลนครลาปาง
ท้องถิ่นอื่น ๆ
สมทบงบประมาณบางส่วน
3. เพือ่ เพิม่ รายได้ให้แก่
เทศบาลนครลาปาง

-

-

2561
(บาท)
-

24,265,800

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
38,000,000
(เงินสมทบ)

62,265,800

24,265,800

2564
(บาท)
-

24,265,800

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ
งบประมาณทีต่ ั้งไว้ ได้รับการกาจัดได้
มีการสมทบให้
อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานเป้าหมาย

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความ
สะอาด

-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างอาคาร
ประกอบพิธีสุสาน
ประตูม้า

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้มีศาลาประกอบ
พิธีในการให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างอาคารประกอบ
พิธีสุสานประตูม้า
ดาเนินการ ดังนี้
1. ก่อสร้างอาคารประกอบ
พิธี จานวน 1 แห่ง
พืน้ ทีใ่ ช้สอยประมาณ
300 ตร.ม.
2. เตาเผาศพ
จานวน 2 เตา
3. ครุภัณฑ์อื่นๆ
4. และงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตามแบบแปลนเทศบาล

-

-

2561
(บาท)
10,000,000

10,000,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ มีศาลาประกอบพิธี กองสาธารณสุข
ของการดาเนินงาน เพียงพอต่อความ และสิ่งแวดล้อม
ตามโครงการ
ต้องการของประชาชนงานรักษาความ
สะอาด

-

-

-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.4 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

1 รณรงค์ล้างตลาดสด
ตามเทศกาลและ
วันสาคัญ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ตลาด
สะอาด ลดการติดต่อ
ของโรคทีเ่ กิดจาก
อาหารและน้าเป็นสื่อ
2. เพือ่ สร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้ค้าขาย
ในตลาด
3. เพือ่ ให้ผู้บริโภค
มีความปลอดภัยใน
การบริโภคอาหาร
จากตลาด

2 ก่อสร้างตลาด
1. เพือ่ เพิม่ รายได้
เทศบาล 5 (ตลาด
ให้กับเทศบาล
หน้าธนาคารออมสิน) 2. เพือ่ รองรับและ
แก้ไขปัญหากลุ่ม
ผู้ค้าบริเวณแยก
ธนาคารออมสิน
3. เพือ่ รองรับการ
เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ในอนาคต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ล้างตลาดสดเทศบาล
ในช่วงเทศกาลและ
วันสาคัญ จานวน 3 แห่ง
ได้แก่
1. ตลาดสดเทศบาล 1
(หลักเมือง)
2. ตลาดสดเทศบาล 2
(อัศวิน)
3. ตลาดสดเทศบาล 3
(รัษฎา)

ก่อสร้างตลาดเทศบาล 5
(ตลาดหน้าธนาคาร
ออมสิน) จานวน 1 แห่ง
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล)

2561
(บาท)
30,000

8,500,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

-

-

2564
(บาท)
30,000

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนครั้งของการ 1. ตลาดมีความ
ล้างตลาดสดฯ
สะอาด ไม่เป็น
9 ครั้ง/ปี
แหล่งเพาะพันธุ์
เชื้อโรค
2. ผู้บริโภคเกิด
ความปลอดภัย
จากการบริโภค
สินค้าทีซ่ ื้อจากตลาด

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความ
สะอาด

ระดับความสาเร็จ 1. เทศบาลมีรายได้
ของการดาเนินงาน เพิม่ ขึ้นจากการเช่า
ตามโครงการ
ทีค่ ้าขายของผู้ค้า
2. สามารถแก้ปัญหา
ผู้ค้าบริเวณแยก
ธนาคารออมสินได้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความ
สะอาด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.4 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

3 ก่อสร้างปรับปรุง
ตลาดเทศบาล

รวม

3 โครงการ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เพิม่ รายได้
ให้กับเทศบาล
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา
ให้กลุ่มผู้ค้าในตลาด
เทศบาล

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงต่อเติมตลาด
เทศบาล 1,2,3

-

2561
(บาท)
300,000

8,830,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
-

30,000

30,000

330,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ 1. เทศบาลมีรายได้
ของการดาเนินงาน เพิม่ ขึ้นจากการเช่า
ตามโครงการ
ทีค่ ้าขายของผู้ค้า
2. สามารถแก้ปัญหา
ผู้ค้าในตลาดเทศบาล

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความ
สะอาด

-

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ดนตรีในสวน
1. เพือ่ จัดกิจกรรม
1. จัดกิจกรรมการแสดง
300,000
300,000
300,000
300,000 1. ร้อยละ 75 ของ 1. มีเวทีกิจกรรม
กองวิชาการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ นันทนาการทีเ่ ป็น และแผนงาน
(ปี 60 = 300,000)
เพือ่ ประชาชน
นันทนาการ ทีเ่ ป็น
ดนตรีในสวนสาธารณะ
มีความพึงพอใจ
ประโยชน์ต่อเด็ก
ประโยชน์ต่อเด็ก
ของเทศบาลนครลาปาง
ฝ่ายบริการและ
2. ระดับความสาเร็จ เยาวชน และ
เผยแพร่วิชาการ
และประชาชนทัว่ ไป สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ์
2. เพือ่ ป้องกันปัญหา 2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ในการดาเนินงาน ประชาชนทัว่ ไป
ยาเสพติด ในกลุ่มเด็ก การออกกาลังกายด้วยการ
ตามโครงการ
2. สามารถป้องกัน
เยาวชนและประชาชน เต้นลีลาศ 9-12 ครั้ง/ปี
ยาเสพติดในกลุ่ม
ในเขตเทศบาลนคร 3. จัดการแสดงดนตรี
เด็ก เยาวชนและ
ลาปาง
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
ประชาชน ในเขต
3. เพือ่ ส่งเสริมให้
เยาวชน และหน่วยงานอื่นๆ
เทศบาลฯ ได้
ประชาชนทุกระดับ ทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์
3. ประชาชนทุกระดับ
ในสังคมมีกิจกรรม
ในสังคมมีกิจกรรม
สร้างสรรค์และ
สร้างสรรค์
มีความสุขร่วมกัน

รวม

1 โครงการ

-

-

300,000

300,000

300,000

300,000

-

-

-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมภูมิปัญญา
1. เพือ่ ส่งเสริมและ 1. จัดอบรมศิลปะ ให้เด็ก
150,000
150,000
150,000
ท้องถิ่นและพัฒนา สนับสนุนเด็ก-เยาวชน เยาวชน ในเขตเทศบาล
(ปี 60 = 150,000)
งานศิลปะสาหรับเด็ก ให้มีส่วนร่วมกิจกรรม 2. จัดนิทรรศการส่งเสริม
และเยาวชน
เกี่ยวกับการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพือ่ พัฒนาเทคนิค
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
วิชาศิลปะ
3. เพือ่ พัฒนากิจกรรม
ด้านศิลปะและ
จัดกิจกรรมสาหรับ
เด็กและเยาวชน

2564
(บาท)
150,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของ
เด็กและเยาวชน
มีความพึงพอใจ
ในกิจกรรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็ก และเยาวชน
สานักการศึกษา
สามารถรับรู้และ
งานพัฒนา
เข้าใจในการส่งเสริม การนิเทศ
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและศิลปะได้

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 จัดงานวันครู 16
1. เพือ่ จัดพิธีไหว้ครู 1. จัดพิธีทางศาสนาทาบุญ
50,000
50,000
50,000
มกราคม
ราลึกถึงบูรพาจารย์ และจัดกิจกรรมราลึก
(ปี 60 = 50,000)
ผู้มีพระคุณ
บูรพาจารย์ผู้มีพระคุณ
2. พนักงานครูสังกัด 2. จัดพิธีมอบโล่รางวัล
เทศบาลนครลาปาง ประกาศเกียรติคุณครู
ได้ดาเนินกิจกรรม
ร่วมกันเนือ่ งในวันครู

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 70 ของครู
ในสังกัดเทศบาล
นครลาปางและ
พนักงานครู
มีความพึงพอใจ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. พนักงานครูสังกัด สานักการศึกษา
เทศบาลนครลาปาง งานพัฒนา
ได้เข้าร่วมกิจกรรม การนิเทศ
ไหว้ครูเนือ่ งในโอกาส
วันครูแสดงออก
ถึงความกตัญญู
ต่อบูรพาจารย์
ผู้มีพระคุณ
2. พนักงานครูสังกัด
เทศบาลนครลาปาง
ได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้และทัศนะคติ
ก่อให้เกิดการพัฒนา
การศึกษาของ
เทศบาลนครลาปาง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ส่งเสริมการเรียน
เพือ่ พัฒนาการเรียน 1. จัดให้มีการเรียน
600,000
600,000
600,000
การสอนภาษา
การสอนและส่งเสริม การสอนภาษาต่างประเทศ (ปี 60 = 600,000)
ต่างประเทศ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ในโรงเรียนในสังกัดฯ
ภาษาต่างประเทศ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ให้กับนักเรียนในสังกัดฯ
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศใน
โรงเรียนในสังกัดฯ
4 บริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน

เพือ่ ส่งเสริมให้
โรงเรียนในสังกัดฯ
มีอิสระในการบริหาร
จัดการศึกษา และ
พัฒนาผู้เรียนให้แสดง
ออกถึงอัตลักษณ์และ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนได้จดั กิจกรรม
600,000
พัฒนาผู้เรียนให้แสดงออก (ปี 60 = 600,000)
ถึงอัตลักษณ์ตามวิสัยทัศน์
ของแต่ละโรงเรียนอย่างมี
อิสระและคล่องตัว

600,000

600,000

2564
(บาท)
600,000

600,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ มีความรู้
ความเข้าใจเพิม่ ขึ้น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถพูด ฟัง
สานักการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ งานโรงเรียน
และนาไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้รับการ
นักเรียนในโรงเรียน พัฒนาให้มีความรู้
มีความพึงพอใจ
ความสามารถ

สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 พัฒนาคุณภาพ
เพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้มี จัดการศึกษาให้ตรง
400,000
400,000
400,000
การศึกษาโรงเรียน
คุณภาพสอดคล้องกับ ตามหลักสูตรมาตรฐาน
(ปี 60 = 400,000)
ในสังกัดเทศบาล
จุดมุ่งหมายหลักสูตร การศึกษา
และมาตรฐาน
การศึกษา

6 แข่งขันคนเก่งโรงเรียน เพือ่ ส่งเสริมและ
ในสังกัดเทศบาล
คัดเลือกตัวแทน
นครลาปาง
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลาปาง
เข้าร่วมแข่งขันระดับ
ประเทศ

จัดสอบแข่งขันคนเก่ง
ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลาปาง

7 สนับสนุนเด็กพิการ
ให้เข้าเรียนเหมือนเด็ก
ปกติโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครลาปาง

จัดการเรียนการสอนให้
เด็กพิการได้เรียนร่วมกับ
เด็กปกติในโรงเรียน
ในสังกัด

1. เพือ่ ให้เด็กทีม่ ีความ
ต้องการเรียนได้เรียน
2. เพือ่ สนองต่อ
พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ ปี 2542

80,000

2564
(บาท)
400,000

(ปี 60 = 80,000)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้รับ
สานักการศึกษา
นักเรียนในโรงเรียน การศึกษาตรงตาม งานโรงเรียน
ในสังกัดฯ มีคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

80,000

80,000

80,000

นักเรียนได้รับ
นักเรียนสามารถ
คัดเลือกเป็นตัวแทน เข้าเป็นต้วแทน
เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันได้
ระดับประเทศ
ระดับชั้นละ 8 คน

สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

80,000

80,000

80,000

ร้อยละ 100 ของ
เด็กพิการได้เรียน
ร่วมกับเด็กปกติ

สานักการศึกษา
งานพัฒนา
การนิเทศ

(ปี 60 = 80,000)

80,000

ตัวชี้วัด (KPI)

เด็กพิการได้เข้ารับ
การศึกษาตาม
พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ ปี 2542

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 การจัดนิทรรศการ
1. เพือ่ ประชาสัมพันธ์ จัดงานนิทรรศการในระดับ
600,000
600,000
600,000
ทางวิชาการ
เผยแพร่การจัดการ เทศบาลฯ เพือ่ หาตัวแทน (ปี 60 = 600,000)
ศึกษาของโรงเรียน ไปแข่งขันในระดับภาค
ในสังกัดเทศบาล
และระดับประเทศต่อไป
นครลาปาง
2. เพือ่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงาน
ครูเทศบาล บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน
ได้พัฒนาทักษะแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้
และมีโอกาสแสดงออก
ทางด้านวิชาการใน
ระดับเทศบาล
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ

2564
(บาท)
600,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ได้ตัวแทนไปแข่งขัน
ในระดับประเทศ
จานวน 3 รายการ
ขึ้นไป

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ตัวแทนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนคร
ลาปาง ได้เข้าร่วม
การแข่งขันระดับ
ประเทศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานวิชาการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 เพิม่ ประสิทธิภาพการ 1. เพือ่ ให้พนักงานครู จัดอบรมเพือ่ เพิม่
600,000
600,000
600,000
ทางานของพนักงานครู และบุคลากรทางการ ประสิทธิภาพการทางาน (ปี 60 = 200,000)
เทศบาลและบุคลากร ศึกษา ได้รับความรู้ การเรียนการสอนให้แก่
ทางการศึกษา
ความเข้าใจเกี่ยวกับ พนักงานครูและบุคลากร
กระบวนการเรียนรู้ ทางการศึกษา อย่างน้อย
และสามารถนามา
ปีละ 1 ครั้ง
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทของสังคม
ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ เปิดโอกาส
ให้โรงเรียนในเขต
เทศบาลได้แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้การแสดง
ผลงานทางวิชาการ
และนาแนวทาง
การบริหารจัดการ
งานของโรงเรียน
ได้อย่างมีคุณภาพ

2564
(บาท)
600,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของ
พนักงานครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้
และความเข้าใจ
เพิม่ มากขึ้น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. พนักงานครู
สานักการศึกษา
สามารถนาความรู้ งานวิชาการ
มาจัดกระบวน
การเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้นาความรู้
ทีไ่ ด้อบรมมา พัฒนา
การทางานให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3. เพือ่ พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ทางานของพนักงาน
ครูเทศบาลและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครลาปาง
10 พัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดด้วย
กระบวนการเรียนรู้
ทีห่ ลากหลาย

1. เพือ่ เสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวน
การทีห่ ลากหลายให้
ผู้บริหารฯ พนักงานครู
บุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. เพือ่ ให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจในการ
สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ได้เหมาะสม
และสอดคล้องกับ

จัดอบรม ศึกษาดูงาน
ผู้บริหารฯ พนักงานครู
บุคลากรทางการศึกษา
และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

600,000
(ปี 60 = 300,000)

600,000

600,000

2564
(บาท)

600,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้บริหารฯ
สานักการศึกษา
พนักงานครู
งานวิชาการ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้นาความรู้
ทีไ่ ด้อบรมมาพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
บริบทของสังคมใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยกระบวนการที่
หลากหลายตามบริบท
ของแต่ละโรงเรียน
3. เพือ่ ให้นักเรียนใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายเป็น
แนวทางการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างต่อเนือ่ ง
และยั่งยืน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 ขับเคลื่อนหลักปรัชญา 1. เพือ่ อบรมผู้บริหาร 1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 600,000
600,000
600,000
ของเศรษฐกิจพอเพียง ครู และบุคลากร
นครลาปาง ทัง้ 6 แห่ง
สู่สถานศึกษาในสังกัด ทางการศึกษาให้มี
บริหารสถานศึกษาและ
เทศบาลนครลาปาง ความรู้ความเข้าใจ
จัดการศึกษาตามหลัก
หลักปรัชญาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
2. เพือ่ จัดการเรียน 2. โรงเรียนในสังกัด
การสอนให้นักเรียน ทัง้ 6 แห่ง จัดการเรียน
ได้เรียนรู้ถึงหลักปรัชญา การสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจาวันได้

2564
(บาท)
600,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 90 ของครู
และนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถ
นาไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. สถานศึกษา
สานักการศึกษา
ในสังกัดเทศบาลฯ งานโรงเรียน
นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาและ
การจัดการศึกษา
2. ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดฯ มีความรู้
ทักษะ ปฏิบัติตนและ
ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 ส่งเสริมและพัฒนาการ 1. เพือ่ ให้ครูผู้สอน
1. จัดกิจกรรมการเตรียม
100,000
100,000
100,000
ศึกษาศูนย์พัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพ ความพร้อมเด็กก่อนวัย
(ปี 60 = 100,000)
เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน การจัดการเรียนรู้ทมี่ ี เรียนในเขตเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพและมี
2. กิจกรรมปฐมนิเทศ
ประสิทธิภาพ
ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
ตามมาตรฐานศูนย์ 3. จัดกิจกรรมด้านส่งเสริม
พัฒนาเด็กเล็ก
สุขภาพและพัฒนาการ
2. เพือ่ ให้นักเรียนได้ สาหรับเด็กเล็ก
รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการอย่าง
สมวัยทีไ่ ด้มาตรฐาน
ตามทีม่ าตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้กาหนด
3. เพือ่ ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสามารถเป็น
ต้นแบบให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแห่งอื่น ๆ
ต่อไป

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ระดับความสาเร็จ
ในการพัฒนาการ
ศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. นักเรียนได้รับการ สานักการศึกษา
ส่งเสริม และพัฒนา งานศูนย์พัฒนา
การอย่างสมวัย
เด็กเล็ก
2. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กผ่านเกณฑ์
การประเมิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 สนับสนุนการบริหาร เพือ่ ให้สถานศึกษา
จัดซื้อจัดหาให้โรงเรียนใน
666,300
666,300
666,300
สถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลฯ
สังกัดเทศบาลนครลาปาง (ปี 60 = 666,300)
มีความคล่องตัว
ทัง้ 6 โรงเรียน
ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
ด้านการเรียนการสอน 1. ค่าวารสาร
และปรับปรุงพัฒนา 2. ค่าจ้างเหมาบริการ
สถานศึกษา
3. วัสดุสานักงาน
4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
5. วัสดุงานบ้านงานครัว
6. วัสดุก่อสร้าง
7. วัสดุวิทยาศาสตร์
8. วัสดุการเกษตร
9. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
10. วัสดุเครื่องแต่งกาย
11. วัสดุคอมพิวเตอร์
12. วัสดุดนตรี

2564
(บาท)
666,300

ตัวชี้วัด (KPI)
โรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อ
ประกอบการเรียน
การสอน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานศึกษาสามารถ สานักการศึกษา
บริหารการจัดการ งานโรงเรียน
ภายในไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 ส่งเสริมและพัฒนา 1. เพือ่ สารวจและ
เด็กด้อยโอกาส ในเขต
20,000
20,000
20,000
คุณภาพชีวิตเด็กด้อย รวบรวมข้อมูล จัดทา เทศบาลนครลาปาง
(ปี 60 = 20,000)
โอกาสในเขตเทศบาล ประวัติและประเภท ได้รับการพัฒนาความรู้
นครลาปาง
ของเด็กด้อยโอกาส และความสามารถในด้าน
ในเขตเทศบาลนคร ทีต่ นถนัดเพือ่ สามารถพึง่ พา
ลาปาง เพือ่ หาแนวทาง ตนเองได้โดยจัดกิจกรรม
ในการช่วยเหลือหรือ รองรับ ดังนี้
บรรเทาความเดือดร้อน 1. สารวจเด็กด้อยโอกาส
2. เพือ่ ส่งเสริมให้
จัดทาข้อมูล ประวัติ
เด็กด้อยโอกาสในเขต สร้างความสัมพันธ์
เทศบาลนครลาปาง 2. กิจกรรมเสริมสร้าง
มีความรู้ มีทักษะชีวิต การเรียนรู้และให้คา
ขั้นพืน้ ฐานสามารถอยู่ ปรึกษา
ในสังคมได้อย่างปกติสุข 3. กิจกรรมส่งเสริม
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น ทักษะอาชีพ
ได้รับการพัฒนาความรู้ 4. กิจกรรมปลูกฝังพืน้ ฐาน
และความสามารถ
ทางคุณธรรมจริยธรรม
ในด้านทีต่ นถนัด
5. กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้
6. กิจกรรม 5 ส. บ้านฉัน

2564
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของ
เด็กด้อยโอกาส
มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
สามารถแก้ไขให้
ความช่วยเหลือ
ให้ความรู้แก่เด็กด้อย
โอกาสให้มีทักษะ
สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้ และ
นาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 บริหารจัดการ
1. เพือ่ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม/นิทรรศการ
200,000
200,000
200,000
พิพิธภัณฑ์เทศบาล การเปิดให้บริการของ ส่งเสริมการเรียนรู้
(ปี 60 = 200,000)
นครลาปาง
พิพิธภัณฑ์เทศบาลฯ สาหรับเด็กเยาวชนและ
(หอปูมละกอน)
2. เพือ่ จัดกิจกรรม
ประชาชนทัว่ ไป
หรือนิทรรศการส่งเสริม
การเรียนรู้สาหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชน
3. เพือ่ เป็นแหล่ง
เรียนรู้รองรับการแลก
เปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กับชาวต่างชาติ

2564
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าใช้บริการ

1. ประชาชน
ในท้องถิ่นและ
นักท่องเทีย่ ว
ได้รับความรู้ทาง
ด้านประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น
จังหวัดลาปาง
จากการเข้าเยี่ยมชม
และร่วมกิจกรรม/
นิทรรศการของ
พิพิธภัณฑ์
หอปูมละกอน
2. มีแหล่งเรียนรู้
รองรับการแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรม
กับกลุ่มอาเซียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานพิพิธภัณฑ์
และเครือข่าย
ทางการศึกษา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 บริหารจัดการ
1. เพือ่ ขยายและสร้าง 1. จัดนิทรรศการให้ความรู้ 4,800,000
4,800,000
4,800,000
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ พืน้ ทีก่ ารเรียนรู้ใน
แก่ประชาชน เดือนละ
(ปี 60
เมืองลาปาง
รูปแบบของพิพิธภัณฑ์ 1 ครั้ง
= 4,800,000)
(มิวเซียมลาปาง)
มีชีวิตบนพืน้ ฐานการมี 2. จัดกิจกรรมอื่น ๆ
ส่วนร่วมของคนใน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ท้องถิ่น
3. ฝึกอบรมให้ความรู้
2. เพือ่ ใช้พนื้ ทีม่ ิวเซียม แก่เจ้าหน้าที่ ในการให้
ลาปางสร้างและ
บริการและศึกษาดูงาน
บ่มเพาะคนรุ่นใหม่ 4. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ของสังคมโดย
การนาองค์ความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์
มาเป็นพืน้ ฐานสาคัญ
3. เพือ่ เป็นต้นแบบ
และเป็นแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูล หรือคลัง
ความรู้ท้องถิ่นที่
หลากหลาย เป็นฐาน
ในการศึกษาและ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

2564
(บาท)
4,800,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าใช้บริการ

1. เด็ก เยาวชน
ประชาชน ในท้องถิ่น
มีแหล่งเรียนรู้ศูนย์
ข้อมูลคลังความรู้
ท้องถิ่นในรูปแบบ
ของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
2. มีสถานที่
ท่องเทีย่ วเชิง
ประวัติศาสตร์
ทีท่ ันสมัยและ
เข้าถึงได้งา่ ย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานพิพิธภัณฑ์
และเครือข่าย
ทางการศึกษา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 ส่งสริมการเรียนรู้
1. เพือ่ อุทยานการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
650,000
650,000
650,000
อุทยานการเรียนรู้
เรียนรู้นครลาปาง
การเรียนรู้อุทยาน
(ปี 60 = 350,000)
นครลาปาง
จัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้นครลาปาง
การเรียนรู้ทมี่ ีความ เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไป
สร้างสรรค์ เป็น
มาใช้บริการและเข้า
ประโยชน์ต่อเด็ก
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
เยาวชนและประชาชน ตลอดปีงบประมาณ
2. เพือ่ กระตุ้นให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน
มาใช้บริการอุทยาน
การเรียนรู้นครลาปาง
ให้มากยิ่งขึ้น

2564
(บาท)
650,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีความ
พึงพอใจในการ
ใช้บริการและการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้อุทยาน
นครลาปาง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
เด็ก เยาวชน
ประชาชน มีแหล่ง
เรียนรู้ทสี่ ร้างสรรค์
หลากหลาย และ
เป็นประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
นอกระบบ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18 จัดหาอาหารเสริม
เพือ่ อุดหนุนอาหาร จัดหาอาหารเสริม (นม)
8,150,000
8,150,000
8,150,000
(นม)
เสริม (นม) ให้เด็กเล็ก สาหรับ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
ถึงชั้นประถมศึกษา 1. เด็กเล็ก ถึงชั้นประถม
ปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน
เทศบาลนครลาปาง สังกัดเทศบาลนครลาปาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
สังกัดเทศบาลนคร
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ลาปาง ศูนย์การศึกษา นครลาปาง
พิเศษ ประจาจังหวัด 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ลาปาง และโรงเรียน ประจาจังหวัดลาปาง
สังกัดสานักงานเขต 4. โรงเรียนสังกัดสานักงาน
พืน้ ทีก่ ารศึกษา (สพฐ.)พืนเขตพื
้ ทีก่ ารศึ
น้ ทีก่ ารศึ
ษา กษา (สพฐ.)
- รร. ปงสนุก
- รร. อนุบาลเขลางค์
รัตน์อนุสรณ์
- รร. บ้านพระบาท

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
8,150,000 ร้อยละ 100 ของ
(เงินอุดหนุน) เด็กนักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลาปาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
และศูนย์การศึกษา
พิเศษฯ ได้รับการ
อุดหนุนอาหารเสริม
(นม)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
เสริม (นม) ทุกคน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 บริหารจัดการโดยใช้ 1. เพือ่ พัฒนาและส่ง- 1. จัดการศึกษาให้เด็ก
3,000,000
3,000,000
3,000,000
โรงเรียนเป็นฐาน
เสริมให้คณะกรรมการ นักเรียน
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
ในการพัฒนาท้องถิ่น สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 2. จัดกิจกรรมทีม่ ีความ
(ปี 60
(SBMLD)
มีความเข้มแข็ง
หลากหลายให้เด็กนักเรียน = 3,000,000)
2. เพือ่ ส่งเสริม
ในโรงเรียนได้เรียนรู้
สนับสนุนให้โรงเรียน
ในสังกัดฯ จัดการ
ศึกษาหลากหลายตาม
ความต้องการ
ของผู้เรียน
3. เพือ่ ส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียน
ในสังกัดฯ จัดการ
ศึกษานอกระบบ
และการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพือ่
พัฒนาเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น
สู่ความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพ
ของแต่ละบุคคล

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
3,000,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก
(เงินอุดหนุน) เยาวชน ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ได้มี
ความรู้ความสามารถ
เพิม่ ขึ้น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. คณะกรรมการ สานักการศึกษา
สถานศึกษามีบทบาท งานโรงเรียน
ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
2. เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพและ
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 ปรับปรุงหลักสูตร
1. เพือ่ ประเมินผล
จัดอบรมผู้บริหารฯ
20,000
20,000
20,000
สถานศึกษา
การดาเนินงานตาม พนักงานครู บุคลากร
(เงินรายได้)
(เงินรายได้)
(เงินรายได้)
หลักสูตรพุทธศักราช ทางการศึกษา และครู
120,000
120,000
120,000
2551 หลักสูตรสถาน ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
ศึกษา หลักสูตรการ เด็กเล็ก อย่างน้อยปีละ
(ปี 60 = 140,000)
ศึกษาปฐมวัย พุทธ- 1 ครั้ง
ศักราช 2546 และแผน
การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลฯ จานวน
2 ศูนย์
2. เพือ่ ปรับปรุง และ
พัฒนาผลการใช้
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช
2546
3. เพือ่ ปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา

2564
(บาท)
20,000
(เงินรายได้)
120,000
(เงินอุดหนุน)

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของ
หลักสูตรสถานศึกษา
ทีส่ อดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
และเป็นไปตาม
บริบทของท้องถิ่น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
มีหลักสูตรสถาน
ศึกษาทีส่ อดคล้อง
กับหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานวิชาการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ขั้นพืน้ ฐาน หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546
ความต้องการของ
ท้องถิ่นและแผน
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
21 สนับสนุนการศึกษา เพือ่ ให้นักเรียนทุกคน
ตั้งแต่อนุบาลจนจบ มีโอกาสได้รับการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ยสาหรับ
รายการหนังสือเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
อุปกรณ์การเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และรายหัวกิจกรรม

สนับสนุนการศึกษา
- ค่าเครื่องแบบ
- อุปกรณ์การเรียน
- พัฒนาผู้เรียน
- หนังสือเรียน
- เงินรายหัว

12,676,440
(เงินอุดหนุน)
(ปี 60
= 12,674,440)

12,676,440
(เงินอุดหนุน)

12,676,440
(เงินอุดหนุน)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

12,676,440 ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับการ สานักการศึกษา
(เงินอุดหนุน) นักเรียนในสังกัด
สนับสนุนการศึกษา งานโรงเรียน
เทศบาล ได้รับการ ในขั้นพืน้ ฐาน
ศึกษา ตั้งแต่ระดับ
ก่อนวัยเรียน จนถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
ทุกคน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22 พัฒนาครูและบุคลากร เพือ่ อบรมพัฒนาครู ครู และบุคลากรทางการ
750,000
750,000
750,000
ทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ศึกษามีความรู้และมี
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
ให้มีความรู้และเพิม่
ประสิทธิภาพในการทางาน (ปี 60 = 750,000)
ประสิทธิภาพ
การทางาน
23 รณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพือ่ จัดกิจกรรม/
- พนักงานครู
โครงการรณรงค์
- บุคลากรทางการศึกษา
ป้องกันยาเสพติด
- นักเรียน
ให้พนักงานครู และ เข้ารับการอบรมตาม
บุคลากรทางการ
หนังสือสั่งการของ
ศึกษาและครูแกนนา องค์กรปกครองท้องถิ่น
และนักเรียน

24 พัฒนาการเรียนรู้
เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้สาหรับ
สาหรับเด็กปฐมวัย
สาหรับเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยโรงเรียนใน
ของสถานศึกษา
ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครลาปาง
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

690,000
(เงินอุดหนุน)

(ปี 60 = 50,000)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครู และบุคลากร
สานักการศึกษา
ทางการศึกษามี
งานโรงเรียน
ความรู้ เพิม่ ขึ้นหลัง
ได้เข้ารับการอบรมฯ

690,000
(เงินอุดหนุน)

690,000
(เงินอุดหนุน)

690,000 ร้อยละ 80 ของ
(เงินอุดหนุน) นักเรียนได้รับความรู้
จากการจัดกิจกรรม
และนาไปใช้ในการ
ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

50,000
(เงินอุดหนุน)

50,000
(เงินอุดหนุน)

50,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็กได้รับความรู้
(เงินอุดหนุน) จานวนเด็กปฐมวัย จากการเข้าไปใช้
ในสังกัดฯ ทีไ่ ด้เข้าไป ศูนย์การเรียนรู้
ใช้ในศูนย์การเรียนรู้
มีความพึงพอใจ

(ปี 60 = 690,000)

50,000
(เงินอุดหนุน)

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
750,000 ร้อยละ 90 ของครู
(เงินอุดหนุน) บุคลากรทางการ
ศึกษาได้ความรู้
เพิม่ ขึ้น

1. นักเรียนได้รับ
สานักการศึกษา
ความรู้จากการ
งานโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
2. โรงเรียนและ
ผู้ปกครองมีแนวทาง
ป้องกันให้นักเรียน
ห่างไกลจากยาเสพติด
สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25 ส่งเสริมองค์กรปกครอง เพือ่ ให้โรงเรียน และ จัดทาแผนพัฒนาการ
300,000
300,000
300,000
ส่วนท้องถิ่น ทีจ่ ดั ทา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาเข้าร่วมประกวด
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
แผนพัฒนาการศึกษา ทีจ่ ดั ทาแผนพัฒนา
(ปี 60 = 300,000)
ดีเด่น
การศึกษาได้เข้าร่วม
ประกวด
26 พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน

เพือ่ จัดหาหนังสือ
วารสารตารา วรรณคดี
หนังสือเพิม่ พูนความรู้
ประเภทต่าง ๆ เพือ่ ใช้
ในการศึกษาหาความรู้
และจัดโครงการ
กิจกรรมในการพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทมี่ ีคุณค่า
น่าเข้าไปศึกษาค้นคว้า

1. จัดซื้อหนังสือ
วารสารใหม่เข้าห้องสมุด
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน

600,000
(เงินอุดหนุน)
(ปี 60 = 600,000)

600,000
(เงินอุดหนุน)

600,000
(เงินอุดหนุน)

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
300,000 ระดับความสาเร็จ
(เงินอุดหนุน) ของการจัดทาแผน
พัฒนาการศึกษา
เข้าประกวด

600,000 ร้อยละ 80 ของ
(เงินอุดหนุน) นักเรียนมาใช้บริการ
ห้องสมุดมีความ
พึงพอใจ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนและศูนย์ สานักการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก
งานโรงเรียน
ได้คัดเลือกและรับ
รางวัลทาแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น
เด็กนักเรียนสามารถ สานักการศึกษา
ใช้เวลาว่างให้เป็น งานโรงเรียน
ประโยชน์และได้
เพิม่ พูนความรู้ของ
ตนเอง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27 อินเทอร์เน็ตโรงเรียน เพือ่ ให้บริการเกี่ยวกับ จัดหาเช่าใช้สัญญาณ
100,800
100,800
100,800
การใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
อินเทอร์เน็ต ระบบการ ในสังกัดฯ
(ปี 60 = 108,000)
สื่อสารผ่านดาวเทียม
28 ปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับ
นักเรียนระดับประถม
และมัธยมศึกษา
ทีย่ ากจน

เพือ่ เพิม่ โอกาสทาง จัดหาค่าพาหนะค่าเดินทาง
การศึกษานักเรียน
ค่าเครื่องแบบ ให้นักเรียน
ระดับประถมศึกษา ทีย่ ากจน
และระดับมัธยมศึกษา
ทีย่ ากจน

1,243,000
(เงินอุดหนุน)

29 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน

เพือ่ ให้แหล่งเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ใหม่
ทันสมัยมีสื่อ และ
ทีท่ ันสมัยและเหมาะสม
อุปกรณ์ทหี่ ลากหลาย

300,000
(เงินอุดหนุน)

30 ส่งเสริมกิจกรรมรัก เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรม
การอ่านในสถานศึกษา ด้านรักการอ่านใน
ขององค์กรปกครอง สถานศึกษา
ส่วนท้องถิ่น

จัดกิจกรรมเพือ่ กระตุ้น
การอ่านในสถานศึกษา

1,243,000
(เงินอุดหนุน)

1,243,000 ร้อยละ 100 ของ
(เงินอุดหนุน) นักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยม
ศึกษาได้ปัจจัย
พืน้ ฐานครบทุกคน

นักเรียนระดับชั้น สานักการศึกษา
ประถมและมัธยม งานโรงเรียน
ศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ ได้มี
โอกาสศึกษามากขึ้น

300,000
(เงินอุดหนุน)

300,000
(เงินอุดหนุน)

300,000 ร้อยละ 80 ของ
(เงินอุดหนุน) นักเรียนทีเ่ ข้าศึกษา
แหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนมีความ
พึงพอใจ

นักเรียนได้เข้าไป
สานักการศึกษา
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ งานโรงเรียน
ของโรงเรียนเพิม่ พูน
ความรู้ให้ตนเอง

200,000
(เงินอุดหนุน)

200,000
(เงินอุดหนุน)

200,000 ร้อยละ 80 ของ
(เงินอุดหนุน) นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน

นักเรียนทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมมีนิสัย
รักการอ่าน

= 1,243,000)

(ปี 60 = 300,000)

(ปี 60 = 200,000)

นักเรียนและครู
สานักการศึกษา
สามารถค้นคว้า
งานโรงเรียน
ข้อมูลเพือ่ ใช้ใน
การเรียนการสอนได้

1,243,000
(เงินอุดหนุน)

(ปี 60

200,000
(เงินอุดหนุน)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
100,800 ร้อยละ 100 ของ
(เงินอุดหนุน) นักเรียนในสังกัด
เทศบาลทุกคนได้ใช้
อินเทอร์เน็ต

สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
31 พัฒนาศูนย์การเรียน เพือ่ พัฒนาศูนย์
จัดศูนย์การเรียนรู้
300,000
300,000
300,000
อาเซียนศึกษา
การเรียนอาเซียน
เกี่ยวกับอาเซียนให้
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
ศึกษาของโรงเรียน และเหมาะสม
(ปี 60 = 300,000)
สังกัดเทศบาลนคร
ลาปาง
32 พัฒนาครูสอน
เด็กด้อยโอกาส

เพือ่ ให้ครูสอนเด็ก
ด้อยโอกาสของ
เทศบาลนครลาปาง
ได้อบรมเพือ่ พัฒนา
ความรู้ความสามารถ
เพือ่ ศักยภาพ
ในด้านการทางาน

ครูสอนเด็กด้อยโอกาสของ
เทศบาลนครลาปางได้เข้า
รับการอบรมตามหนังสือ
สั่งการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

6,000
(เงินอุดหนุน)
(ปี 60 = 6,000)

6,000
(เงินอุดหนุน)

6,000
(เงินอุดหนุน)

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
300,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก
(เงินอุดหนุน) นักเรียนทีเ่ ข้าใช้
ศูนย์การเรียน
อาเซียนศึกษา
มีความพึงพอใจ
6,000
ครูสอนเด็กด้อย
(เงินอุดหนุน) โอกาสมีความรู้
เพิม่ ขึ้น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
อาเซียนศึกษา
เพิม่ มากขึ้น

สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

ครูสอนเด็กด้อย
โอกาสนาความรู้
ทีไ่ ด้รับการอบรม
มาสอนเด็กด้อย
โอกาสให้มีความรู้
ความสามารถ

สานักการศึกษา
งานการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
33 ปรับปรุงห้อง
เพือ่ ปรับปรุงพืน้ ห้อง ปรับปรุงพืน้ ห้อง
20,000
อเนกประสงค์ภายใน อเนกประสงค์ภายใน อเนกประสงค์ภายในอาคาร
อาคารพิพิธภัณฑ์
อาคารพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน
หอปูมละกอน
หอปูมละกอน
โดยทาการรื้อถอนพืน้ เดิม
ออกแล้วทาการติดตั้ง
พืน้ ไม้ลามิเนตใหม่
พืน้ ที่ 16 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาล
34 สร้างโดมหลังคา
เมทัลชีทลาน
อเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านแสนเมืองมูล)

เพือ่ ใช้จดั กิจกรรม
ก่อสร้างโดมหลังคา
นักเรียนและลานกีฬา ขนาด 23 x 30 ม.
ของโรงเรียน
เนือ้ ที่ 690 ตารางเมตร

35 ติดตั้งกันสาดระเบียง เพือ่ ป้องกันกันแดด
หน้าอาคารคุณพระแก้ว กันฝนสาดเข้า
โรงเรียนเทศบาล 1 ตัวอาคาร
(บ้านแสนเมืองมูล)

ติดตั้งกันสาดระเบียง
อาคารคุณพระแก้ว
จานวน 4 ชั้น พืน้ ที่
24x2 เมตรต่อชั้นเรียน

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ ห้องอเนกประสงค์
ของการดาเนินงาน มีสภาพดี แข็งแรง
ตามโครงการ
สวยงาม ปลอดภัย

สานักการศึกษา
งานพิพิธภัณฑ์ฯ

2,500,000

-

-

-

ระดับความสาเร็จ โรงเรียนมีลาน
ของการดาเนินงาน อเนกประสงค์จดั
ตามโครงการ
กิจกรรมนักเรียน
และลานกีฬาของ
โรงเรียน

สานักการศึกษา
รร. ท. 1
(บ้านแสนเมืองมูล)

390,000

-

-

-

ระดับความสาเร็จ ป้องกันแดด
ของการดาเนินงาน กันฝนสาด
ตามโครงการ
เข้าสู่อาคาร

สานักการศึกษา
รร. ท. 1
(บ้านแสนเมืองมูล)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
36 ปรับปรุงอาคารเรียน 1. ปรับปรุงมอาคาร 1. ปรับปรุงดาดฟ้า
200,000
และปรับภูมิทัศน์ของ เรียนให้พร้อมใช้งาน อาคารเรียนทีร่ ั่ว
โรงเรียนเทศบาล 3 2. อาคารเรียนมีสภาพ 2. ปรับปรุงฝ้าเพดาน
(บุญทวงศ์อนุกูล)
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์
3. โรงเรียนมีความ
ของโรงเรียน
สวยงามน่าอยู่ น่ารู้
น่าเรียน
37 ก่อสร้างโรงจอดรถใน เพือ่ สร้างโรงจอดรถ โรงจอดรถจานวน 1 หลัง
โรงเรียนเทศบาล 4 สาหรับบุคลากรครู
(บ้านเชียงราย)
และผู้มาติดต่อราชการ

900,000

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ 1. เมื่อฝนตกไม่มี
ของการดาเนินงาน น้ารัว่
ตามโครงการ
2. อาคารเรียนมี
สภาพทีส่ มบูรณ์
พร้อมใช้งานได้
3. โรงเรียนมีความ
สวยงาม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
รร. ท. 3
(บุญทวงศ์อนุกูล)

ระดับความสาเร็จ ครูมีขวัญและกาลังใจ สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน ในการปฏิบัติงาน รร. ท. 4
ตามโครงการ
ทาให้ครูมีความสุข (บ้านเชียงราย)
ในโรงเรียนเกิดความ
อุ่นใจในทรัพย์สิน
อันจะส่งผลให้ครู
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ได้เต็มที่ เต็มตาม
ศักยภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
38 ปรับปรุงฝ้าเพดาน
เพือ่ ซ่อมฝ้าเพดาน
1. เปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น 4
300,000
ชั้น 4 อาคาร
ชั้น 4 อาคาร
อาคารชัยนาทนเรนทร์
ชัยนาทนเรนทร์
ชัยนาทนเรนทร์
พืน้ ที่ 380 ตารางเมตร
โรงเรียนเทศบาล 5 ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ จากแบบซีลายแขวนบุด้าย
(บ้านศรีบุญเรือง)
สามารถใช้งานได้อย่าง แผ่นยิมซั่ม เป็นตีกระทงไม้
ปลอดภัย
บุด้วยกระเบือ้ งแผ่นเรียบ
ขนาด 6 มม.
2. ติดตั้งหลอดไฟ
ฟูออเรสเซนต์ขนาด 36 W.
ชนิดรางคู่ จานวน 25 ชุด
39 ปรับปรุงหลังคา
และพืน้ อาคาร
อเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง)

เพือ่ ทาการปรับปรุง
และซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ ให้
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

1. ซ่อมและเปลี่ยน
กระเบือ้ งหลังคา จุดทีร่ ั่ว
2. ปรับปรุงพืน้ โดยทาสี
อคีริค เต็มพืน้ ที่
3. ติดตั้งโคมส่องสว่าง
ชนิดแสงจันทร์ ขนาด
400 w จานวน 6 ชุด

350,000

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ โรงเรียนมีหอ้ งเรียน สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน ทีส่ มบูรณ์ สามารถ รร. ท. 5
ตามโครงการ
ใช้งานได้อย่างมี
(บ้านศรีบุญเรือง)
ประสิทธิภาพ และ
ถูกสุขลักษณะ
มีความมั่นคงแข็งแรง

ระดับความสาเร็จ โรงเรียนสามารถใช้ สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน ประโยชน์ในการจัด รร. ท. 5
ตามโครงการ
การเรียนการสอน (บ้านศรีบุญเรือง)
และจัดกิจกรรมได้
อย่างคุ้มค่าและเต็ม
ศักยภาพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40 ปรับภูมิทัศน์ภายใน ทาปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ชื่อม ปรับพืน้ ทีว่ ่างระหว่าง
420,000
โรงเรียนเทศบาล 5 ต่อระหว่างอาคาร
อาคารศรีบุญเรือง และ
(บ้านศรีบุญเรือง)
ศรีบุญเรืองกับอาคาร อาคารสุเรนทรโภช
สุเรนทรโภช
ทาการรื้อพืน้ ทีป่ ูด้วยบล็อค
เดิมออก และปรับพืน้
ยกระดับขึ้น แล้วเทพืน้
ค.ส.ล. พร้อมจัดทา
รางระบายน้าแบบเปิด
พืน้ ที่ 400 ตารางเมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ สามารถแก้ปัญหา สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน น้าท่วมขังเวลาฝนตก รร. ท. 5
ตามโครงการ
และสามารถใช้พนื้ ที่ (บ้านศรีบุญเรือง)
ในการจัดกิจกรรมได้

41 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพือ่ ให้มีสนามเด็กเล่น ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
โรงเรียนเทศบาล 6 เพียงพอ
(วัดป่ารวก)

250,000

-

-

-

ระดับความสาเร็จ โรงเรียนมีสนาม
ของการดาเนินงาน เด็กเล่นทีป่ ลอดภัย
ตามโครงการ
เพียงพอสาหรับ
เด็กนักเรียน

42 ปรับปรุงโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 6
(วัดป่ารวก)

400,000

-

-

-

ระดับความสาเร็จ โรงเรียนมีโรงอาหาร สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน เพือ่ บริการให้นักเรียน รร. ท. 6
ตามโครงการ
อย่างทัว่ ถึง
(วัดป่ารวก)

เพือ่ ให้มีโรงอาหารให้ ปรับปรุงโรงอาหาร
บริการกับนักเรียน

สานักการศึกษา
รร. ท. 6
(วัดป่ารวก)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
43 ปรับปรุงถังเก็บน้า
เพือ่ ปรับปรุงถังเก็บน้า 1. ปรับปรุงถังเก็บน้า
200,000
พร้อมระบบประปา พร้อมระบบประปา ความสูง 10 เมตร
(เงินอุดหนุน)
โรงเรียนเทศบาล 1 หลังอาคารเรียน
ความจุน้า 6 ลูกบาศก์เมตร
(บ้านแสนเมืองมูล) ให้มีสภาพใช้งานได้ดี หลังอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านแสนเมืองมูล)
2. ปรับปรุงระบบประปา
ภายในอาคารเรียน
แสนเมืองมูล อาคารสุชาดา
รวมและโรงอาหาร
ตามแบบแปลนเทศบาล

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ อาคารเรียน
ของการดาเนินงาน แสนเมืองมูล
ตามโครงการ
อาคารอนุบาล
และโรงอาหาร
มีระบบประปา
ทีม่ ีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
รร. ท. 1
(บ้านแสนเมืองมูล)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
44 ปรับปรุงห้องน้า
1. ปรับปรุงห้องน้า 1. เปลี่ยนสุขภัณฑ์หอ้ งน้า200,000
ห้องส้วมอาคารเรียน ห้องส้วมให้สามารถ ห้องส้วมใหม่ (2 ชั้น)
(เงินอุดหนุน)
โรงเรียนเทศบาล 3 ใช้งานได้
2. ปูกระเบือ้ งพืน้ -ผนัง
(บุญทวงศ์อนุกูล)
2. โรงเรียนมีหอ้ งน้า ห้องน้า-ห้องส้วมใหม่
ห้องส้วมพร้อมใช้งาน (2 ชั้น)
ถูกสุขอนามัย
3. เปลี่ยนประตู ห้องน้าห้องส้วมใหม่ (2 ชั้น)
4. เปลี่ยนฝ้าเพดานและ
ระบบไฟฟ้าห้องน้าห้องส้วมใหม่ (2 ชั้น)

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ 1. โรงเรียนมีหอ้ งน้า สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน ห้องส้วม สะอาด
รร. ท. 3
ตามโครงการ
ปลอดภัย และ
(บุญทวงศ์อนุกูล)
ถูกสุขอนามัย
2. มีบริการห้องน้า
ห้องส้วม ให้กับ
นักเรียน บุคลากร
อย่างพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45 ปรับปรุงอาคาร
1. เพือ่ ให้อาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน
200,000
อาลัมภางค์
มีความมั่นคง สะอาด ทัง้ ภายนอกและภายใน
(เงินอุดหนุน)
โรงเรียนเทศบาล 4 และปลอดภัย อยู่ใน ให้มีสภาพทีส่ ามารถใช้งาน
(บ้านเชียงราย)
สภาพทีใ่ ช้การได้และ ได้อย่างดี และงานอื่น ๆ
ไม่ก่ออันตรายต่อ
ตามแบบแปลนเทศบาล
นักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียน
2. เพือ่ ให้อาคารเรียน
มีสภาพทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน
46 ปรับปรุงห้องน้า
ห้องส้วมอาคาร
ชัยนาทนเรนทร์
โรงเรียนเทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง)

เพือ่ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้าห้องส้วม
ให้อยู่ในสภาพทีใ่ ช้งาน อาคารชัยนาทนเรนทร์
ได้สมบูรณ์
ให้มีสภาพทีส่ ามารถใช้งาน
ได้อย่างดี และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล

200,000
(เงินอุดหนุน)

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อาคารอาลัมภางค์ นักเรียน และผู้เข้า สานักการศึกษา
ได้รับการปรับปรุง มาใช้อาคารสถานที่ รร. ท. 4
ซ่อมแซมให้อยู่ใน ได้ใช้ประโยชน์จาก (บ้านเชียงราย)
สภาพทีใ่ ช้การได้ดี อาคารอย่างมี
มีความแข็งแรง มั่นคง ประสิทธิภาพ
สะอาดเรียบร้อย
และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน

ระดับความสาเร็จ ครูและนักเรียน
ของการดาเนินงาน มีหอ้ งน้า ห้องส้วม
ตามโครงการ
ใช้อย่างเพียงพอ
ถูกสุขลักษณะ

สานักการศึกษา
รร. ท. 5
(บ้านศรีบุญเรือง)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
47 ปรับปรุงอาคาร
เพือ่ ให้มีอาคาร
ปรับปรุงอาคาร
200,000
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์ที่
อเนกประสงค์ ให้มีสภาพที่ (เงินอุดหนุน)
โรงเรียนเทศบาล 6 สามารถใช้งานได้
สามารถใช้งานได้อย่างดี
(วัดป่ารวก)
อย่างมีประสิทธิภาพ และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
48 ปรับปรุงหลังคา
อาคารเรียนระดับ
ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา)

เพือ่ ปรับปรุงหลังคา
ทีช่ ารุดให้ดีดังเดิม

ปรับปรุงหลังคาโดยทาโดม
คลุมดาดฟ้า ให้มีสภาพ
ทีส่ ามารถใช้งานได้
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล

200,000
(เงินอุดหนุน)

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ นักเรียนมีสถานที่
ของการดาเนินงาน ทากิจกรรมร่วมกัน
ตามโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
รร. ท. 6
(วัดป่ารวก)

ระดับความสาเร็จ มีอาคารเรียน
สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน หลังใหม่เพือ่ รองรับ รร. ท. 7
ตามโครงการ
การใช้งาน
(ศิรินาวินวิทยา)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
49 ก่อสร้างศาลาพระพุทธ 1. เพือ่ ก่อสร้างศาลา ก่อสร้างศาลาพระพุทธ
950,000
ของโรงเรียนเทศบาล 4 พระพุทธให้มีความ ให้มีความสวยงาม
(บ้านเชียงราย)
สวยงาม สะอาด
และเหมาะสม เนือ่ งจาก
สาหรับครูนักเรียน
เดิมชารุดและทรุดโทรม
และประชาชนใน
ชุมชนได้กราบไหว้
สักการะบูชา
2. เพือ่ ปลูกฝังให้
นักเรียนได้เป็นผู้มี
คุณธรรม เป็นคนดี
ทีช่ ุมชนต้องการและ
สามารถพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญ
ก้าวหน้าต่อไป

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ ศาลาพระพุทธ
ของการดาเนินงาน เป็นสถานทีท่ จี่ ะ
ตามโครงการ
ส่งเสริมปลูกฝังให้
นักเรียน ครู และ
ประชาชนได้กราบ
ไหว้สักการะเป็นที่
ยึดเหนีย่ วในการ
กระทาความดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
รร. ท. 4
(บ้านเชียงราย)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ก่อสร้างหลังคาคลุม
50 ก่อสร้างหลังคาคลุม เพือ่ ให้สนามกีฬา
2,000,000
สนามบาสเกตบอล บาสเกตบอลใน
สนามบาสเกตบอล โดยมี
โรงเรียนเทศบาล 5 ปัจจุบันสามารถ
เสาและโครงหลังคาทาด้วย
(บ้านศรีบุญเรือง)
ใช้งานได้อย่างมี
เหล็ก มุงหลังคาด้วย
ประสิทธิภาพคุ้มค่า เมททัลชิล
สูงสุด สามารถใช้เป็น
ลานจัดกิจกรรมใน
ช่วงฤดูฝนได้
51 ปรับปรุงทางเดิน
อาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านแสนเมืองมูล)

ปรับปรุงพืน้ คอนกรีต
หน้าอาคารเรียน
แสนเมืองมูล
และรื้อฝ้าผนังสร้าง
ประตูทางเดินชั้นล่าง
ของอาคารเรียน
แสนเมืองมูล

ปรับปรุงพืน้ คอนกรีต
โดยรื้อเททิง้ ยกพืน้ ระดับ
สูงขึ้น ปูด้วยกระเบือ้ งหน้า
อาคารเรียนแสนเมืองมูล
ขนาด 121 ตารางเมตร
และรื้อฝาผนังสร้างประตู
ทางเดินชั้นล่างของอาคาร
เรียนแสนเมืองมูล
ขนาด 1.30 * 2.22 เมตร

-

200,000
(เงินอุดหนุน)

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ โรงเรียนมีสถานที่ สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน เอนกประสงค์ใน
รร. ท. 5
ตามโครงการ
การจัดกิจกรรมต่างๆ (บ้านศรีบุญเรือง)

ระดับความสาเร็จ อาคารเรียน
สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน แสนเมืองมูล
รร. ท. 1
ตามโครงการ
สามารถใช้งานได้ (บ้านแสนเมืองมูล)
อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
52 ปรับปรุงอาคาร
1. เพือ่ ให้อาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน
200,000
เวียงละกอน
มีความมั่นคง สะอาด ทัง้ ภายนอกและภายใน
(เงินอุดหนุน)
โรงเรียนเทศบาล 4 และปลอดภัย อยู่ใน ให้มีสภาพทีส่ ามารถใช้งาน
(บ้านเชียงราย)
สภาพทีใ่ ช้การได้และ ได้อย่างดี และงานอื่น ๆ
ไม่ก่ออันตรายต่อ
ตามแบบแปลนเทศบาล
นักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียน
2. เพือ่ ให้อาคารเรียน
มีสภาพทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน
53 ปรับปรุงอาคาร
ศรีสุเรนทร์
โรงเรียนเทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง)

เพือ่ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงประตู-หน้าต่าง
ให้อยู่ในสภาพทีใ่ ช้งาน ห้องเรียนอาคารศรีสุเรนทร์
ได้สมบูรณ์
ตามแบบแปลนเทศบาล

-

200,000
(เงินอุดหนุน)

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อาคารเวียงละกอน นักเรียน และผู้เข้า สานักการศึกษา
ได้รับการปรับปรุง มาใช้อาคารสถานที่ รร. ท. 4
ซ่อมแซมให้อยู่ใน ได้ใช้ประโยชน์จาก (บ้านเชียงราย)
สภาพทีใ่ ช้การได้ดี อาคารอย่างมี
มีความแข็งแรง มั่นคง ประสิทธิภาพ
สะอาดเรียบร้อย
และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน

ระดับความสาเร็จ ห้องเรียนมีสภาพทีด่ ี สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน สามารถใช้งานได้ รร. ท. 5
ตามโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ (บ้านศรีบุญเรือง)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
54 ปรับปรุงหลังคา
เพือ่ ปรับปรุงหลังคา ปรับปรุงหลังคาโดย
200,000
อาคารอานวยการ
ทีช่ ารุดให้ดีดังเดิม
ทาโดมคลุมดาดฟ้า
(เงินอุดหนุน)
โรงเรียนเทศบาล 7
และงานอื่น ๆ
(ศิรินาวินวิทยา)
ตามแบบแปลนเทศบาล

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ อาคารมีสภาพทีด่ ี สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน สามารถใช้งานได้ รร. ท. 7
ตามโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ (ศิรินาวินวิทยา)

55 ปรับปรุงอาคารเรียน เพือ่ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนเทศบาล 1 ให้อยู่ในสภาพทีใ่ ช้งาน ห้องเรียนอาคารเรียน
(บ้านแสนเมืองมูล) ได้สมบูรณ์
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล

-

-

200,000
(เงินอุดหนุน)

-

ระดับความสาเร็จ อาคารเรียนมีสภาพ สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน ทีด่ ีสามารถใช้งานได้ รร. ท. 1
ตามโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ (บ้านแสนเมืองมูล)

56 ปรับปรุงอาคาร
เขลางค์นคร
โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย)

-

-

200,000
(เงินอุดหนุน)

-

อาคารเขลางค์นคร นักเรียน และผู้เข้า สานักการศึกษา
ได้รับการปรับปรุง มาใช้อาคารสถานที่ รร. ท. 4
ให้อยู่ในภาพทีด่ ี
ได้ใช้ประโยชน์จาก (บ้านเชียงราย)
สามารถใช้การได้ อาคารอย่างมี
มีความแข็งแรง มั่นคง ประสิทธิภาพ
สะอาดเรียบร้อย
และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน

1. เพือ่ ให้อาคารเรียน
มีความมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย อยู่ใน
สภาพทีใ่ ช้การได้และ
ไม่ก่ออันตรายต่อ
นักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียน
2. เพือ่ ให้อาคารเรียน
มีสภาพทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

ปรับปรุงอาคารเรียน
ทัง้ ภายนอกและภายใน
ให้มีสภาพทีส่ ามารถใช้งาน
ได้อย่างดี และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
57 ปรับปรุงห้องเรียน
1. เพือ่ ให้อาคารเรียน ปรับปรุงประตู-หน้าต่าง
200,000
อาคารชัยนาทนเรนทร์ มีความมั่นคง สะอาด ห้องเรียนอาคาร
(เงินอุดหนุน)
โรงเรียนเทศบาล 5 และปลอดภัย อยู่ใน ชัยนารทนเรนทร์
(บ้านศรีบุญเรือง)
สภาพทีใ่ ช้การได้และ ให้มีสภาพทีส่ ามารถใช้งาน
ไม่ก่ออันตรายต่อ
ได้อย่างดี และงานอื่น ๆ
นักเรียน ครู และ
ตามแบบแปลนเทศบาล
บุคลากรของโรงเรียน
2. เพือ่ ให้อาคารเรียน
มีสภาพทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน
58 ปรับปรุงรั้วโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา)

เพือ่ ปรับปรุงรั้วของ
โรงเรียนทีช่ ารุดให้ดี
ดังเดิม และมีความ
สวยงาม

ปรับปรับรั้วทีช่ ารุด
รอบบริเวณโรงเรียน
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล

-

-

200,000
(เงินอุดหนุน)

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ ห้องเรียนมีสภาพทีด่ ี สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน สามารถใช้งานได้ รร. ท. 5
ตามโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ (บ้านศรีบุญเรือง)

ระดับความสาเร็จ โรงเรียนมีรั้วใหม่
ของการดาเนินงาน ทีส่ วยงาม
ตามโครงการ

สานักการศึกษา
รร. ท. 7
(ศิรินาวินวิทยา)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
59 ปรับปรุงอาคาร
1. เพือ่ ให้อาคารเรียน ปรับปรุงอาคารกุกกุฎนคร
กุกกุฎนคร
มีความมั่นคง สะอาด ทัง้ ภายนอกและภายใน
โรงเรียนเทศบาล 4 และปลอดภัย อยู่ใน ให้มีสภาพทีส่ ามารถใช้งาน
(บ้านเชียงราย)
สภาพทีใ่ ช้การได้และ ได้อย่างดี และงานอื่น ๆ
ไม่ก่ออันตรายต่อ
ตามแบบแปลนเทศบาล
นักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียน
2. เพือ่ ให้อาคารเรียน
มีสภาพทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน
60 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง)

1. เพือ่ ให้อาคารเรียน
มีความมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย อยู่ใน
สภาพทีใ่ ช้การได้และ
ไม่ก่ออันตรายต่อ
นักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียน
2. เพือ่ ให้อาคารเรียน
มีสภาพทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ทงั้ ภายนอก
และภายในให้มีสภาพ
ทีส่ ามารถใช้งานได้อย่างดี
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล

-

-

-

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
200,000 อาคารกุกกุฎนคร
(เงินอุดหนุน) ได้รับการปรับปรุง
ให้อยู่ในสภาพที่
ใช้การได้ดี มีความ
แข็งแรง มั่นคง
สะอาดเรียบร้อย
และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียน และผู้เข้า สานักการศึกษา
มาใช้อาคารสถานที่ รร. ท. 4
ได้ใช้ประโยชน์จาก (บ้านเชียงราย)
อาคารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

200,000 ระดับความสาเร็จ นักเรียน และผู้เข้า สานักการศึกษา
(เงินอุดหนุน) ของการดาเนินงาน มาใช้อาคารสถานที่ รร. ท. 5
ตามโครงการ
ได้ใช้ประโยชน์จาก (บ้านศรีบุญเรือง)
อาคารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
61 ปรับปรุงท่อระบายน้า เพือ่ ปรับปรุง
ปรับปรุงท่อระบายน้า
รอบบริเวณโรงเรียน ท่อระบายน้าของ
โดยทาการรื้อท่อระบายน้า
โรงเรียนเทศบาล 7 โรงเรียนทีช่ ารุด แตก ทีช่ ารุดออก และเปลี่ยน
(ศิรินาวินวิทยา)
ให้ใช้งานได้ดี
ท่อระบายน้าใหม่
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล

รวม

เงินรายได้
เงินอุดหนุน
61 โครงการ

-

-

16,546,300
29,686,240
46,232,540

13,766,300
29,286,240
43,052,540

10,816,300
29,286,240
40,102,540

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2564
(บาท)
200,000 ระดับความสาเร็จ โรงเรียนมี
(เงินอุดหนุน) ของการดาเนินงาน ท่อระบายน้าที่
ตามโครงการ
สามารถใช้งานได้ดี

10,816,300
29,086,240
39,902,540

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
รร. ท. 7
(ศิรินาวินวิทยา)

-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 พัฒนาศักยภาพเด็ก 1. เพือ่ ส่งเสริมการ
และเยาวชนในชุมชน จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย
เด็ก เยาวชน เทศบาล
นครลาปาง
2. เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้ความสามารถ
ด้านต่าง ๆ

รวม

1 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.จัดประชุม/อบรมตัวแทน
เยาวชน เพือ่ ให้ความรู้
เรื่องการจัดทาแผน
เยาวชน ประมาณ 80 คน
2. จัดตั้งเครือข่ายเด็ก/
เยาวชนเทศบาลนคร
ลาปาง
3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพเด็ก/
เยาวชน

-

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1. เกิดกลุ่มเครือข่าย 1. เด็ก และเยาวชน
เด็ก และเยาวชน
ได้รับการพัฒนา
จานวน 1 กลุ่ม
ศักยภาพตาม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ความเหมาะสม
ได้รับการพัฒนา
2. องค์กรเด็กและ
ศักยภาพเพิม่ ขึ้น
เยาวชนได้เรียนรู้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 การจัดกิจกรรม
3. เยาวชน มีความรู้ ร่วมกัน
ความเข้าใจใน
พัฒนาการเด็ก
ทีส่ มวัย

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
งานกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี
และผู้สูงอายุ

-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
เทศบาลนครลาปาง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพือ่ ส่งเสริมให้
1. วันเด็กแห่งชาติ
เด็กและเยาวชนได้ 2. วันเยาวชนแห่งชาติ
ประกอบกิจกรรมที่ 3. เยาวชนสัมพันธ์
แสดงถึงความสามารถ 4. สภาเยาวชน
และสร้างสรรค์ให้เกิด 5. กิจกรรมอื่น ๆ ที่
ประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
2. เพือ่ สร้างสรรค์
และเยาวชน โดยมีเด็ก
ความสามัคคีและการ และเยาวชนได้ร่วม
ทางานเป็นหมู่คณะ กิจกรรมตามโครงการ
และฝึกภาวะผู้นา
ไม่น้อยกว่า 3,000 คน
ผู้ตามทีด่ ี
3. เพือ่ สร้างบรรยากาศ
ในการจัดกิจกรรม
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลนครลาปาง
ให้เป็นไปด้วยความ
สนุนสนาน ครึกครื้น
4. เพือ่ สนองนโยบาย
การจัดกิจกรรมเด็กฯ
ของเทศบาลและ
รัฐบาล

2561
(บาท)
400,000
(ปี 60 = 400,000)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
550,000

2564
(บาท)
550,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของ
เด็กและเยาวชน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. เกิดความสามัคคี สานักการศึกษา
ความเป็นกันเองใน งานกิจกรรม
หมู่คณะ และความ เด็กและเยาวชน
คิดสร้างสรรค์
2. การจัดกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
มีประสิทธิภาพ
มีความสนุกสนาน
ครึกครื้น สามารถ
ดึงดูดให้เยาวชน
อยากมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของ
เทศบาลนครลาปาง
3. เด็กและเยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม เป็นผล
ให้เทศบาลนคร
ลาปางเป็นนคร
แห่งคุณภาพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

2 แข่งขันกีฬาศูนย์
เยาวชนเทศบาล
นครลาปาง

วัตถุประสงค์

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก
จัดกิจกรรมการแข่งขัน
เยาวชนและประชาชน กีฬา สาหรับเด็ก เยาวชน
ใช้เวลาว่างในการ
และประชาชน
เล่นกีฬาเพือ่ ความ
สามัคคีและหลีกเลี่ยง
สารเสพติด

3 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียน
และนันทนาการ
และบุคลากรในสังกัด
ร่วมกิจกรรมออก
กาลังกายและเล่นกีฬา
ร่วมกับหน่วยงาน
เครื่อข่ายอื่น ๆ

รวม

3 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

1. ส่งนักเรียนในสังกัด
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
อปท. ระดับภาค
2. ส่งนักเรียนในสังกัด
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
อปท. ระดับประเทศ

-

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000

2564
(บาท)
300,000

1,500,000

1,500,000

2,300,000

2,350,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็ก เยาวชน
สานักการศึกษา
ประชาชนมีสุขภาพ งานกีฬาและ
ร่างกายแข็งแรง นันทนาการ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด

1,500,000

ความสาเร็จใน
ระดับ 5 การส่ง
นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

นักกีฬาเข้าแข่งขัน สานักการศึกษา
กีฬานักเรียนองค์กร งานกีฬาและ
ปกครองส่วนท้องถิ่น นันทนาการ
ในระดับภาคและ
ระดับประเทศ

2,350,000

-

(ปี 60
= 1,500,000)

2,200,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ
จานวนเด็ก เยาวชน
และประชาชน
มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม

(ปี 60 = 300,000)

1,500,000

ตัวชี้วัด (KPI)

-

-

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือรงวม
ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4.4 แผนงานการพาณิชย์
4.5 แผนงานงบกลาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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 จ้างเหมาซ่อมบํารุง 1. เพือ่ ให้การดูแล
จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษา
3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000 ระดับความสําเร็จ ประชาชนขับขี่
สํานักการช่าง
รักษาไฟฟูาสาธารณะ รักษาเป็นไปอย่าง
ไฟฟูาสาธารณะ 8 ตําบล (ปี 60 = 3,500,000)
ของการดําเนินงาน ยานพาหนะบน
ต่อเนือ่ ง
1. ตําบลสบตุ๋ย
ตามโครงการ
ท้องถนนภายใน
2. เพือ่ ให้เอกชนเข้า 2. ตําบลหัวเวียง
เขตเทศบาลฯ
มาแบ่งภาระหน้าที่ 3. ตําบลสวนดอก
มีไฟฟูาแสงสว่าง
ความรับผิดชอบ
4. ตําบลเวียงเหนือ
ตามถนนอย่าง
3. เพือ่ ปรับปรุงพัฒนา 5. ตําบลพิชัย
เพียงพอ มีความ
ระบบการบริหารงาน 6. ตําบลบ่อแฮ้ว
ปลอดภัยในชีวิต
ของเทศบาลให้
7. ตําบลชมพู
และทรัพย์สิน
สามารถตอบสนอง 8. ตําบลพระบาท
ความต้องการของ
และสวนสาธารณะทัง้ หมด
ประชาชนอย่างมี
ภายในเขตเทศบาลฯ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

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)
2 จ้างเหมาดูแลบํารุง เพือ่ ให้สวนสาธารณะ จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ 4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000 ระดับความสําเร็จ ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
รักษาสวนสาธารณะ หรือภูมิทัศน์เมือง
จํานวน 9 แห่ง
(ปี 60 = 4,800,000)
ของการดําเนินงาน 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
อาคารพิพิธัณฑ์
(ศาลากลางหลังเก่า)
10. เกาะกลางถนน
พหลโยธิน ตําบลสบตุ๋ย
ตั้งแต่หน้าแขวงการทาง
จนสุดเขตเทศบาลนคร
ลําปาง
11. เกาะกลางถนน
พหลโยธิน ตําบลหัวเวียง
ตั้งแต่หา้ แยกประตูชัย
ถึงค่ายสุรศักดิ์มนตรี

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 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวพาราแอสฟัลท์
1,588,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ช่างแต้ม ซอย 1 ตั้งแต่ ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
(ปี 60 = 1,588,000)
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนประตูม้า ถึงแยก
ประมาณ 4.00-6.00 ม.
การดําเนินโครงการ
สะพานพิชัยพัฒนา
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ประมาณ 410 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.306120°,
99.510860°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.303590°,
99.512544°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

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 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวพาราแอสฟัลท์
2,198,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
รอบเวียง ตั้งแต่บริเวณ ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
(ปี 60 = 2,198,000)
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ข้างศาลแขวงลําปาง
ประมาณ 6.00-10.00 ม.
การดําเนินโครงการ
ถึงถนนบุญวาทย์
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ประมาณ 516 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.288481°,
99.503233°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.291790°,
99.505288°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

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)
5 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวพาราแอสฟัลท์
4,294,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
พหลโยธิน ตั้งแต่
ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
(ปี 60 =4,294,000)
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
บริเวณสี่แยกขนส่ง
ประมาณ 10.00-12.00 ม.
การดําเนินโครงการ
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
18.278608°,
99.478039°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

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.
1,680,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ
ท่อระบายน้ํา ถนน ในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
(ปี 60 = 1,680,000)
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ท่าต้นเกี๋ยง ซอยข้าง 2. เพือ่ แก้ไขปัญหา 4.00-5.50 ม. หรือตาม
การดําเนินโครงการ 2. การระบายน้ําดีขึ้น
บ้านเลขที่ 1/1
การระบายน้ํา
สภาพ ความยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
(ทางเข้าวัดพระธาตุ
188 ม. หนา 0.15 ม.
หมื่นครื้น)
พร้อมวางท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม.
ความยาวรวมบ่อพัก
ประมาณ 188 ม.
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.306196°,
99.513846°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.306818°,
99.515494°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

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 ก่อสร้างปรับปรุงถนน 1. เพือ่ ความสะดวก เสริมผิวแอสฟัลท์ติก
2,777,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
บุญวาทย์ ตั้งแต่ร้าน ในการสัญจร ไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
(ปี 60 = 2,777,000)
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
อาหารตาลเดี่ยว ถึง 2. เพือ่ เป็นการ
ประมาณ 6.00-8.50 ม.
การดําเนินโครงการ
บริเวณลําห้วย
ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
แม่กระติ๊บ
ประมาณ 587 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.291908°,
99.507985°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.293708°,
99.513175°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

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)
8 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 2,221,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ
ท่อระบายน้ํา
ในการสัญจรไป-มา กว้างประมาณ 6.00 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนลําปาง-แม่ทะ
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ ความยาว
การดําเนินโครงการ 2. การระบายน้ําดีขึ้น
ซอยข้างบ้านเลขที่ 74 การระบายน้ํา
ประมาณ 218 ม. หนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
(ซอยไก่ย่างตายาย)
0.15 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
0.60 ม. ความยาวรวม
บ่อพักประมาณ 218 ม.
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.278442°,
99.499011°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.277782°,
99.497929°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

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 ก่อสร้างปรับปรุง
เพือ่ ความสะดวกในการ เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก
2,227,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ถนนและทางเท้า
สัญจรไป-มา
คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนวังขวา ซอยข้าง
ประมาณ 7.40-11.00 ม.
การดําเนินโครงการ
บ้านเลขที่ 215/1
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถึงบ้านเลขที่ 135
ประมาณ 248 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. พร้อมรื้อ
ทางเท้าเดิมออกแล้ว
ก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง
0.80-1.40 ม. หรือตาม
สภาพทางเข้า-ออก
ประมาณ 445 ม.
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.291057°,
99.484360°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.293140°,
99.484303°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

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 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
492,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ
ท่อระบายน้ํา ถนน ในการสัญจรไป-มา กว้างประมาณ 6.00 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
สุขสวัสดิ์ 1 ซอย 2 2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ ความยาว
การดําเนินโครงการ 2. การระบายน้ําดีขึ้น
การระบายน้ํา
ประมาณ 50 ม. หนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
0.15 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
0.40 ม. ความยาวรวม
บ่อพักประมาณ 50 ม.
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.268624°,
99.490139°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.269181°,
99.490901°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

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 ก่อสร้างปรับปรุง
1. เพือ่ ความสะดวก ทําการรื้อทางเท้าเดิม
2,980,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ทางเท้าถนนสุเรนทร์ ในการสัญจร ไป-มา แล้วก่อสร้างใหม่
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ฝั่งมูลนิธิลําปาง
2. เพือ่ เป็นการ
ขนาดกว้าง ประมาณ
การดําเนินโครงการ
สงเคราะห์ ตั้งแต่
ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง 1.00-2.10 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถนนท่าคราวน้อย
รวมทางเข้า-ออกประมาณ
ถึงถนนมนตรี
775.00 ม. และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ชุมชนหลังโรงเรียน
มัธยมวิทยา)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.289695°,
99.479850°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.283180°,
99.475211°

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 ก่อสร้างปรับปรุง
1. เพือ่ ความสะดวก ทําการรื้อทางเท้าเดิม
3,187,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ทางเท้า ถนนสุเรนทร์ ในการสัญจร ไป-มา แล้วก่อสร้างใหม่
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ฝั่งตรงข้ามมูลนิธิ
2. เพือ่ เป็นการ
ขนาดกว้าง ประมาณ
การดําเนินโครงการ
ลําปางสงเคราะห์ตั้งแต่ ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง 1.10-2.20 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถนนท่าคราวน้อย
รวมทางเข้า-ออกประมาณ
ถึงถนนมนตรี
785.00 ม. และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ชุมชนท่าคราวน้อย)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.289656°,
99.479634°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.283210°,
99.475120°

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)
13 ก่อสร้างปรับปรุง
1. เพือ่ ความสะดวก ทําการรื้อทางเท้าเดิม
1,101,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ทางเท้า ถนนฉัตรไชย ในการสัญจร ไป-มา แล้วก่อสร้างใหม่
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ฝั่งสํานักงานเทศบาล 2. เพือ่ เป็นการปรับปรุง ขนาดกว้าง ประมาณ
การดําเนินโครงการ
นครลําปาง ตั้งแต่
ภูมิทัศน์เมือง
1.50-2.00 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
บริเวณหน้าสถาน
รวมทางเข้า-ออกประมาณ
ธนานุบาล เทศบาล
262.00 ม. และงานอื่นๆ
นครลําปาง ถึงหน้า
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
บ้านเลขที่ 286/5-7
(นอกเขตชุมชน)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.287972°,
99.489390°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.287284°,
99.488559°

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)
14 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
1,320,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ท่อระบายน้ําถนน
ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 4.00-5.00 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ไฮเวย์ ลําปาง-งาว
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ หนา
การดําเนินโครงการ 2. การระบายน้ําดีขึ้น
ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 การระบายน้ํา
0.15 ม. ยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
(ซอยบุญเทียม)
195.00 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.40 ม. ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ
195.00 ม. และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ชุมชนนาก่วมใต้)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.261889°,
99.468898°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.260661°,
99.488559°

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)
15 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
1,134,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ท่อระบายน้ํา ถนน ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 4.00-6.00 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
บ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่ 2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ หนา
การดําเนินโครงการ 2. การระบายน้ําดีขึ้น
บริเวณบ้านเลขที่ 44 การระบายน้ํา
0.15 ม. ยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 61
146.00 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.40 ม. ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ
140.00 ม. และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.296320°,
99.475738°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.295102°,
99.475799°

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)
16 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
1,203,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ท่อระบายน้ํา ถนน ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 2.00-5.00 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ปุาไม้ ตั้งแต่บริเวณ 2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ หนา
การดําเนินโครงการ 2. การระบายน้ําดีขึ้น
บ้านเลขที่ 224 ถึง การระบายน้ํา
0.15 ม. ยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
บริเวณบ้านเลขที่
194.00 ม. พร้อมวางท่อ
248/1
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.40 ม. ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ
194.00 ม. และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.297735°,
99.511135°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.299504°,
99.510813°

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)
17 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก
3,692,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ท่าคราวน้อย ตั้งแต่ ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
บริเวณวัดท่าคราวน้อย
ประมาณ 7.00-10.00 ม.
การดําเนินโครงการ
ถึงสามแยกโรงน้ําแข็ง
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ประมาณ 640 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.289707°,
99.473901°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.289770°,
99.479846°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

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)
18 ก่อสร้างสะพาน
เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
300,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการสัญจรไป-มา เสริมเหล็ก กว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ข้ามห้วยแม่กระติ๊บ
4.00 เมตร ยาวประมาณ
การดําเนินโครงการ
15.00 เมตร และงานอื่นๆ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
19 จ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษา
ความเหมาะสมและ
ออกแบบระบบการ
ระบายน้ําและปูองกัน
น้ําท่วมขัง ภายในเขต
เทศบาลนครลําปาง

เพือ่ ศึกษาความ
เหมาะสมและ
ออกแบบระบบการ
ระบายน้ําและปูองกัน
น้ําท่วมขังภายในเขต
เทศบาลนครลําปาง

ผลการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
ระบบการระบายน้ําและ
ปูองกันน้ําท่วมขังภายใน
เขตเทศบาลนครลําปาง
จํานวน 10 เล่ม

20 ปรับปรุงสะพาน
รัษฎาภิเศก

1. เพือ่ ความปลอดภัย ปรับปรุงโครงสร้าง
ในการสัญจร ไป-มา สะพานรัษฎาภิเศก
2. เพือ่ เป็นการปรับปรุง พืน้ ถนน และงานอื่น ๆ
ภูมิทัศน์เมือง
ทีเ่ กี่ยวข้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

5,000,000

-

-

-

ระดับความสําเร็จ สามารถนําผล
ของการดําเนินงาน การศึกษาความ
ตามโครงการ
เหมาะสมนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

30,000,000

-

-

-

ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
การดําเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

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)
21 ปรับปรุงสะพาน
1. เพือ่ ความปลอดภัย ซ่อมแซมพืน้ สะพาน
1,000,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
พัฒนาภาคเหนือ
ในการสัญจร ไป-มา พร้อมทางเท้า
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
2. เพือ่ เป็นการ
การดําเนินโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
22 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
เลียบแม่น้ําวังฝั่งซ้าย
ตั้งแต่บริเวณใต้สะพาน
พัฒนาภาคเหนือ ถึง
หน้าบ้านเลขที่ 56/4

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

เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง
6.00 ม. หรือตามสภาพ
ความยาวประมาณ
1,395 ม. หนาเฉลี่ย
0.05 ม. พร้อมปรับปรุง
บ่อพัก และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.294037°,
99.489614°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.293798°,
99.481459°

-

3,888,000

-

-

ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
การดําเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

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)
23 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
2,307,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ
ท่อระบายน้ํา ถนน ในการสัญจรไป-มา กว้างประมาณ 7.00 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
สุขสวัสดิ์ 1 ซอย 15 2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ ความยาว
การดําเนินโครงการ 2. การระบายน้ําดีขึ้น
การระบายน้ํา
ประมาณ 280 ม. หนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
0.15 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
0.60 ม. ความยาวรวม
บ่อพักประมาณ 280 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.270552°,
99.489372°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.271981°,
99.491253°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

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)
24 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
4,566,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ท่อระบายน้ํา ถนน ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 7.00-10.00 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ไฮเวย์ ลําปาง-งาว
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ หนา
การดําเนินโครงการ 2. การระบายน้ําดีขึ้น
ซอยบ้านเลขที่ 51/3 การระบายน้ํา
0.15 ม. ยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
290.00 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.60 ม. ความยาว
สองข้างถนนรวมบ่อพัก
ประมาณ 290.00 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ชุมชนนาก่วมใต้)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.267741°,
99.471824°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.269798°,
99.470181°

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)
25 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
1,253,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ท่อระบายน้ํา
ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 4.50-6.00 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนศรีปงชัย ซอย 2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ หนา
การดําเนินโครงการ 2. การระบายน้ําดีขึ้น
ข้างบ้านเลขที่ 12/1 การระบายน้ํา
0.15 ม. ยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถึงถนนเลียบแม่น้ําวัง
140.00 ม. พร้อมวางท่อ
ฝั่งซ้าย
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.60 ม. ความยาวสอง
ข้างถนนรวมบ่อพัก
ประมาณ 140.00 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ชุมชนศรีปงชัย)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.266128°,
99.458488°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.267377°,
99.458048°

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)
26 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค
3,570,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ท่อระบายน้ํา
ในการสัญจร ไป-มา คอนกรีต กว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนพหลโยธิน
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา 8.00-10.00 ม. หรือตาม
การดําเนินโครงการ 2. การระบายน้ําดีขึ้น
ซอยข้างบ้านเลขที่ 147 การระบายน้ํา
สภาพ ยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
260.00 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.60 ม. ความยาวรวม
บ่อพักทัง้ สองข้างทาง
520.00 ม. และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ชุมชนศรีปงชัย)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.265794°,
99.464787°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.264298°,
99.466651°

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)
27 ก่อสร้างทางเท้า
1. เพือ่ ความสะดวก ทําการก่อสร้างทางเท้า
885,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ถนนพระแก้ว
ในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
(ฝั่งวัดพระแก้วฯ)
2. เพือ่ เป็นการ
1.00-1.10 ม. ความยาว
การดําเนินโครงการ
ตั้งแต่บริเวณแยกถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง รวมทางเข้า-ออก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ท่ามะโอ ถึงบริเวณ
ประมาณ 410.00 ม.
แยกสระน้ําดับเพลิง
และงานอื่น ๆ
เทศบาลนครลําปาง
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ชุมชนประตูต้นผึ้งท่านางลอย)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.298110°,
99.507036°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.301899°,
99.508583°

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)
28 ก่อสร้างปรับปรุง
1. เพือ่ ความสะดวก ทําการรื้อทางเท้าเดิม
1,079,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ทางเท้าถนนท่ามะโอ ในการสัญจร ไป-มา แล้วก่อสร้างใหม่
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ฝั่งบ้านพักเจ้าหน้าที่ 2. เพือ่ เป็นการปรับปรุง ขนาดกว้าง ประมาณ
การดําเนินโครงการ
ปุาไม้ ตั้งแต่แยกถนน ภูมิทัศน์เมือง
1.50-1.80 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
พระแก้ว ถึงแยก
รวมทางเข้า-ออกประมาณ
ถนนประตูม้า
238.00 ม. และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.298172°,
99.506923°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.299336°,
99.504995°

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)
29 ก่อสร้างปรับปรุง
1. เพือ่ ความสะดวก ทําการรื้อทางเท้าเดิม
964,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ทางเท้าถนนประตูม้า ในการสัญจร ไป-มา แล้วก่อสร้างใหม่ ขนาด
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ฝั่งโรงงานไม้ประสาน 2. เพือ่ เป็นการ
ขนาดกว้าง ประมาณ
การดําเนินโครงการ
ตั้งแต่แยกถนน
ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง 1.00-1.70 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ท่ามะโอ ถึงแยก
รวมทางเข้า-ออกประมาณ
ถนนสุชาดา
230.00 ม. และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.299336°,
99.504995°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.301132°,
99.506176°

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)
30 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
1,027,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ท่อระบายน้ํา
ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 5.00-6.00 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนริมน้ํา ตั้งแต่แยก 2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ หนา
การดําเนินโครงการ 2. การระบายน้ําดีขึ้น
ถนนนาก่วม ซอย 4 การระบายน้ํา
0.15 ม. ยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 58
120.00 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.60 ม. ความยาว
ถนนรวมบ่อพัก
ประมาณ 120.00 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

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)
31 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
1,284,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ท่อระบายน้ํา
ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 2.80-4.50 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนนาก่วม ซอย 4 2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ หนา
การดําเนินโครงการ 2. การระบายน้ําดีขึ้น
ตั้งแต่ถนนนาก่วม
การระบายน้ํา
0.15 ม. ยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถึงถนนริมน้ํา
208.00 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.40 ม. ความยาว
ถนนรวมบ่อพัก
ประมาณ 208.00 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

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)
32 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
1,670,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ท่อระบายน้ํา
ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 6.00-6.80 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนภายในหมู่บ้าน 2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ หนา
การดําเนินโครงการ 2. การระบายน้ําดีขึ้น
ชุมชนสามดวงสามัคคี การระบายน้ํา
0.15 ม. ยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 281
214.00 ม. พร้อมวางท่อ
ถึงบ้านเลขที่ 281/34
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.40 ม. ความยาว
ถนนรวมบ่อพัก
ประมาณ 214.00 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
33 ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนอนุสาวรีย์
ตั้งแต่บริเวณแยกถนน
ไฮเวย์ลําปาง-งาว
ถึงบ้านเลขที่ 156

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

เสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง
4.00-6.00 ม. หรือตาม
สภาพความยาวประมาณ
623 ม. หนาเฉลี่ย
0.05 ม. พร้อมปรับปรุง
บ่อพัก และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

-

2,039,000

-

-

ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
การดําเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

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)
34 ก่อสร้างปรับปรุง
1. เพือ่ ความสะดวก ทําการรื้อทางเท้าเดิม
3,372,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ทางเท้าถนนศิรินาวิน ในการสัญจร ไป-มา แล้วก่อสร้างใหม่ ขนาด
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ฝั่งโรงเรียนอัสสัมชัญ 2. เพือ่ เป็นการ
ขนาดกว้าง ประมาณ
การดําเนินโครงการ
ลําปาง ตั้งแต่บริเวณ ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง 1.80-3.00 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
หน้าโรงเรียน
รวมทางเข้า-ออกประมาณ
อัสสัมชัญลําปาง
658.00 ม. และงานอื่นๆ
ถึงทางแยก
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
ถนนสุเรนทร์
(ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง)
35 ก่อสร้างปรับปรุง
ทางเท้าถนนศิรินาวิน
ฝั่งตรงข้ามโรงเรียน
อัสสัมชัญลําปาง
ตั้งแต่บริเวณหน้า
โรงเรียนอัสสัมชัญ
ลําปางถึงทางแยก
ถนนสุเรนทร์

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

ทําการรื้อทางเท้าเดิม
แล้วก่อสร้างใหม่ ขนาด
ขนาดกว้าง ประมาณ
1.00-2.00 ม. ความยาว
รวมทางเข้า-ออกประมาณ
620.00 ม. และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง)

-

2,748,000

-

-

ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
การดําเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

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)
36 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
1,175,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ท่อระบายน้ํา
ในการสัญจร ไป-มา ประมาณ 4.00-6.00 ม.
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนวังขวา
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา หรือตามสภาพ หนา
การดําเนินโครงการ 2. การระบายน้ําดีขึ้น
ซอยข้างบ้านเลขที่
การระบายน้ํา
0.15 ม. ยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
28/247 ถึงถนนเลียบ
141.00 ม. พร้อมวางท่อ
เม่น้ําวังฝั่งซ้าย
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.40 ม. ความยาว
ถนนรวมบ่อพักประมาณ
141.00 ม. และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
37 ก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้ํา
ถนนวังขวา
ซอยข้างบ้านเลขที่
28/45 ถึงถนนเลียบ
เม่น้ําวังฝั่งซ้าย

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

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ประมาณ 4.00-6.00 ม.
หรือตามสภาพ หนา
0.15 ม. ยาวประมาณ
123.00 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.40 ม. ความยาว
ถนนรวมบ่อพักประมาณ
123.00 ม. และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

-

-

1,090,000

-

ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ สํานักการช่าง
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
การดําเนินโครงการ 2. การระบายน้ําดีขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

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)
38 ก่อสร้างปรับปรุง
1. เพือ่ ความสะดวก เสริมผิวแอสฟัลท์ติก
3,111,000 ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ถนนเลียบคลอง
ในการสัญจร ไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ซาววาฝั่งซ้าย ตั้งแต่ 2. เพือ่ เป็นการ
3.00-6.00 ม. หรือตาม
การดําเนินโครงการ
ถนนจามเทวี ถึง
ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สภาพความยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถนนเจริญประเทศ
510 ม. หนาเฉลี่ย
0.05 ม. พร้อมปรับปรุง
บ่อพัก และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
39 ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพือ่ ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและ
เขลางค์นคร
ภูมิทัศน์ภายในสวน

ปรับปรุงสวนสาธารณะ ดังนี้
1. ถนนและรางระบายน้ํา
ภายในสวนสาธารณะ
2. ระบบไฟฟูาแสงสว่าง
3. ภูมิทัศน์ภายในสวน
4. ทาสีรั้วสวน
5. งานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

5,000,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

ระดับความสําเร็จ สวนสาธารณะมี
สํานักการช่าง
ของการดําเนินงาน ความสวยงามมีระบบ งานสวนสาธารณะ
สาธารณูปโภค
ตามโครงการ
ครบถ้วน สมบูรณ์

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)
40 ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพือ่ ปรับปรุงระบบ ปรับปรุงสวนสาธารณะ
3,000,000
ระดับความสําเร็จ สวนสาธารณะมี
สํานักการช่าง
สาธารณูปโภคและ ดังนี้
ห้าแยกหอนาฬิกา
ของการดําเนินงาน ความสวยงามมีระบบ งานสวนสาธารณะ
ภูมิทัศน์ภายในสวน 1. ถนนและรางระบายน้ํา
สาธารณูปโภค
ตามโครงการ
รอบสวนสาธารณะ
ครบถ้วน สมบูรณ์
2. ระบบไฟฟูาแสงสว่าง
3. ภูมิทัศน์ภายในสวน
4. ปรับปรุงอุปกรณ์สนาม
ภายในสวน
5. งานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
41 ก่อสร้างสวนสาธารณะ 1. เพือ่ ให้มีสวน
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
หนองสถาน
2. สนับสนุนให้เกิด
พืน้ ทีส่ ีเขียวเพิม่ ขึ้น

ก่อสร้างสวนสาธารณะ
1. ทางเดิน
2. รั้ว
3. ระบบระบายน้ํา
4. ระบบแสงสว่าง
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์
6. ห้องน้ํา-ห้องส้วม
7. อุปกรณ์สนาม
8. งานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

-

-

15,000,000

-

ระดับความสําเร็จ มีสวนสาธาณะ หรือ สํานักการช่าง
ของการดําเนินงาน พืน้ ทีส่ ีเขียวเพิม่ ขึ้น งานสวนสาธารณะ
ตามโครงการ

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)
42 ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพือ่ ปรับปรุงระบบ ปรับปรุงสวนสาธารณะ ดังนี้
3,000,000 ระดับความสําเร็จ สวนสาธารณะมี
สํานักการช่าง
สาธารณูปโภคและ 1. ถนนและรางระบายน้ํา
เฉลิมพระเกียรติ
ของการดําเนินงาน ความสวยงามมีระบบ งานสวนสาธารณะ
สาธารณูปโภค
60 พรรษา (เขื่อนยาง) ภูมิทัศน์ภายในสวน ภายในสวนสาธารณะ
ตามโครงการ
2. ระบบไฟฟูาแสงสว่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์
3. ภูมิทัศน์ภายในสวน
4. ทาสีรั้วสวน
5. งานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
43 ก่อสร้างพนังกันตลิ่ง
บริเวณลําเหมือง
สาธารณะ บริเวณ
ชุมชนกําแพงเมือง
ชุมชนแจ่งหัวริน

1. เพือ่ ปูองกันการ
บุกรุกของประชาชน
2. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิ ภาพในการระบายน้ํา
และปูองกันการ
กัดเซาะของตลิ่ง
ตลอดแนวการก่อสร้าง

ก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง
แบบ SHEET PILE
ทัง้ สองฝั่งของลําเหมือง
สาธารณะ ความยาว
รวมประมาณ 500 เมตร
พร้อมปรับภูมิทัศน์
บริเวณก่อสร้าง
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

1,000,000

-

-

-

ระดับความสําเร็จ 1. การระบายน้ํามี สํานักการช่าง
ของการดําเนินงาน ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
2. ปูองกันการบุกรุก
ตามโครงการ
3. ภูมิทัศน์เมือง
ได้รับการพัฒนา
4. สุขภาวะของ
ประชาชนได้รับ
การพัฒนา

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)
44 ก่อสร้างพนังกันตลิ่ง 1. เพือ่ ปูองกันการ
ก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง
1,000,000
ระดับความสําเร็จ 1. การระบายน้ํามี สํานักการช่าง
บุกรุกของประชาชน แบบ SHEET PILE
บริเวณลําเหมือง
ของการดําเนินงาน ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
2. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิ - ทัง้ สองฝั่งของลําเหมือง
2. ปูองกันการบุกรุก
สาธารณะ บริเวณ
ตามโครงการ
3. ภูมิทัศน์เมือง
ชุมชนประตูตาลและ ภาพในการระบายน้ํา สาธารณะ ความยาว
และปูองกันการ
รวมประมาณ 500 เมตร
ได้รับการพัฒนา
ชุมชนกําแพงเมือง
กัดเซาะของตลิ่ง
พร้อมปรับภูมิทัศน์
4. สุขภาวะของ
ตลอดแนวการก่อสร้าง บริเวณก่อสร้าง
ประชาชนได้รับ
การพัฒนา
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
45 ก่อสร้างพนังกันตลิ่ง
บริเวณลําเหมือง
สาธารณะ บริเวณ
ชุมชนเจริญประเทศ
และชุมชนปงสนุก

1. เพือ่ ปูองกันการ
บุกรุกของประชาชน
2. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิ ภาพในการระบายน้ํา
และปูองกันการ
กัดเซาะของตลิ่ง
ตลอดแนวการก่อสร้าง

ก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง
แบบ SHEET PILE
ทัง้ สองฝั่งของลําเหมือง
สาธารณะ ความยาว
รวมประมาณ 500 เมตร
พร้อมปรับภูมิทัศน์
บริเวณก่อสร้าง
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

-

-

1,000,000

-

ระดับความสําเร็จ 1. การระบายน้ํามี สํานักการช่าง
ของการดําเนินงาน ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
2. ปูองกันการบุกรุก
ตามโครงการ
3. ภูมิทัศน์เมือง
ได้รับการพัฒนา
4. สุขภาวะของ
ประชาชนได้รับ
การพัฒนา

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)
46 ก่อสร้างพนังกันตลิ่ง 1. เพือ่ ปูองกันการ
ก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง
2,000,000 ระดับความสําเร็จ 1. การระบายน้ํามี สํานักการช่าง
บุกรุกของประชาชน แบบ SHEET PILE
บริเวณลําเหมือง
ของการดําเนินงาน ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
2. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิ - ทัง้ สองฝั่งของลําเหมือง
2. ปูองกันการบุกรุก
สาธารณะ บริเวณ
ตามโครงการ
ภาพในการระบายน้ํา สาธารณะ ความยาว
3. ภูมิทัศน์เมือง
ลําเหมืองแม่ปูน
และปูองกันการ
รวมประมาณ 1,000 เมตร
ได้รับการพัฒนา
ถนนจันทร์สุรินทร์
กัดเซาะของตลิ่ง
พร้อมปรับภูมิทัศน์
4. สุขภาวะของ
ถึงถนนลําปางตลอดแนวการก่อสร้าง บริเวณก่อสร้าง
ประชาชนได้รับ
เชียงใหม่
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
การพัฒนา

47 จ้างเหมาเอกชน
1. เพือ่ ให้มีการจัดการ ให้เอกชนบริหารจัดการ
บริหารจัดการมูลฝอย มูลฝอยของเทศบาล มูลฝอย (ฝุายกําจัดมูลฝอย)
นครลําปาง ถูกต้อง ในรูปแบบ BOT
ตามหลักวิชาการ
ณ สถานทีก่ ําจัดมูลฝอย
สุขาภิบาล
ของเทศบาลนครลําปาง
2. เพือ่ ให้มีการจัดการ โดยให้ดําเนินการหลักใน
มูลฝอยเป็นไปตาม 3 แบบ คือ
นโยบายและ
1. ทําการฝังกลบมูลฝอย
ยุทธศาสตร์ด้านการ ทัว่ ไปภายในบ่อฝังกลบ
จัดการสิ่งแวดล้อม
มูลฝอยอย่างถูกหลัก
ของเทศบาลนครลําปาง สุขาภิบาล

7,800,000
(ปี 60 = 7,785,150)

7,800,000

7,800,000

7,800,000

ระดับความสําเร็จ ขยะมูลฝอยของ
ของการดําเนินงาน เทศบาลนครลําปาง
ตามโครงการ
ได้รับการกําจัดอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

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)
ให้บรรลุผลและมี
2. ทําการกําจัดมูลฝอย
ประสิทธิภาพ
ติดเชื้อด้วยวิธีการเผา
3. เพือ่ รองรับการ
ด้วยระบบเตาเผา
การดําเนินงานตาม 3. ทําการคัดแยกและจัด
โครงการแปลงมูลฝอย เก็บรวบรวมขยะพิษ
เป็นพลังงานทดแทน ไว้เป็นสัดส่วน
ในอนาคต

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)
48 ก่อสร้างบ่อฝังกลบ 1. เพือ่ ให้มีการจัดการ ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000 บ่อฝังกลบมูลฝอย มีบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอย
มูลฝอยของเทศบาลฯ ขนาดกว้าง 60.00 ม.
(ปี 60 = 3,000,000)
จํานวน 1 โครงการ มูลฝอยไว้รองรับการ
ถูกต้องตามหลัก
ยาว 100 ม. ลึก 6.00 ม.
กําจัดขยะมูลฝอย
วิชาการสุขาภิบาล
ปูพนื้ ด้วยแผ่นยาง HDPE
อย่างเพียงพอและ
2. เพือ่ ให้มีการจัดการ หนา 1.5 ม.ม. ขุดวางท่อ
ถูกหลักสุขาภิบาล
มูลฝอยเป็นไปตาม HDPE รวบรวมน้ําชะขยะ
นโยบายและ
ทีพ่ นื้ บ่อฝังกลบโดยรอบ
ยุทธศาสตร์ ด้านการ พร้อมใส่หนิ ทับหลังท่อและ
จัดการสิ่งแวดล้อมของ ปูแผ่น จีโอเท็กไทล์
เทศบาลนครลําปาง (TS-65) พร้อมทราย
ให้บรรลุผลและ
รองพืน้ หนา 0.60 ม. และ
มีประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมแก๊สภายใน
3. เพือ่ รองรับ
บ่อฝังกลบมูลฝอย
การดําเนินงานตาม
โครงการแปลงมูลฝอย
เป็นพลังงานทดแทน
ในอนาคต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งานกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

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)
49 อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู แม่น้ํา 1. เพือ่ สร้างจิตสํานึก 1. จัดกิจกรรมปลูกจิต
300,000
300,000
300,000
300,000 จํานวนกิจกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
คูคลอง และอนุรักษ์ ในการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สํานึกในการอนุรักษ์
(ปี 60 = 300,000)
ในการอนุรักษ์
และสิ่งแวดล้อม
ฟืน้ ฟูทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม
ฟืน้ ฟูสิ่งแวดล้อม
ฟืน้ ฟู ทรัพยากร
ได้รับการดูแลบํารุง
ธรรมชาติและ
2. เพือ่ ให้มีการลด
2. จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
รักษาให้มีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพือ่ มุ่งสู่ ปริมาณการปล่อย
ฟืน้ ฟู และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ทีด่ ีขึ้น
เมืองคาร์บอนต่ํา
ก๊าซเรือนกระจกจาก สิ่งแวดล้อม
กิจกรรม/กระบวน
การทํางานของ
เทศบาลนครลําปาง
50 บริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม
เทศบาลนครลําปาง

1. เพือ่ ให้ระบบบําบัด
น้ําเสียสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ให้น้ําเสียทีผ่ ่าน
การบําบัดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ ฎหมาย
กําหนดก่อนปล่อย
ออกสู่ธรรมชาติ

กํากับดูแลการบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลนครลําปาง
บริเวณบ้านศรีก้ํา ตําบล
ปงแสนทอง และสถานี
สูบน้ําเสียบริเวณ
บ้านศรีปงชัย ตําบลชมพู
(ตามบันทึกข้อตกลง
การให้บริการรับบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมเทศบาลนครลําปาง

1,200,000
(ปี 60 = 1,200,000)

1,200,000

1,200,000

1,200,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ฝุายจัดการ
คุณภาพน้ํา

ระดับความสําเร็จ คุณภาพน้ําทีผ่ ่าน สํานักการช่าง
ของการดําเนินงาน ระบบบําบัดน้ําเสีย
ตามโครงการ
มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ ฎหมาย
กําหนด

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)
ระหว่างเทศบาลนคร
ลําปางกับองค์การ
จัดการน้ําเสีย)
51 จ้างทีป่ รึกษาควบคุม
งานก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบําบัด
น้ําเสีย เทศบาลนคร
ลําปาง ระยะที่ 2
(ฝั่งใต้)

เพือ่ ควบคุมงาน
ก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบําบัด
น้ําเสียให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

ควบคุมการก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
เป็นไปตามสัญญาการ
ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

52 เพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียเทศบาล
นครลําปาง ระยะที่ 2
(ฝั่งใต้)

เพือ่ ให้การบริหาร
จัดการน้ําเสียใน
เทศบาลนครลําปาง
มีประสิทธิภาพ
ลดปัญหามลพิษ

ก่อสร้างระบบรวบรวม
บําบัดน้ําเสียในเขต
เทศบาลนครลําปาง
ระยะที่ 2 (พืน้ ทีฝ่ ั่งใต้)
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

6,300,000

-

-

-

ระดับความสําเร็จ การก่อสร้างมีระบบ
ของการดําเนินงาน การรวบรวมน้ําเสีย
ตามโครงการ
เป็นไปตามมาตรฐาน
ทีก่ ําหนด

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

-

-

-

ระดับความสําเร็จ สามารถดําเนินการ
ของการดําเนินงาน รวบรวมน้าํ เสีย
ตามโครงการ
เพือ่ ทําการบําบัด
ในเขตเทศบาล
ฝั่งทิศใต้ได้เต็ม
พืน้ ทีท่ งั้ หมด

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

(ปี 60 = 6,300,000)

210,000,000
(ปี 60 =
210,000,000)

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)
53 จ้างทีป่ รึกษา
เพือ่ ศึกษาและทําการ ทําการสํารวจสภาพน้ําเสีย 1,000,000
รายงานผลการ
สามารถนําผล
เพือ่ ศึกษาทบทวน
ออกแบบระบบ
(ฝั่งเหนือ) พร้อมออกแบบ
ศึกษาทบทวน
การศึกษาไปใช้ให้
ความเหมาะสมการ รวบรวมและบําบัด ปรับปรุงระบบรวบรวม
ความเหมาะสม
เกิดประโยชน์ต่อ
ก่อสร้างระบบรวบรวม น้ําเสีย
และบําบัดน้ําเสีย
การก่อสร้างระบบ การก่อสร้างระบบ
และบําบัดน้ําเสีย
ระยะที่ 3 (ฝั่งเหนือ)
รวบรวมและบําบัด รวบรวมและบําบัด
ระยะที่ 3 (ฝั่งเหนือ)
น้ําเสีย
น้ําเสีย ระยะที่ 3
54 จ้างเหมาขุดลอก
และกําจัดวัชพืช
คลองสาขาแม่น้ําวัง
ในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง

1. เพือ่ แก้ไขปัญหา
ความตื้นเขิน
2. เพือ่ เปิดทางน้ํา
ให้ไหลได้สะดวก

55 ขุดลอกท่อระบายน้ํา 1. เพือ่ ปูองกันและ
เพือ่ ปูองกันและแก้ไข แก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ปัญหาน้ําท่วม
2. เพือ่ ซ่อมแซม
ระบบท่อระบายน้ํา
3. เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ํา

ดําเนินการจ้างเหมา
ขุดลอกคลองสาขา
แม่น้ําวัง

500,000

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

500,000

500,000

500,000

ระดับความสําเร็จ 1. สามารถแก้ไข
สํานักการช่าง
ของการดําเนินงาน ปัญหาความตื้นเขิน ฝุายจัดการ
ตามโครงการ
ของคู คลอง
คุณภาพน้ํา
2. สามารถเปิดทาง
น้ําให้ไหลได้สะดวก

500,000

500,000

500,000

ระดับความสําเร็จ 1. สามารถปูองกัน สํานักการช่าง
ของการดําเนินงาน และแก้ไขปัญหา
ฝุายจัดการ
ตามโครงการ
น้ําท่วมในเขต
คุณภาพน้ํา
เทศบาล
2. ประสิทธิภาพของ
การระบายน้ําดีขึ้น

(ปี 60 = 500,000)

ดําเนินการ
500,000
1. ซ่อมแซมระบบระบายน้ํา (ปี 60 = 500,000)
2. ขุดลอกท่อระบายน้ํา
3. ขุดลอกเปิดทาง
ระบายน้ํา ในเขตเทศบาล
นครลําปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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)
56 อบรมส่งเสริมความรู้ เพือ่ อบรมให้ความรู้ สถานประกอบการ
30,000
30,000
30,000
30,000 ร้อยละของผู้เข้า
ผู้ประกอบการมี
สํานักการช่าง
ด้านการจัดการน้ําเสีย และพัฒนาศักยภาพ ในเขตเทศบาล เช่น
(ปี 60 = 30,000)
อบรมมีความรู้ความ ความรู้ความเข้าใจ ส่วนการโยธา
ด้านการบริหารจัดการ 1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
เข้าใจเกี่ยวกับการ เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ 2. สถานประกอบการ
บริหารจัดการ
จัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ประเภทซ่อมรถยนต์/
ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและ
โดยเฉพาะด้านการ รถจักรยานยนต์
และสิ่งแวดล้อมและ สิ่งแวดล้อม และ
จัดการน้ําเสียให้กับ 3. สถานประกอบการ
การจัดการน้ําเสีย การจัดการน้ําเสีย
สถานประกอบการ ประเภทล้าง อัด ฉีด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ในเขตเทศบาลนคร 4. ผู้เข้าอบรมจํานวน
ลําปาง
ประมาณ 50 คน
57 ติดตั้งไฟสัญญาณ
บริเวณสามแยก
โรงเรียนเคนเน็ต
แมคเคนซี

เพือ่ ให้ประชาชน
ทีใ่ ช้ยานพาหนะ
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้ถนน
เป็นไปตามมาตรฐาน
งานวิศวกรรมจราจร

ติดตั้งระบบไฟสัญญาณ
5,000,000
จราจร พร้อมระบบควบคุม
ตามมาตรฐาน จํานวน 1 ชุด
พร้อมงานเครื่องหมาย
จราจรบนพืน้ ทาง และ
เสาปูาย

-

-

-

อุบัติเหตุทเี่ กิดจาก 1. ประชาชนทีใ่ ช้ถนน สํานักการช่าง
การใช้ถนนในส่วนที่ ได้รับความปลอดภัย
เกี่ยวข้องลดลง
ในการใช้ถนนตาม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 มาตรฐานวิศวกรรม
จราจร
2. ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจในการ
รับบริการของท้องถิ่น

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)
58 ติดตั้งสัญญาณไฟ
1. เพือ่ ให้ประชาชน ติดตั้งเสาสัญญาณไฟ
1,000,000
อุบัติเหตุทเี่ กิดจาก 1. ประชาชน
สํานักการช่าง
คนข้ามถนน บริเวณ นักเรียน นักศึกษา
คนข้ามถนน พร้อมระบบ
คนข้ามถนนลดลง นักเรียน นักศึกษา
หน้าโรงเรียนบุญวาทย์ มีจดุ ข้ามถนน ทีเ่ ป็น ควบคุมสัญญาณการจราจร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้รับความสะดวก
วิทยาลัย
ไปตามมาตรฐานของ และการเดินข้ามถนน
ปลอดภัยในการใช้
งานวิศวกรรมจราจร พร้อมทางม้าลาย 1 จุด
ทางข้ามถนน
2. เพือ่ ให้การใช้ยาน
2. ลดอุบัติเหตุทเี่ กิด
พาหนะบนเส้นทาง
จากยานพาหนะใน
เป็นไปด้วยความมี
บริเวณทีเ่ กี่ยวข้อง
ระเบียบเรียบร้อย
สอดคล้องสัมพันธ์
กับทางแยก
59 ติดตั้งไฟสัญญาณ
บริเวณสี่แยก
องค์การโทรศัพท์

เพือ่ ให้ประชาชน
ทีใ่ ช้ยานพาหนะ
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้ถนน
เป็นไปตามมาตรฐาน
งานวิศวกรรมจราจร

ติดตั้งระบบไฟสัญญาณ
จราจร พร้อมระบบควบคุม
ตามมาตรฐาน จํานวน 1 ชุด
พร้อมงานเครื่องหมาย
จราจรบนพืน้ ทาง และ
เสาปูาย

-

-

-

5,000,000

อุบัติเหตุทเี่ กิดจาก 1. ประชาชนทีใ่ ช้ถนน สํานักการช่าง
การใช้ถนนในส่วนที่ ได้รับความปลอดภัย
เกี่ยวข้องลดลง
ในการใช้ถนนตาม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 มาตรฐานวิศวกรรม
จราจร
2. ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจในการ
รับบริการของท้องถิ่น

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)
60 ปรับปรุงทางร่วม
1. เพือ่ ให้ประชาชน เป็นไปตามผลการศึกษา
800,000
อุบัติเหตุทเี่ กิดจาก 1. ประชาชนทีใ่ ช้ถนน สํานักการช่าง
ทางแยก บริเวณสี่แยก นักเรียน นักศึกษา
และสํารวจข้อมูล เพือ่
การใช้ถนนในส่วนที่ ได้รับความปลอดภัย
ดอนปาน
มีจดุ ข้ามถนน ทีเ่ ป็น พัฒนาระบบเครือข่าย
เกี่ยวข้องลดลง
ในการใช้ถนนตาม
ไปตามมาตรฐานของ คมนาคมด้านขนส่งและ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 มาตรฐานวิศวกรรม
งานวิศวกรรมจราจร จราจร ภายในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
จราจร
2. เพือ่ ให้การใช้ยาน นครลําปาง ดังนี้
2. ประชาชนได้รับ
พาหนะบนเส้นทาง 1. เพิม่ งานก่อสร้าง
ความพึงพอใจในการ
เป็นไปด้วยความมี
เกาะกลาง สําหรับแบ่งช่อง
รับบริการของท้องถิ่น
ระเบียบเรียบร้อย
จราจร จํานวน 2 จุด
สอดคล้องสัมพันธ์
2. เพิม่ เครื่องหมายจราจร
กับทางแยก
บนพืน้ ทาง รวมทัง้ ปูาย
จราจร 1 งาน
3. งานแก้ไขถนน และ
ทางเดินเท้า และงานอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง

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)
61 บูรณาการระบบ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างปรับปรุงระบบ
40,000,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ
สาธารณูปโภคและ ในการสัญจร ไป-มา ไฟฟูาเป็นแบบเคเบิล้
ของประชาชนต่อการ สะดวกในการสัญจร
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ใต้ดิน ถนนพหลโยธิน
2. เพือ่ ปรับปรุง
ดําเนินโครงการ
ไป-มา
ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ ภูมิทัศน์เมือง
ตั้งแต่บริเวณห้าแยก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. ภูมิทัศน์เมืองให้
บริเวณห้าแยกประตูชัย
ประตูชัย ถึงบริเวณแยก
มีความสวยงาม
ถึงบริเวณแยกหน้าค่าย
หน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี
สุรศักดิ์มนตรี
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.171633°,
99.301281°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.173381°,
99.310160°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

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)
62 ปรับปรุงทางร่วม
1. เพือ่ ให้ประชาชน เป็นไปตามผลการศึกษา
5,000,000
อุบัติเหตุทเี่ กิดจาก 1. ประชาชนทีใ่ ช้ถนน สํานักการช่าง
ทางแยก บริเวณ
นักเรียน นักศึกษา
และสํารวจข้อมูล เพือ่
การใช้ถนนในส่วนที่ ได้รับความปลอดภัย
ห้าแยกหอนาฬิกา
มีจดุ ข้ามถนน ทีเ่ ป็น พัฒนาระบบเครือข่าย
เกี่ยวข้องลดลงไม่น้อย ในการใช้ถนนตาม
ไปตามมาตรฐานของ คมนาคมด้านขนส่งและ
กว่าร้อยละ 20
มาตรฐานวิศวกรรม
งานวิศวกรรมจราจร จราจร ภายในพืน้ ที่
จราจร
2. เพือ่ ให้การใช้ยาน เทศบาลนครลําปาง
2. ประชาชนได้รับ
พาหนะบนเส้นทาง 1. ขยายเส้นผ่าศูนย์กลาง
ความพึงพอใจในการ
เป็นไปด้วยความมี
ของทางแยกวงเวียน
รับบริการของท้องถิ่น
ระเบียบเรียบร้อย
2. ปรับทางเลี้ยวด้านสวน
สอดคล้องสัมพันธ์
สาธารณะห้าแยก และด้าน
กับทางแยก
ปูอมตามศูนย์บริการ
ประชาชน
3. เพิม่ เกาะกลาง สําหรับ
แบ่งช่องจราจรนําทางให้
ยานพาหนะ
4. ปรับลักษณะทาง
กายภาพ ของห้าแยก
ในวงเวียน ให้มีช่องจราจร
ทีช่ ัดเจน โคจรรอบ
หอนาฬิกา

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)
5. ทาสี ตีเส้น ทําเครื่อง
หมายจราจรบนพืน้ ทาง
รวมทัง้ ปูายและแสงสว่าง
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

รวม

62 โครงการ

-

-

318,324,000

98,082,000

44,895,000

34,741,000

-

-

-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมให้ประชาชน 1. เพือ่ สร้างเครือข่าย 1. จัดประชุม ฝึกอบรม
200,000
200,000
200,000
200,000 1. จํานวนกลุ่ม
1. ประชาชนมี
กองสวัสดิการสังคม
มีส่วนร่วมในการฟืน้ ฟู อาสาสมัครอนุรักษ์ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ปี 60 = 200,000)
เครือข่ายอนุรักษ์
จิตสํานึกในการ ฝุายพัฒนาชุมชน
สิ่งแวดล้อมและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน สร้างเสริมการมีส่วนร่วม
สิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ทรัพยากร งานชุมชนเมือง
ปัน่ จักรยานในชุมชน 2. ส่งเสริมให้ประชาชน ของประชาชนในชุมชน
ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม ธรรมชาติ
เพือ่ มุ่งสู่สังคมน่าอยู่ ใช้จกั รยานในชีวิต
2. รณรงค์ให้ประชาชนใช้
2. มีชุมชนจักรยาน 2. มีการใช้จกั รยาน
อย่างยั่งยืน
ประจําวัน
จักรยานในชีวิตประจําวัน
อย่างน้อย 3 ชุมชน ในชีวิตประจําวัน
3. รณรงค์ลดปริมาณ
เพิม่ มากขึ้น
น้ําเสียในครัวเรือน
3. มีพนื้ ทีส่ ีเขียว
4. รณรงค์เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว
เพิม่ ขึ้น
ในชุมชน เพือ่ ลดภาวะโลก
ร้อน มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
(Low Carbon City)
เมืองจักรยาน และเมืองรู้
สู้ภัยพิบัติ นําร่องเมือง
จักรยาน 3 ชุมชน
5. รณรงค์ให้ประชาชนใช้
หลอดประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูง
6. ลดการใช้ไฟฟูาใน
ครัวเรือน (ชุมชนนําร่อง)
รวม
1 โครงการ
200,000
200,000
200,000
200,000
-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดทําผังเมืองรวม
1. เพือ่ ปรับปรุงและ 1. มีการประกาศบังคับ
50,000
400,000
50,000
50,000 ระดับความสําเร็จ มีข้อมูลทางผังเมือง
เมืองลําปาง (ต่อเนือ่ ง) จัดทําผังเมืองรวม
ใช้กฏกระทรวงผังเมืองรวม (ปี 60 = 50,000)
ของการดําเนินงาน ทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์
เมืองลําปางให้เสร็จ เมืองลําปาง
ตามโครงการ
สมบูรณ์
2. ใช้เป็นเครื่องมือ ชี้นํา
2. เพือ่ ปรับปรุงข้อมูล ในการพัฒนาเมืองลําปาง
ทางผังเมืองให้ครบถ้วน
สมบูรณ์

รวม

1 โครงการ

-

-

50,000

400,000

50,000

50,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง

-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.4 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างห้องสุขา
เพือ่ ก่อสร้างห้องสุขา ก่อสร้างห้องสุขาสําหรับ
800,000
ระดับความสําเร็จ 1. ประชาชนมีความ
สําหรับประชาชน
สําหรับประชาชนทีม่ า ประชาชนในอาคารสถานี (ปี 60 = 800,000)
ของการดําเนินงาน พึงพอใจในการใช้
ทีม่ าใช้บริการ
ใช้บริการสถานีขนส่ง ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัด
ตามโครงการ
บริการสถานีขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ผู้โดยสารจังหวัดลําปาง ลําปาง (เทศบาลนคร
2. เทศบาลมีรายได้
จังหวัดลําปาง
(เทศบาลนครลําปาง) ลําปาง) สําหรับชาย
จากการจัดเก็บค่า
(เทศบาลนครลําปาง)
จํานวน 2 ห้อง และหญิง
บริการนําไปพัฒนา
จํานวน 2 ห้อง พร้อม
ในส่วนอื่นต่อไป
ระบบสาธารณูปโภค
และสุขภัณฑ์ (ตามแบบ
แปลนของเทศบาล)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล
งานกิจการ
สถานีขนส่ง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.4 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 ปรับปรุงถนนภายใน 1. เพือ่ ปรับปรุงถนน 1. ปรับปรุงพืน้ ถนน
1,800,000
ระดับความสําเร็จ 1. สภาพพืน้ ถนน
ของสถานีขนส่ง
ภายในสถานีขนส่ง โดยรอบสถานีขนส่ง
ของการดําเนินงาน มีสภาพดีแข็งแรง
ผู้โดยสารจังหวัดลําปาง ผู้โดยสารจังหวัดลําปาง ผู้โดยสารจังหวัดลําปาง
ตามโครงการ
ใช้งานได้อย่าง
(เทศบาลนครลําปาง) ให้สามารถใช้งานได้ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
เหมาะสมและ
อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ทาสี ตีเส้นจราจร และ
มีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ให้การจราจร จัดทําปูายเครื่องหมาย
2. การจราจรภายใน
ภายในสถานีขนส่ง จราจร ในสถานีขนส่ง
สถานีขนส่งมีความ
มีความเป็นระเบียบ ผู้โดยสาร จังหวัดลําปาง
ปลอดภัยมากขึ้น
เรียบร้อย
(เทศบาลนครลําปาง)
3. เพือ่ ให้เกิดความ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
ปลอดภัยในการใช้
บริการสถานีขนส่ง

รวม

2 โครงการ

-

-

2,600,000

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล
งานกิจการ
สถานีขนส่ง

-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.5 แผนงานงบกลาง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับ
เพือ่ ให้การสนับสนุน 1. แผงเหล็กกั้นการจราจร
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000 ระดับความสําเร็จ การบริหารงาน
สํานักการช่าง
(ปี 60
กิจการจราจร
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับ
2. สีจราจร ไม่สะท้อนแสง
ของการดําเนินงาน มีความคล่องตัว
ส่วนการโยธา
กิจการจราจรในเขต 3. สีเทอร์โมพลาสติก
= 1,500,000)
ตามโครงการ
และมีประสิทธิภาพ
เทศบาลนครลําปาง และลูกแก้วสะท้อนแสง
4. กรวยจราจรสีแสด
5. แผ่นปูายสัญญาณ
จราจรและข้อความ
6. กระจกโค้งนูน
7. สัญญาณไฟวับวาบ
สีแดง และอื่นๆ

รวม

1 โครงการ

-

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

-

-

-

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานสาธารณสุข
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5.4 แผนงานการพาณิชย์

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 จัดทาแผนพัฒนา
1. เพือ่ รับทราบปัญหา 1. จัดประชุมประชาคม
200,000
200,000
200,000
200,000 ระดับความสาเร็จ 1. สามารถแก้ไข
กองวิชาการ
เทศบาลนครลาปาง ความต้องการและ
ของการดาเนินงาน ปัญหาและตอบสนอง และแผนงาน
เพือ่ รับฟังความคิดเห็น
(ปี 60 = 200,000)
สามารถนาไปสู่การ ของประชาชนในเขต
ตามโครงการ
ต่อความต้องการ
งานวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาตอบสนอง เทศบาลนครลาปาง
ของประชาชนได้
นโยบายและแผน
ต่อความต้องการของ ประมาณ 150 คน
2. มีโครงการที่
ประชาชนในท้องถิ่นได้ 2. จัดประชุมคณะกรรมการ
สามารถปฏิบัติ
2. เพือ่ แสดงถึง
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ได้ทันทีเมื่อได้รับ
แนวทางการพัฒนา อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี
งบประมาณรายจ่าย
ของเทศบาล
3. จัดทาเอกสารแผนพัฒนา
ประจาปี
3. เพือ่ เตรียมโครงการ จานวน 90 เล่ม
สาหรับบรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 พัฒนาประสิทธิภาพ 1. เพือ่ เป็นการเพิม่
1. จัดประชุมคณะทางาน
50,000
50,000
50,000
การจัดการด้านการ ประสิทธิภาพในการ จัดทาเอกสารการ
(ปี 60 = 50,000)
บริหารขององค์กร
บริหารจัดการให้มี
ตรวจรับรองมาตรฐาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความสะดวก รวดเร็ว การปฎิบัติราชการและ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ รับการตรวจประเมินจาก
และประสิทธิผลในการ คณะทางานจากจังหวัด
ปฏิบัติงาน
2. จัดประชุมคณะทางาน
2. เพือ่ ใช้ในการติดตาม จัดทา KPI ของเทศบาล
และตรวจสอบผลการ นครลาปาง ตามคารับรอง
ปฎิบัติงานหลังจากการ การปฎิบัติราชการและ
ประเมินผล
รายงานผลการประเมินฯ
3. จัดทาเอกสารประกอบ
การพิจารณาประกวด
ในแต่ละด้านจาก
หน่วยงานส่วนกลาง

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 75 ของ
เกณฑ์ประเมิน/
ตัวชี้วัดในการ
ตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทัง้ 4 ด้าน
ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สามารถนา
หลักเกณฑ์ที่
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
กาหนดมาปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงาน
2. ทาให้การบริหาร
งานของเทศบาลฯ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานวิจยั และ
ประเมินผล

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ติดตามและประเมินผล 1. เพือ่ ให้ทราบระดับ 1. ติดตามผลการดาเนิน
50,000
50,000
50,000
แผนพัฒนาเทศบาล ผลสาเร็จ การดาเนิน งานตามโครงการ
(ปี 60 = 50,000)
งานความก้าวหน้า
ไม่น้อยกว่า ปีละ 2 ครั้ง
และปัญหาอุปสรรค 2. ประเมินความพึงพอใจ
ในการพัฒนา
ต่อผลการดาเนินงาน
2. เพือ่ ให้ทราบระดับ เทศบาลในภาพรวมและ
ความพึงพอใจและ รายยุทธศาสตร์ปีละ 2 ครั้ง
ความคิดเห็นของ
3. อบรมชี้แจงการติดตาม
ประชาชนต่อการ
และประเมินผล รวมถึง
บริหารงานเทศบาล การนาเสนอโครงการที่
ในภาพรวม
ได้ดาเนินการของทุก
สานักและกองต่างๆ

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 70 ของ
โครงการทีด่ าเนินการ
แล้วเสร็จและเป็นไป
ตามแผนหรือ
เป้าหมายทีก่ าหนด
ไว้ของแผนการ
ดาเนินงาน

1. ทาให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของ
การดาเนินงาน
โครงการ
2. ทาให้ทราบถึง
ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
การพัฒนาเทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานวิจยั และ
ประเมินผล

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 รับฟังความคิดเห็น 1. เพือ่ ให้ประชาชน 1. จัดทาประชุม/จัดเวที
40,000
40,000
40,000
ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการ เสวนา หรือ ทาประชาคม (ปี 60 = 40,000)
แสดงความคิดเห็น
รับฟังความคิดเห็นของ
ต่อการแก้ไขปัญหา ประชาชนจาก 43 ชุมชน
ของชุมชน
เพือ่ ค้นหาปัญหาและ
2. เพือ่ ชี้แจงทาความ หาแนวทางแก้ไขปัญหา
เข้าใจให้ประชาชน ของประชาชน
ได้ทราบถึงประโยชน์ 2. จัดประชุมหรือทา
จากการดาเนินงาน ประชาคมรับฟังความ
พัฒนาของเทศบาล คิดเห็นต่อโครงการพัฒนา
และมีส่วนร่วมในการ หรือโครงการทีม่ ี
ดาเนินโครงการต่าง ๆ ผลกระทบต่อประชาชน

2564
(บาท)
40,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 70 ของ
ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนทีเ่ ปิด
โอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น

1. ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น
2. ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารจาก
เทศบาลฯ และมี
ส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานวิจยั และ
ประเมินผล

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 1. เพือ่ ประชาสัมพันธ์ 1. เผยแพร่ข้อมูล
800,000
800,000
800,000
เทศบาลนครลาปาง ข้อมูลข่าวสารผลการ ข่าวสารผลการดาเนินงาน (ปี 60 = 800,000)
ดาเนินงานของเทศบาล ของเทศบาลนครลาปาง
นครลาปาง และข้อมูล ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง
ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อ และสื่อประชาสัมพันธ์ของ
ประชาชนให้รับรู้ได้ เทศบาลอย่างต่อเนือ่ ง
อย่างทัว่ ถึงและต่อเนือ่ ง 2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
2. เพือ่ ให้เกิดความ เช่น รายงานประจาปี
หลากหลายของช่อง วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์
ทางการประชาสัมพันธ์ ป้ายคัทเอ้าท์ สื่อวีดีทัศน์
ข้อมูลข่าวสารไปสู่
สื่อ LED สปอตวิทยุ/
ประชาชน
โทรทัศน์/ร่วมรายการวิทยุ/
3. เพือ่ เสริมสร้าง
โทรทัศน์ ถ่ายทอดสด
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
3. จัดงานแถลงข่าว
ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง 4. จัดกิจกรรมสื่อมวลชน
ในการปฏิบัติงานแก่ สัมพันธ์
ประชาชน
5. จัดงานแสดงผลงาน
6. จัดประกวดผลิตสื่อ

2564
(บาท)
800,000

ตัวชี้วัด (KPI)
1. ร้อยละ 75 ของ
จานวนประชาชน
รับรู้ข่าวสารของ
เทศบาลนครลาปาง
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
อย่างต่อเนือ่ ง
และทัว่ ถึง
2. ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
ตามโครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ประชาชนได้รับรู้ กองวิชาการ
ข่าวสารผลการ
และแผนงาน
ดาเนินงานของ
งานประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครลาปาง
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
อย่างต่อเนือ่ งและ
ทัว่ ถึง
2. ประชาชนสามารถ
เลือกบริโภคข่าวสาร
ได้หลากหลาย
ช่องทาง
3. ประชาชนมีความ
เข้าใจทีถ่ ูกต้องและมี
ความสัมพันธ์อันดีกับ
เทศบาลนครลาปาง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 วันเทศบาล
1. เพือ่ เผยแพร่ให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
70,000
70,000
70,000
ประชาชน องค์กร
เทศบาล พนักงานเทศบาล (ปี 60 = 50,000)
ภาครัฐและเอกชน
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ได้มีความรู้ความเข้าใจ พนักงานครูสังกัดโรงเรียน
เกี่ยวกับภารกิจของ เทศบาล ชุมชน ประชาชน
เทศบาล และความ ในเขตเทศบาลนครลาปาง
สาคัญของ
ทัง้ หมด ประมาณ 300 คน
"วันเทศบาล"
2. เพือ่ สร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงาน ลูกจ้าง
ชุมชน ประชาชน
ในเขตเทศบาลนคร
ลาปาง โดยให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
"วันเทศบาล"
3. เพือ่ จัดกิจกรรม
ให้เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะใน
วันเทศบาล

2564
(บาท)
70,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 75 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้บริหารสมาชิกสภา สานักปลัดเทศบาล
พนักงานลูกจ้าง
ฝ่ายบริหารฯ
ชุมชนและประชาชน งานธุรการ
ในเชตเทศบาล
นครลาปางมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
"วันเทศบาล"

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 ประกวดสานัก
1. เพือ่ ให้บุคลากร
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
100,000
100,000
100,000
ทะเบียนดีเด่น
มีความกระตือรือร้น ทัง้ ภายในและภายนอก
(ปี 60 = 100,000)
และพัฒนาการบริการ งานทะเบียนราษฎร และ
ให้ดียิ่งขึ้น สร้างความ บัตรประจาตัวประชาชน
พึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ 2. จัดทาแผ่นพับ
2. เพือ่ ปรับปรุงสานัก ประชาสัมพันธ์
ทะเบียนด้านอาคาร 3. ต่อเติมปรับปรุง
สถานทีท่ งั้ ภายในและ เคาท์เตอร์บริการ
ภายนอก รองรับการ
คัดเลือกสานักทะเบียน
ดีเด่น พ.ศ. 2561

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1. ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน ผู้ใช้
บริการมีความ
พึงพอใจต่อการ
บริการ
2. ระดับความสาเร็จ
ในการประกวด
สานักทะเบียนดีเด่น

1. ประชาชนผู้รับ
บริการมีความ
พึงพอใจในการ
บริการ
2. ได้รับคัดเลือกเป็น
สานักทะเบียนดีเด่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
งานทะเบียน
ราษฎรและ
บัตรประจาตัว
ประชาชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 พัฒนาประสิทธิภาพ 1. เพือ่ พัฒนา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
500,000
500,000
500,000
และสมรรถนะในการ ประสิทธิภาพและ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ปี 60 = 500,000)
ทางานของบุคลากร สมรรถนะของบุคลากร การอบรม การดูงาน
สังกัดเทศบาลนคร
สังกัดเทศบาลนคร
(หลักสูตรตามแผนพัฒนา
ลาปาง
ลาปางให้มีความรู้
บุคลากรประจาปี)
ความสามารถและ
วิทยาการสมัยใหม่
2. เพือ่ สร้างทัศนคติ
และสร้างขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติ
งานของบุคลากร

2564
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 75 ของ
คะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ยในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาฯ
ของบุคลากรทีไ่ ด้
เข้ารับการพัฒนา

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
บุคลากรทีเ่ ข้าร่วม
การพัฒนามีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมพัฒนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
งานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 อบรมและศึกษาดูงาน 1. เพือ่ เสริมสร้าง
จัดอบรม สัมมนา ดูงาน
300,000
300,000
300,000
ของสมาชิกสภา
พัฒนาประสิทธิภาพ ได้แก่
(ปี 60 = 300,000)
เทศบาลและบุคลากร การทางานของสมาชิก 1. หลักสูตร การพัฒนา
ทีเ่ กี่ยวข้อง
สภาเทศบาลนคร
ประสิทธิภาพของสมาชิก
ลาปาง และบุคลากร สภาเทศบาลและบุคลากร
ทีเ่ กี่ยวข้อง
2. หลักสูตร กฎหมายที่
2. เพือ่ แลกเปลี่ยน
เกี่ยวข้องกับบทบาท
ความรู้ประสบการณ์ หน้าทีข่ องสมาชิกสภา
กับสภาท้องถิ่นและ 3. หลักสูตร คุณธรรมและ
หน่วยงานอื่นๆ จาก จริยธรรมกับการบริหาร
การศึกษาดูงาน
จัดการบ้านเมืองทีด่ ี
4. หลักสูตรภาวะผู้นาและ
เทคนิคการทางานเป็นทีม
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
5. ศึกษาดูงานจากองค์กร
อปท. อื่นและหน่วยงาน
ต้นแบบ

2564
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด (KPI)
1.ร้อยละ 75 ของ
สมาชิกสภาและ
บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
ได้รับการอบรม
และศึกษาดูงาน
อย่างน้อย 1
หลักสูตร
2.ร้อยละ 75 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
และศึกษาดูงาน
มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. สามารถดาเนิน สานักปลัดเทศบาล
การจัดอบรมตาม ฝ่ายกิจการสภา
แผนการดาเนินงาน
ของโครงการ
2. สมาชิกได้แลก
เปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์กับ
สภาท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 ปรับปรุงและพัฒนา เพือ่ ปรับปรุงฐาน
1. วางแผนการออกสารวจ
140,000
140,000
140,000
ระบบแผนทีภ่ าษี
ข้อมูลแผนทีภ่ าษีและ ข้อมูล
(ปี 60 = 140,000)
และทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน
2. กาหนดโซนทีต่ ้องการ
ให้เป็นปัจจุบัน
สารวจ
3. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ทีจ่ าเป็นในโครงการ
4. ออกสารวจข้อมูล
ภาคสนาม
5. ประเมินและรายงานผล
ให้ผู้บริหารทราบ

2564
(บาท)
140,000

ตัวชี้วัด (KPI)
1. จานวนฐานข้อมูล
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน จากปี
งบประมาณ 2560
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1
2. รายได้ทจี่ ดั เก็บ
ภาษีเพิม่ ขึ้นจากปี
งบประมาณ 2560
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. มีฐานข้อมูลแผนที่ กองคลัง
ภาษีและทะเบียน ฝ่ายพัฒนารายได้
ทรัพย์สินทีเ่ ป็น
งานแผนทีภ่ าษี
ปัจจุบัน
2. เทศบาลฯ
มีรายได้เพิม่ ขึ้น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 อบรมผู้อยู่ในข่าย
1. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการ ผู้ประกอบการและประชาชน 40,000
40,000
40,000
ชาระภาษีในเขต
อบรมมีความรู้และ ในเขตเทศบาลนครลาปาง (ปี 60 = 40,000)
เทศบาลนครลาปาง เข้าใจ ระเบียบ
จานวนประมาณ 150 คน
กฎหมาย ขั้นตอน
และวิธีการชาระภาษี
ท้องถิ่น
2. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีทัศนคติทดี่ ีต่อ
การชาระภาษีและมี
ความเต็มใจในการ
ชาระภาษี
3. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีส่วนร่วม
หรือเกี่ยวข้องในการ
ทางานของเทศบาล
เพือ่ ประโยชน์ในการ
ประสานงานการขอ
ความร่วมมือเกิดผล
สัมฤทธิ์ของงาน

2564
(บาท)
40,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 85 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมาย
ขั้นตอนและชาระ
ภาษีท้องถิ่น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ผู้เข้ารับการอบรม กองคลัง
มีความรู้ ความเข้าใจ ฝ่ายพัฒนารายได้
ระเบียบ กฎหมาย
ขั้นตอนและชาระ
ภาษี
2. ผู้เข้ารับการอบรม
มีทัศนคติทดี่ ีต่อการ
ชาระภาษีและมี
ความเต็มใจในการ
ชาระภาษี
3. ผู้เข้ารับการอบรม
มีสัมพันธภาพทีด่ ีกับ
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน
กองคลัง
4. ผู้เข้ารับการอบรม
มีความเข้าใจขั้นตอน
ของกระบวนการ
จัดเก็บข้อมูล
ประกอบในการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 ปรับปรุงห้องโถง
เพือ่ ปรับปรุงสภาพ 1. ปรับปรุง ทาสีผนัง
300,000
หน้าห้องนายก
แวดล้อมและสถานที่ หน้าห้องนายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
ทางานหน้าห้อง
นครลาปาง
นายกเทศมนตรี
2. จัดทาตู้โชว์และตู้เก็บ
นครลาปาง
เอกสารของนายกฯ และ
ผู้บริหาร พร้อมติดตั้ง
วอร์เปเปอร์ ม่านมูลี่
ปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร
ภายใน (ตามแบบแปลน
เทศบาล)
14 ก่อสร้างอาคารโรงเก็บ เพือ่ ใช้ในการจัดเก็บ
พัสดุ
เอกสารของกองคลัง
เช่น เอกสารการเบิก
จ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน
สัญญา เป็นต้น ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบแล้ว
และจัดเก็บครุภัณฑ์
เพือ่ รอการจาหน่าย

โรงเก็บพัสดุ จานวน 1 หลัง
บริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูล
ขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย ประมาณ
200 ตารางเมตร

2,000,000

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ 1. สภาพแวดล้อม สานักปลัดเทศบาล
ของการดาเนินงาน ในสถานทีท่ างาน งานเลขานุการฯ
ตามโครงการ
มีความสวยงาม
ทันสมัย
2. สามารถจัดเก็บ
เอกสารต่าง ๆ
ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยง่ายต่อการ
ค้นหา

ระดับความสาเร็จ สามารถจัดเก็บ
กองคลัง
ของการดาเนินงาน เอกสารทางการเงิน ฝ่ายบริหาร
ได้อย่างเป็นระเบียบ งานคลัง
ตามโครงการ
และมีประสิทธิภาพ
สามารถค้นหาเอกสาร
ได้สะดวก

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 ปรับปรุงห้องโถงและ เพือ่ ปรับปรุงห้องโถง ปรับปรุง โดยตกแต่ง
600,000
บันไดทางเดินหน้าห้อง และบันไดทางเดิน
ห้องโถงทางเดินด้านนอก
ห้องประชุมสภา
ทีช่ ารุดให้มีความ
ห้องประชุมสภา ป้ายบอก
เทศบาลนครลาปาง แข็งแรงและสวยงาม สถานที่ บอร์ดทาเนียบ
สมาชิกสภาฯ รวมทัง้
บันไดทางเดินด้านหน้า
ห้องประชุมสภาฯ
16 พัฒนาเทศบาลเป็น เพือ่ สร้างระบบและ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการ
การจัดการความรู้
ของเทศบาลฯ

จัดทาแผนแม่บท
การจัดการความรู้

-

200,000

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ บริเวณห้องโถงและ สานักปลัดเทศบาล
ของการดาเนินงาน บันไดทางเดินมีความ ฝ่ายกิจการสภา
ตามโครงการ
แข็งแรงสวยงาม

ระดับความสาเร็จ เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
ของการดาเนินงาน มีแผนแม่บทในการ งานบริหาร
ตามโครงการ
จัดการความรู้
ทรัพยากรมนุษย์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 ปรับปรุงห้องประชุม เพือ่ ปรับปรุงห้อง
ปรับปรุงห้องประชุมสภา
500,000
สภาเทศบาล
ประชุมสภา เทศบาลฯ เทศบาล อาคาร 2 ชั้น 2
นครลาปาง
ให้ทันสมัย สวยงาม สานักปลัดฯ โดยทาการดังนี้
มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี 1. ปรับปรุงผนังห้อง
ประชุมสภาฯ ฝ้าเพดาน
ติดตั้งวอลเปเปอร์ และ
เครื่องปรับอากาศ
2. รื้อถอนห้องแอร์
ปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบ
ไฟฟ้า ผนังห้องแอร์ ทาสี
โต๊ะประชุม และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ สถานทีส่ าหรับการ สานักปลัดเทศบาล
ของการดาเนินงาน ประชุมสภา เทศบาล ฝ่ายกิจการสภา
ตามโครงการ
นครลาปาง สวยงาม
ทันสมัย มีสภาพ
แวดล้อมทีด่ ี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 จัดทาแผนเสริมสร้าง เพือ่ กาหนดแนวทาง จัดทาแผนเสริมสร้างความ
150,000
ความผาสุก และความ และวิธีการดาเนินการ ผาสุกและความพึงพอใจ
พึงพอใจของบุคลากร เสริมสร้างความผาสุก ของบุคลากร เทศบาลนคร
เทศบาลนครลาปาง และความพึงพอใจ ลาปาง
ให้กับบุคลากรของ
เทศบาลนครลาปาง

รวม

17 โครงการ

-

-

5,090,000

3,090,000

2,440,000

2564
(บาท)
-

2,290,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จใน ประกาศใช้แผนฯ สานักปลัดเทศบาล
การจัดทาแผนเสริม และประชาสัมพันธ์ งานบริหาร
สร้างความผาสุกและ ให้บุคลากรทราบ ทรัพยากรมนุษย์
ความพึงพอใจของ ตลอดจนการนาไป
บุคลากร เทศบาลนคร ปฏิบัติสู่การเป็น
ลาปาง
เทศบาลแห่งความ
ผาสุกและพึงพอใจ

-

-

-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ประเมินผลการปฏิบัติ เพือ่ ให้ทุกงานได้มี
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้
50,000
50,000
50,000
งานและจัดทาโครงการ ส่วนร่วมในการ
พนักงานและพนักงานจ้าง (ปี 60 = 50,000)
เพือ่ บรรลุยุทธศาสตร์ ประเมินผลการปฏิบัติ กองสาธารณสุขฯ
ของกองสาธารณสุข งานของหน่วยงาน
จานวน 40 คน
และสิ่งแวดล้อม
สามารถนาไป
วิเคราะห์และมี
แนวทางในการจัดทา
โครงการเพือ่ บรรลุ
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน

รวม

1 โครงการ

-

-

50,000

50,000

50,000

2564
(บาท)
50,000

50,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม

-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ทุกงานในกอง
สาธารณสุขฯ
มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพือ่ เป็น
ข้อมูลในการวางแผน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานวางแผน
สาธารณสุข

-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อบรมเผยแพร่ความรู้ 1. เพือ่ ให้ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล
50,000
50,000
50,000
เกี่ยวกับกฏหมาย
ในเขตเทศบาลนคร นครลาปาง ประชาชน
(ปี 60 = 50,000)
ควบคุมอาคารและ ลาปาง มีความรู้
โดยทัว่ ไป บุคลากรใน
กฎหมายผังเมือง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ หน่วยงานของรัฐ เอกชน
กฏหมายควบคุม
และสถาบันการศึกษา
อาคาร
ทีเ่ กี่ยวข้องกับกฏหมาย
2. เพือ่ ให้ประชาชนใน ควบคุมอาคาร
เขตเทศบาลนครลาปาง
สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายควบคุม
อาคารได้อย่างถูกต้อง

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในเทศบาล สานักการช่าง
รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย ส่วนควบคุมอาคาร
มีความเข้าใจเกี่ยวกับ และผังเมือง
กฏหมายควบคุม
อาคารเพิม่ มากขึ้น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 ปรับปรุงสภาพ
เพือ่ ให้มีสภาพ
1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
500,000
แวดล้อมในการทางาน แวดล้อมในการ
แสงสว่าง
ส่วนควบคุมอาคารฯ ทางานทีด่ ี ห้องทางาน 2. งานตกแต่งภายใน
ชั้น 1 อาคารสานัก มีความเป็นระเบียบ และเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน
การช่าง - กองคลัง มีบรรยากาศทีด่ ี
งานสี
ในการทางานและ
3. ตู้เก็บเอกสาร
มีความสะดวก
แบบแปลน เอกสาร
ในการให้บริการแก่ อ้างอิง และอื่น ๆ
ประชาชนผู้มาติดต่อ (ตามแบบแปลนเทศบาล)

รวม

2 โครงการ

-

-

550,000

50,000

50,000

2564
(บาท)
-

50,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ 1. ประชาชนทีม่ า สานักการช่าง
ของการดาเนินงาน ใช้บริการได้รับความ ส่วนควบคุมอาคาร
ตามโครงการ
พึงพอใจในการ
และผังเมือง
ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมภายใน
สานักงาน
2. พนักงานและ
เจ้าหน้าทีม่ ีสภาพ
แวดล้อมทีด่ ีในการ
ปฏิบัติงาน

-

-

-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.4 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 พัฒนาสิ่งแวดล้อม
1. เพือ่ พัฒนาสภาพ 1. จัดทาความสะอาด
50,000
50,000
50,000
สถานีขนส่งผู้โดยสาร แวดล้อมสถานีขนส่งฯ Big Cleaning Day
(ปี 60 = 50,000)
จังหวัดลาปาง
ให้สะอาด สวยงาม 2. ปรับปรุงป้าย บอร์ด
(เทศบาลนครลาปาง) 2. เพือ่ สร้างความ
ประชาสัมพันธ์ภายใน
พึงพอใจให้กับผู้มา สถานีขนส่งฯ
ใช้บริการ
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในและภายนอก
สถานีขนส่งฯ ให้สวยงาม

รวม

1 โครงการ

-

-

50,000

50,000

50,000

2564
(บาท)
50,000

50,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 85 ของผู้ใช้ 1. สถานีขนส่ง
สานักปลัดเทศบาล
บริการสถานีขนส่ง สะอาด สภาพ
งานกิจการ
มีความพึงพอใจ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
สถานีขนส่ง
2. ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการใช้
บริการสถานีขนส่ง

-

-

-

6) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานสาธารณสุข
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดกิจกรรมและ
1. เพือ่ สนับสนุน
จัดกิจกรรมในวันสาคัญ
100,000
100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา สานักปลัดเทศบาล
สนับสนุนประเพณี ให้มีการจัดกิจกรรม และงานพิธ/ี รัฐพิธี ได้แก่ (ปี 60 = 100,000)
ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน งานเลขานุการฯ
สาคัญและงานพิธ/ี
วันสาคัญและงานพิธี/ 1. วันชาติ (5 ธันวาคม)
เทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง
รัฐพิธีต่าง ๆ
รัฐพิธีต่าง ๆ
2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
เทศบาล ลูกจ้าง
ประจา พนักงานจ้าง
2. เพือ่ ให้ผู้บริหาร
สมเด็จพระนางเจ้า
ประจา พนักงานจ้าง มีส่วนร่วมในการ
สมาชิกสภาเทศบาล พระบรมราชินีนาถ
เทศบาลเข้าร่วม
ทากิจกรรมร่วมกัน
พนักงานเทศบาล
(12 สิงหาคม)
ในกิจกรรมรัฐพิธี
ตลอดจนประชาชน 3. วันปิยมหาราช
แต่ละชุมชนในเขต
4. วันยุทธหัตถีของสมเด็จ
เทศบาลมีส่วนร่วม
พระนเรศวรมหาราช
ในกิจกรรม
5. กิจกรรมปกป้องสถาบัน
เทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั หรือ
พระบรมวงศานุวงศ์ หรือ
ตามทีร่ ัฐบาล กระทรวง
มหาดไทยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จังหวัด
กาหนดให้ อปท.จัดกิจกรรม
รวม
1 โครงการ
100,000
100,000
100,000
100,000
-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ 1. เพือ่ เป็นการอนุรักษ์ 1. จัดกิจกรรมแกงฮังเล
270,000
270,000
270,000
ของกิ๋นถิ่นเหนือ
วัฒนธรรมด้านอาหาร ปีใหม่เมือง จานวน 1 ครั้ง (ปี 60 = 270,000)
พืน้ เมืองทางเหนือ
2. จัดกาดหมั้วคัวกิ๋น
โดยเปิดโอกาสให้
จานวน 3 ครั้ง
ทุกองค์กรชุมชน
มีส่วนร่วม
2. เพือ่ ให้เกิดความ
สามัคคีระหว่างภาครัฐ
และประชาชนใน
จังหวัดลาปาง
3. เพือ่ เป็นการส่งเสริม
การท่องเทีย่ วของ
จังหวัดลาปาง
4. เพือ่ ให้ประชาชน
ทีม่ าร่วมงานสงกรานต์
ได้บริโภคอาหาร
ทีส่ ะอาดและปลอดภัย

รวม

1 โครงการ

-

-

270,000

270,000

270,000

2564
(บาท)
270,000

270,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ผู้ร่วมงาน 1. ทุกองค์กร/ชุมชน
มีความพึงพอใจ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่อการจัดกิจกรรม เพือ่ ส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ของท้องถิ่นโดย
พร้อมเพรียง
2. ประชาชนและ
ภาครัฐเกิดความ
สามัคคี
3. ทาให้เกิดรายได้
จากการส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว
4. ประชาชนได้ซื้อ
สินค้าอุปโภคและ
บริโภคทีม่ ีคุณภาพ

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความ
สะอาด

-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 งานประเพณีสงกรานต์ เพือ่ รักษาไว้ซึ่ง
จัดกิจกรรมในงานประเพณี 3,000,000
3,000,000
3,000,000
(ปีใหม่เมืองลาปาง) ธรรมเนียมประเพณี โดยการ
(ปี 60 = 2,500,000)
อันดีงามของท้องถิ่น 1. จัดประกวดเทพบุตร
ให้ดารงสืบไป
เทพธิดาสลุงหลวง
2. พิธีตักบาตรปีใหม่เมือง
3. ขบวนแห่จมุ พระคู่บ้าน
คู่เมือง
4. ขบวนแห่ปีใหม่เมือง
ลาปาง
2 งานประเพณี
ลอยกระทง
(ล่องสะเปา)

1. เพือ่ ส่งเสริมฟืน้ ฟู
รักษาไว้ซึ่งขนบ
ธรรมเนียมประเพณี
ไทยให้ดารงสืบไป
2. เพือ่ แสดงความ
ร่วมมือสมัครสมาน
สามัคคีระหว่างหน่วย
ราชการ สถาบันการ
ศึกษา องค์กร สมาคม
ชมรม สโมสร และ
ชุมชนกลุ่มต่าง ๆ

1. จัดการประกวดสะเปา
ลอยน้า สะเปารถใหญ่
สะเปาการฝีมือ
ธิดาสะเปาแก้ว สะเปาคา
2. มีหน่วยงาน สถาบัน
ชมรม สมาคม ชุมชนต่าง ๆ
ประชาชน นักท่องเทีย่ ว
เข้าร่วมชมการจัดงานและ
ชมขบวนแห่ ประมาณ
50,000 คน

3,000,000
(ปี 60 = 3,000,000)

3,500,000

3,500,000

2564
(บาท)
3,000,000

3,500,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 70 ของ
สามารถรักษาไว้ซึ่ง สานักการศึกษา
ประชาชนมีความ ประเพณีอนั ดีงามของ งานส่งเสริม
พึงพอใจในกิจกรรม ท้องถิ่นให้ดารงสืบไป ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม

ร้อยละ 70 ของ
1. หน่วยงานทัง้ ภาค
ประชาชนมีความ รัฐและเอกชนได้ร่วม
พึงพอใจในกิจกรรม กันอนุรักษ์ขนบ
ธรรมเนียมประเพณี
ไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2. ประชาชนใน
จังหวัดลาปางเทีย่ ว
ชมงานมหรสพและ
ชมขบวนแห่
3. เผยแพร่กิจกรรม
การจัดงานล่อง

สานักการศึกษา
งานส่งเสริม
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3. เพือ่ เผยแพร่ชื่อเสียง
ของจังหวัดลาปาง
และเชิญชวนนัก
ท่องเทีย่ ว อาคันตุกะ
ต่างถิ่นให้สนใจงาน
3 ทาบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่

1. เพือ่ เผยแพร่พระ
พุทธศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น
2. เพือ่ ความเป็น
สิริมงคล สร้างขวัญ
กาลังใจแก่ประชาชน

1. นิมนต์พระสงฆ์สามเณร
30,000
จานวน 300 รูป มารับ
(ปี 60 = 30,000)
บิณฑบาต
2. ข้าราชการ ประชาชน
ชุมชนได้เข้าร่วมทาบุญ
ตักบาตร ประมาณ
2,000 คน

30,000

30,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สะเปาจาวละกอน
ให้เป็นทีร่ ู้จกั อย่าง
กว้างขวาง

30,000

ระดับความสาเร็จ 1. พระพุทธศาสนา สานักการศึกษา
ของการดาเนินการ ได้รับการทานุบารุง งานกิจการศาสนา
(ระดับ 5)
และเผยแพร่
2. ประชาชนทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรมมีความ
สุขกายสุขใจเป็น
สิริมงคลต่อตนเอง
และครอบครัว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 บวงสรวงเจ้าพระยา 1. เพือ่ สดุดีและราลึก ประชาชน ส่วนราชการ
240,000
240,000
240,000
สุลวลือไชยสงคราม พระเกียรติคุณและ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน (ปี 60 = 240,000)
(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)
วีรกรรมของพ่อเจ้า รัฐวิสาหกิจ
ทิพย์ช้าง
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
2. เพือ่ อนุรักษ์ส่งเสริม 1. พิธีสงฆ์
วัฒนธรรมประเพณี 2. พีธีบวงสรวง/พิธีสดุดี
ท้องถิ่น
3. การแสดงศิลปะ
3. เพือ่ ส่งเสริมการ วัฒนธรรมพืน้ บ้าน
ท่องเทีย่ วของจังหวัด
ลาปาง

2564
(บาท)
240,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ 1. ประชาชนใน
สานักการศึกษา
ของการดาเนินการ ท้องถิ่นมีความรัก งานกิจการศาสนา
(ระดับ 5)
และภาคภูมิใจ
ต่อวีรบุรุษและ
ท้องถิ่นของตนเอง
2. ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความรัก
ความสามัคคีต่อกัน
3. ประชาชนใน
จังหวัดลาปางได้
แสดงออกและร่วมกัน
รักษาความเป็น
เอกลักษณ์ ศิลปะ
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 บวงสรวงพญาพรหม 1. เพือ่ ราลึกถึงกวีเอก ประชาชนในท้องถิ่น
50,000
50,000
50,000
โวหาร
แห่งล้านนา
ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
(ปี 60 = 50,000)
2. เพือ่ ส่งเสริม อนุรักษ์ 1. พิธีทักษิณานุประชาชน
ประเพณี วัฒนธรรม 2. พีธีบวงสรวง
ของท้องถิ่น
3. การแสดงศิลปะ
3. เพือ่ ส่งเสริม
วัฒนธรรมพืน้ บ้าน
สร้างความสามัคคี
ของคนในท้องถิ่น

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ 1. ประชาชนใน
ของการดาเนินการ ท้องถิ่นมีความ
(ระดับ 5)
ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ร่วมกันอนุรักษ์
งานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความรัก
ความสามัคคี
สมานฉันท์ต่อกัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานกิจการศาสนา

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 บวงสรวงหลักเมือง 1. เพือ่ นาความเป็น ประชาชน ส่วนราชการ
240,000
240,000
240,000
และสืบชาตาเมือง
สิริมงคลและสร้าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน (ปี 60 = 240,000)
ลาปาง
ขวัญกาลังใจแก่
รัฐวิสาหกิจ ได้เข้า
ประชาชน
ร่วมกิจกรรม
2. เพือ่ ส่งเสริมอนุรักษ์ 1. แห่บายศรี
ประเพณีและส่งเสริม 2. พิธีบวงสรวง
การท่องเทีย่ ว
3. พิธีสืบชาตาเมือง
4. กิจกรรมประเพณีต่างๆ
ทีส่ าคัญของท้องถิ่น

2564
(บาท)
240,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ 1. ประชาชนมีความ สานักการศึกษา
ของการดาเนินการ เป็นสิริมงคล สุขกาย งานกิจการศาสนา
(ระดับ 5)
สุขใจ
2. ประชาชนใน
ท้องถิ่นร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณีและ
ส่งเสริมกิจกรรมเพือ่
การประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่ วของ
ลาปาง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 จัดกิจกรรมวันสาคัญ 1. เพือ่ ส่งเสริม ทานุ ประชาชน ส่วนราชการ
350,000
350,000
350,000
ทางศาสนาและ
บารุงพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน (ปี 60 = 350,000)
ประเพณีอื่นๆ
2. เพือ่ ให้ประชาชนได้ รัฐวิสาหกิจ ได้เข้าร่วม
บาเพ็ญกุศลเนือ่ งใน กิจกรรม ดังนี้
วันสาคัญทางศาสนา 1. พิธีทาบุญตักบาตร
3. เพือ่ อนุรักษ์ ศิลปะ 2. พิธีเวียนเทียน
วัฒนธรรม ประเพณี 3. จัดนิทรรศการ
อันดีงามของท้องถิ่น 4. แสดงธรรมเทศนา
5. พิธีสักการะพระบรม
สารีริกธาตุ
6. จัดกิจกรรมประเพณี
ทีส่ าคัญของท้องถิ่น ฯลฯ

2564
(บาท)
350,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของ
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจในกิจกรรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนร่วมกัน สานักการศึกษา
ทานุ บารุงพระพุทธ งานกิจการศาสนา
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น
และส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วของ
จังหวัดลาปาง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 จัดงานเทศกาล
1. เพือ่ อนุรักษ์
ประชาชน ส่วนราชการ
300,000
300,000
300,000
วันเข้าพรรษา
ประเพณีหล่อเทียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน (ปี 60 = 300,000)
แห่เทียนและกิจกรรม รัฐวิสาหกิจ ได้เข้าร่วม
ประเพณีของท้องถิ่น กิจกรรม ดังนี้
2. เพือ่ บาเพ็ญกุศล 1. การหล่อเทียนและ
ถวายเป็นพุทธบูชา แห่เทียน
ในวันอาสาฬหบูชา 2. การประกวดจัดเทียน
และวันเข้าพรรษา
พรรษา
3. เพือ่ สนับสนุนและ 3. พิธีทางศาสนา
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว 4. กิจกรรมการประกวด
ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ
ของท้องถิ่น ฯลฯ

2564
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ ประชาชนร่วมกัน สานักการศึกษา
ของการดาเนินการ อนุรักษ์ประเพณี
งานกิจการศาสนา
(ระดับ 5)
ของท้องถิ่น และ
ร่วมกันสนับสนุน
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 ประเพณีงานบุญ
1. เพือ่ ส่งเสริม
1. จัดกิจกรรมให้ความรู้
30,000
30,000
30,000
ตามรอยศรัทธา
พระพุทธศาสนา
ในการจัดทาเครื่องสักการะ (ปี 60 = 30,000)
ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม หรือเครื่องบูชาใน
หลวงพ่อเกษม เขมโก วัฒนธรรม ประเพณี พระพุทธศาสนา
ของท้องถิ่นให้ดารง 2. จัดขบวนอัญเชิญเครื่อง
สืบไป
สัตตภัณฑ์และเครื่อง
2. เพือ่ ความเป็น
สักการะในพระพุทธศาสนา
สิริมงคลของ
ร่วมขบวนไหว้สาอริยสงฆ์
ประชาชนใน
เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก
จังหวัดลาปาง
3. เพือ่ ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วของจังหวัด
ลาปางประชาสัมพันธ์
วิถีชีวิตขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม
และเพิม่ ศักยภาพ
การท่องเทีย่ ว
ของจังหวัดลาปาง

รวม

9 โครงการ

-

-

7,240,000

7,740,000

7,740,000

2564
(บาท)
30,000

7,740,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ 1. ประชาชนใน
สานักการศึกษา
ของการดาเนินการ ท้องถิ่นเกิดความรัก งานกิจการศาสนา
(ระดับ 5)
ความภูมิใจร่วมกัน
สืบสายและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม
2. ประชาชนใน
ท้องถิ่นเกิดความรัก
ความสามัคคี
สมานฉันท์ต่อกัน
3. ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเทีย่ ว
เพิม่ ขึ้น

-

-

-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อนุรักษ์และพัฒนา 1. เพือ่ ขับเคลื่อน
1. อนุรักษ์มรดกทาง
60,000
60,000
60,000
เมืองเก่านครลาปาง ยุทธศาสตร์การ
ประวัติศาสตร์ของ
(ปี 60 = 60,000)
(ต่อเนือ่ ง)
อนุรักษ์และพัฒนา ชาวนครลาปาง
เมืองเก่านครลาปาง 2. เป็นค่าใช้จา่ ยในการ
ไปสู่รูปธรรม
ดาเนินโครงการ เช่น
2. เพือ่ อนุรักษ์แหล่ง การสารวจความคิดเห็น
ประวัติศาสตร์
ประชุม อบรม สัมมนา
3. เพือ่ พัฒนาความรู้ ศึกษาดูงาน เผยแพร่
เกี่ยวกับโบราณสถาน ประชาสัมพันธ์
ในด้านการดูแลรักษา
การบริหาร

2564
(บาท)
60,000

ตัวชี้วัด (KPI)
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ภาคเอกชน องค์กร
หรือหน่วยงานอื่น
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยงาน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีส่วนร่วม สานักการช่าง
ในการอนุรักษ์และ ส่วนควบคุม
พัฒนาเมืองเก่านคร อาคารและผังเมือง
ลาปาง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 ศึกษาและอนุรักษ์
1. เพือ่ อนุรักษ์
1. อาคารทางด้าน
300,000
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมทีม่ ี
สถาปัตยกรรมได้รับ
ในเขตเมืองเก่า
ประวัติศาสตร์และ
การอนุรักษ์
มีคุณค่าของเมือง
2. ประชาชนรับรู้ถึงคุณค่า
ลาปาง
ของการอนุรักษ์อาคาร
2. เพือ่ ให้ประชาชน และสถาปัตยกรรมทีม่ ี
ได้เห็นคุณค่าของ
อยู่ในเมืองลาปางเกิดความ
สถาปัตยกรรมในท้องถิ่นภาคภูมิใจในบ้านเกิด
3. เพือ่ สร้างแนวทาง
ในการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐ
และประชาชน

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนิน
โครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีส่วนร่วม สานักการช่าง
ในการอนุรักษ์และ ส่วนควบคุม
พัฒนาเมืองเก่า
อาคารและผังเมือง
นครลาปาง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ก่อสร้างป้ายแผนที่ 1. เพือ่ ส่งเสริมการ 1. ก่อสร้างป้ายแผนที่
1,500,000
และประวัติอาคาร
ท่องเทีย่ ว
ชุมชนและอาคารทีม่ ี
ทีม่ ีอัตลักษณ์ทาง
2. เพือ่ ให้ประชาชน ความสาคัญ จานวน 4 จุด
สถาปัตยกรรม บริเวณ ได้รับทราบข้อมูล
2. ก่อสร้างป้ายประวัติ
เมืองเก่าเขลางค์นคร ปูมเมือง และประวัติ อาคารทีม่ ีความสาคัญ
ยุคที่ 1 (ท่ามะโอ)
ของอาคารทีม่ ีอัตลักษณ์ ทางด้านสถาปัตยกรรม
ของสถาปัตยกรรม จานวน 30 ป้าย
4 ศึกษาเพือ่ ออกแบบ
แบบบูรณะกาแพง
เมืองลาปาง
ตาบลเวียงเหนือ

1. เพือ่ ศึกษาข้อมูล
พัฒนาการด้าน
ประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีเมืองลาปาง
2. เพือ่ ศึกษารูปแบบ
สถาปัตยกรรมของ
กาแพงเมือง

ศึกษาข้อมูลพัฒนาการ
ด้านประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดีเมืองลาปาง
และรูปแบบสถาปัตยกรรม
ของเมืองลาปาง

800,000

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ ประชาชนและ
สานักการช่าง
ของการดาเนินงาน นักท่องเทีย่ วได้รับ ส่วนควบคุม
ตามโครงการ
ทราบประวัติความ อาคารและผังเมือง
เป็นมา ปูมเมือง
ของพืน้ ทีแ่ ละอาคาร
ในเขตเมืองเก่า
เขลางค์นคร ยุคที่ 1
ระดับความสาเร็จ 1. ได้ความรู้และ
สานักการช่าง
ของการดาเนินงาน ข้อมูลแหล่งมรดก ส่วนควบคุม
ตามโครงการ
ทางประวัติศาสตร์ อาคารและผังเมือง
และโบราณคดี เมือง
ลาปาง เพือ่ นาไป
ใช้อนุรักษ์ และฟืน้ ฟู
2. ประชาชนเกิด
ความรักและหวงแหน
แหล่งมรดกวัฒนธรรม
เมืองลาปาง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ก่อสร้างบูรณะกาแพง 1. เพือ่ ก่อสร้างบูรณะ ดาเนินการก่อสร้างบูรณะ
10,000,000
เมืองลาปาง
กาแพงเมืองลาปาง กาแพงเมืองลาปาง
ตาบลเวียงเหนือ
2. เพือ่ การอนุรักษ์ ได้อย่างเหมาะสม
ฟืน้ ฟูแหล่งมรดก
ด้านโบราณคดี
ด้านประวัติศาสตร์
เมืองลาปาง

รวม

5 โครงการ

-

-

12,660,000

60,000

60,000

2564
(บาท)
-

60,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ 1. แหล่งมรดกทาง สานักการช่าง
ของการดาเนินงาน ประวัติศาสตร์
ส่วนควบคุม
ตามโครงการ
และโบราณคดี
อาคารและผังเมือง
เมืองลาปาง ได้รับการ
อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
2. ประชาชนเกิด
ความรักและหวงแหน
แหล่งมรดกวัฒนธรรม
เมืองลาปาง

-

-

-

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ ฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สารวจเส้นทางค้นหา 1. เพือ่ สารวจเส้นทาง 1. สารวจพืน้ ทีแ่ ละเก็บ
300,000
ร้อยละ 70 ของ
มีเส้นทางจักรยาน สานักการช่าง
ศักยภาพนาไปสู่การ ท่องเทีย่ วโดยจักรยาน ข้อมูลโดยการถ่ายภาพ
ระดับความพึงพอใจ เพือ่ การท่องเทีย่ ว
พัฒนาเส้นทาง
ในพืน้ ทีเ่ มืองเก่า
และแนะนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ของประชาชนต่อการ อย่างยั่งยืนใน
จักรยานเพือ่ การ
นครลาปาง
รวมทัง้ ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็น
ดาเนินโครงการ
เมืองเก่านครลาปาง
ท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน 2. เพือ่ ใช้เส้นทางที่ ประโยชน์
ในเมืองเก่านครลาปาง สารวจแนะนาแหล่ง 2. ทาแผนทีท่ ่องเทีย่ ว
ท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
เส้นทางจักรยาน และวาง
เมืองเก่านครลาปาง ตาแหน่งของทีต่ ั้งของป้าย
3. เพือ่ วางตาแหน่ง บอกทางจักรยานหรือ
ของทีต่ ั้งของป้ายบอก สัญลักษณ์อื่น ๆ
ทางจักรยาน และ
พร้อมทัง้ แนะนาสถานที่
สัญลักษณ์อื่นๆ รวมทัง้ ท่องเทีย่ วในแต่ละจุดที่
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
น่าสนใจ รวบรวมเป็น CD
ทีจ่ าเป็นของเส้นทาง 3. จัดทารายงาน แผนที่
จักรยาน
เส้นทางจักรยาน ข้อมูล
4. เพือ่ แนะนา
แหล่งท่องเทีย่ วหรือ
นักท่องเทีย่ วทีส่ นใจ ข้อมูลอื่น ๆ เป็นรายงาน
ท่องเทีย่ วโดยจักรยาน
เข้ามาท่องเทีย่ วใน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
พืน้ ทีเ่ มืองเก่านคร
ลาปาง
5. สร้างความตระหนัก
รู้ถึงการเกิดภาวะ
โลกร้อนและทาให้เกิด
การท่องเทีย่ วแบบ
Low Carbon
Tourism ขึ้นในพืน้ ที่
เมืองเก่านครลาปาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

2 ก่อสร้างเส้นทาง
จักรยานเพือ่ การ
ท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน
ในเมืองเก่านครลาปาง

รวม

2 โครงการ

วัตถุประสงค์
1. จัดทาเส้นทาง
ท่องเทีย่ วโดยจักรยาน
ในพืน้ ทีเ่ มืองเก่า
นครลาปาง
2. เพือ่ จัดทาสิ่งอานวย
ความสะดวกในการใช้
จักรยาน
3. เพือ่ วางตาแหน่ง
ของทีต่ ั้งของป้ายบอก
ทางจักรยาน และ
สัญลักษณ์อื่นๆ
4. เพือ่ ปรับภูมิทัศน์
บริเวณเส้นทาง
จักรยาน
5. สร้างความตระหนัก
รู้ถึงการเกิดภาวะ
โลกร้อนและทาให้เกิด
การท่องเทีย่ วแบบ
Low Carbon
Tourism ขึ้นในพืน้ ที่
เมืองเก่านครลาปาง
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดทาสิ่งอานวยความ
สะดวกในการใช้จกั รยาน
สถานทีจ่ อดรถ ฯลฯ
2. ปรับภูมิทัศน์
จุดท่องเทีย่ ว จุดแวะพัก
เส้นทางจักรยาน
3. และงานอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง

-

2561
(บาท)
-

300,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,000,000
-

4,000,000

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 70 ของ
ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินโครงการ

-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีเส้นทางจักรยาน สานักการช่าง
เพือ่ การท่องเทีย่ ว
อย่างยั่งยืนใน
เมืองเก่านครลาปาง

-

-

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ส่งเสริมการดาเนินงาน 1. เพือ่ พัฒนา
ศูนย์สาธิตการตลาด ประสิทธิภาพด้านการ
เทศบาลนครลาปาง ตลาด และการจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน
2. เพือ่ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการศูนย์สาธิตฯ
ในการบริหารจัดการ
กิจกรรมส่งเสริม
การตลาดและจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน

รวม

1 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดประชุม สัมมนา
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการศูนย์สาธิตการ
ตลาดเทศบาลนครลาปาง
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ตลาดและจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับ
กลุ่มอาชีพ หน่วยงาน
องค์กร และประชาชน
ในเขตเทศบาลนครลาปาง

-

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
50,000

50,000

50,000

(ปี 60 = 50,000)

50,000

50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1. มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด
และการจัดจาหน่าย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของชุมชนไม่น้อยกว่า
3 ครั้ง
2. ร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการ
ศูนย์สาธิตการตลาด
มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการตลาดและ
การจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์และที่
เกี่ยวข้อง

1. เกิดกลไกในการ
บริหารจัดการ
สถานทีจ่ ดั จาหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
พัฒนารายได้ใน
ระดับท้องถิ่น
2. คณะกรรมการฯ
ได้รับการพัฒนา
ทักษะความรู้ด้าน
การตลาดและ
การจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
งานส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

-

-

-

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 พัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครผู้นาเทีย่ ว
ท้องถิ่น ประจา
เทศบาลนครลาปาง

วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างและพัฒนา
เครือข่ายอาสาสมัคร
ผู้นาเทีย่ วท้องถิ่น
ประจาเทศบาลนคร
ลาปางเพือ่ รองรับการ
ท่องเทีย่ วในอนาคต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
150,000

อบรมอาสาสมัครผู้นาเทีย่ ว
ท้องถิ่น ประจาเทศบาล
(ปี 60 = 150,000)
นครลาปาง จานวน 40 คน
(บุคลากรภายใน จานวน
10 คน และบุคลากร
ภายนอก จานวน 30 คน)
ประกอบด้วยการอบรม
ในภาคทฤษฎี และการ
ฝึกปฏิบัติในสถานที่
ท่องเทีย่ วต่าง ๆ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000

2564
(บาท)
150,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของ
จานวนอาสาสมัคร
ผู้นาเทีย่ วท้องถิ่น
ทีไ่ ด้ปฏิบัติหน้าที่
ในการเป็นผู้นาเทีย่ ว
ภายในท้องถิ่น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีเครือข่ายอาสา
สานักปลัดเทศบาล
สมัครผู้นาเทีย่ ว
งานส่งเสริม
ท้องถิ่นประจา
การท่องเทีย่ ว
เทศบาลนครลาปาง
ทีส่ ามารถปฏิบัติ
หน้าทีไ่ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อการ
ท่องเทีย่ วในอนาคต

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

2 ถนนสายวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
และเศรษฐกิจร่วมกับ
ชุมชนในพืน้ ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
300,000

ดาเนินกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเทีย่ วและ
(ปี 60 = 300,000)
เศรษฐกิจ อาทิเช่น
กาดหมั้วคัวแลง การแสดง
ดนตรีพนื้ เมือง การแสดง
นาฎศิลป์ การสาธิตงาน
ฝีมือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นิทรรศการถนนสาย
วัฒนธรรม ฯลฯ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000

2564
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด (KPI)
จานวนกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
และเศรษฐกิจบริเวณ
ถนนสายวัฒนธรรม
อย่างน้อย 8 กิจกรรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีการจัดกิจกรรม สานักปลัดเทศบาล
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว งานส่งเสริม
และเศรษฐกิจ
การท่องเทีย่ ว
ร่วมกับชุมชน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000

2564
(บาท)
500,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3 ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว เพือ่ จัดกิจกรรม
ดาเนินกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริม
กาดกองต้า
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ วกาดกองต้า (ปี 60 = 500,000)
บริเวณกาดกองต้า
ประกอบด้วยกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
การจัดขบวนแห่ และ
การแสดงศิลปวัฒนธรรม
4 เฉลิมฉลองเทศกาล
ปีใหม่นครลาปาง

เพือ่ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
และเศรษฐกิจในช่วง
เทศกาลปีใหม่

จานวนกิจกรรมทีส่ ่งเสริม
การท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
อาทิเช่น
1. การจาลองสถานที่
ท่องเทีย่ ว
2. นิทรรศการด้านการ
ท่องเทีย่ ว
3. การประดับตกแต่งไฟฟ้า
4. การจาหน่ายสินค้า
OTOP
5. การจาหน่ายอาหาร
6. การจัดบริการสถานี
รถม้า ฯลฯ

(ปี 60 = 3,000,000)

3,000,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมเพือ่ สานักปลัดเทศบาล
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว งานส่งเสริม
บริเวณกาดกองต้า กาดกองต้า
การท่องเทีย่ ว
อย่างน้อย 10 ครั้ง

จานวนกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรม สานักปลัดเทศบาล
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว งานส่งเสริม
และเศรษฐกิจให้กับ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ การท่องเทีย่ ว
จังหวัดลาปาง
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
อย่างน้อย 10
กิจกรรม

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 ราลึกประวัติศาสตร์ เพือ่ จัดกิจกรรม
รถไฟ รถม้า สะพานดา ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์ และ
เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบประวัติศาสตร์
รถไฟ รถม้า และ
สะพานดา
6 นครลาปางเมืองแห่ง
จักรยานเพือ่ การ
ท่องเทีย่ ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินกิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์
และประวัติศาสตร์
6 กิจกรรม

เพือ่ ส่งเสริมการ
กิจกรรมปัน่ จักรยาน
ท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ ท่องเทีย่ วตามเส้นทาง
ภายในเขตเทศบาล การท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์
นครลาปางเชื่อมโยง
กับ อปท. ใกล้เคียง

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000

2564
(บาท)
100,000

200,000

200,000

(ปี 60 = 100,000)

200,000
(ปี 60 = 200,000)

200,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรม สานักปลัดเทศบาล
ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมด้านการ
งานส่งเสริม
ด้านการท่องเทีย่ ว ท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ การท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์และ
ประวัติศาสตร์
อย่างน้อย 5 กิจกรรม

ร้อยละ 75 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สานักปลัดเทศบาล
ระดับความพึงพอใจ มีระดับความ
งานส่งเสริม
ต่อการจัดกิจกรรม พึงพอใจต่อกิจกรรม การท่องเทีย่ ว
การปัน่ จักรยาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

7 ศึกษาเพือ่ จัดทาแผน
กลยุทธ์คืนวิถีชีวิต
อย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนใกล้เคียง
สะพานรัษฎาภิเศก
จังหวัดลาปาง

รวม

7 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์
อดีต ปัจจุบัน และ
สภาพอนาคตที่
คาดหวังของชุมชน
ใกล้เคียงสะพาน
รัษฎาภิเศกเพือ่ เตรียม
ความพร้อมในการ
พัฒนาและรองรับ
การท่องเทีย่ ว
ในอนาคต

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แผนกลยุทธ์คืนวิถีชีวิต
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ใกล้เคียงสะพานรัษฎา
ภิเศก จังหวัดลาปาง

-

2561
(บาท)
-

4,250,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

4,250,000

4,250,000

2564
(บาท)
1,300,000

5,550,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
ตามโครงการ

-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีแผนกลยุทธ์
สานักปลัดเทศบาล
ในการพัฒนาชุมชน งานส่งเสริม
ใกล้เคียงสะพาน
การท่องเทีย่ ว
รัษฎาภิเศก เพือ่
พัฒนาและรองรับ
การท่องเทีย่ ว
ในอนาคต
(ระดับ 5)

-

-

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
สาหรับ
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
พ.ศ. 2561 = 5 โครงการ (20,022,500 บาท)
พ.ศ. 2562 = 5 โครงการ (20,022,500 บาท)
พ.ศ. 2563 = 5 โครงการ (20,022,500 บาท)
พ.ศ. 2564 = 5 โครงการ (20,022,500 บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครลาปาง

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 1 : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
หน่วยงาน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ทีข่ อรับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
อุดหนุน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เพือ่ สนับสนุน
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิ อปพร. 400,000
400,000
400,000
400,000 ระดับความสาเร็จ สามารถดาเนิน สานักปลัด
มูลนิธิ อปพร.
เทศบาลนครลาปาง งบประมาณให้แก่
เทศบาลนครลาปาง
(ปี 60 = 400,000)
ในการดาเนินงาน การอุดหนุน
เทศบาล
เทศบาล
มูลนิธิ อปพร. สามารถ สามารถช่วยเหลือ
ตามโครงการ
งบประมาณ
งานป้องกันฯ นครลาปาง
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย
ได้ตามทีก่ าหนดไว้
มีประสิทธิภาพ
ฉุกเฉิน ในเขตเทศบาล
นครลาปาง

รวม

1 โครงการ

-

-

400,000

400,000

400,000

400,000

-

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
หน่วยงาน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ทีข่ อรับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
อุดหนุน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อุดหนุนกลุ่ม อสม.

รวม

1 โครงการ

เพือ่ สนับสนุนการ
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในชุมชน
แบบมีส่วนร่วม

-

อุดหนุนงบประมาณ
เพือ่ สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขใน
ชุมชน จานวน 43
ชุมชนๆ ละ 7,500
บาท

-

322,500

322,500

322,500

322,500

ร้อยละ 100
ของชุมชนมีแผน
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุข
แบบมีส่วนร่วม

ทุกชุมชนมีแผน
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขและ
ดาเนินการ
โดยกลุ่มอสม.

322,500

322,500

322,500

-

-

(ปี 60 = 322,500)

322,500

กองสาธารณสุข กลุ่ม อสม.
และสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ทีข่ อรับ
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
อุดหนุน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน

รวม

1 โครงการ

เพือ่ อุดหนุนอาหาร
กลางวัน ให้เด็กเล็กถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลาปาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทัง้ 2 ศูนย์ สังกัด
เทศบาลนครลาปาง
และโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา

-

อุดหนุนอาหารกลางวัน 17,800,000 17,800,000 17,800,000 17,800,000 ร้อยละ 100 ของ
ให้แก่
เด็กนักเรียนในสังกัด
1. เด็กเล็ก ถึงชั้น
เทศบาลนครลาปาง
ประถมศึกษาปีที่ 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนในสังกัด
และในสังกัดสานัก
เทศบาลนครลาปาง
งานเขตพืน้ ที่
2. เด็กเล็กในศูนย์
การศึกษา (สพฐ.)
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
ได้รับการอุดหนุน
เทศบาลนครลาปาง
ค่าอาหารกลางวัน
3. โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา (สพฐ.)
- รร. ปงสนุก
- รร. อนุบาลเขลางค์
รัตน์อนุสรณ์
- รร. บ้านพระบาท

-

17,800,000 17,800,000 17,800,000 17,800,000

-

เด็กนักเรียน
สานักการศึกษา
ได้รับประทาน งานโรงเรียน
อาหารกลางวัน
ทุกคน

-

-

- รร. ในสังกัด
เทศบาลฯ
- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาลฯ
- รร. ในสังกัด
สานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา
(สพฐ.)

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
หน่วยงาน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ทีข่ อรับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
อุดหนุน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อุดหนุนขยายเขต อุดหนุนงบประมาณ ขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 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
2. มีความ
เขตสายดับไฟฟ้า
ปลอดภัยในชีวิต
สาธารณะ ในเขต
และทรัพย์สิน
เทศบาลนครลาปาง
2 อุดหนุนขยายเขต
วางท่อประปา
ภายในเขตเทศบาล
นครลาปาง

รวม

2 โครงการ

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาค สาขา
ลาปาง ในการขยาย
เขตวางท่อประปา
ในเขตเทศบาลนคร
ลาปาง
-

ขยายเขตวางท่อประปา
ในเขตเทศบาลนคร
ลาปาง

-

500,000

500,000

500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

500,000 ระดับความสาเร็จ มีน้าใช้อุปโภค สานักการช่าง
ของการดาเนินงาน บริโภคอย่างทัว่ ถึง
ตามโครงการ

1,500,000

-

-

-

การประปา
ส่วนภูมิภาค
สาขาลาปาง

-

แบบ ผ. 05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
สาหรับ
ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
พ.ศ. 2561 = 10 โครงการ (644,665,826 บาท)
พ.ศ. 2562 = 3 โครงการ (600,000,000 บาท)
พ.ศ. 2563 =
พ.ศ. 2564 =
-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครลาปาง

แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
1.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผา่ นมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างและบริหาร 1. เพื่อให้มีระบบ
จัดให้มีระบบจัดการ
380,000,000
ระดับความสาเร็จ 1. มีระบบจัดการ
- กองสาธารณสุข
จัดการระบบกาจัด
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ ประกอบด้วย
ของการดาเนินงาน มูลฝอยติดเชื้อ
และสิ่งแวดล้อม
มูลฝอยติดเชื้อ
อย่างถูกวิธี ทั้งในด้าน 1. ระบบเก็บขน
ตามโครงการ
ประกอบด้วย
- สานักการช่าง
เทศบาลนครลาปาง การเก็บขนและกาจัด 2. ระบบกาจัด
- ระบบเก็บขน
- กระทรวง
2. เพื่อให้บริการด้าน อย่างถูกวิธีและได้
- ระบบกาจัด
ทรัพยากรฯ
การเก็บขนและกาจัด มาตรฐาน
อย่างถูกวิธีและได้
มูลฝอยติดเชื้อแก่สถาน
มาตรฐาน
บริการสาธารณสุข
2. เทศบาลมีรายได้
สถานพยาบาล และ
เพิ่มขึ้น
ท้องถิ่นอืน่ ๆ
3. เพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่เทศบาลนคร
ลาปาง
รวม

1 โครงการ

-

-

-

380,000,000

-

-

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
2.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างอาคารเรียน 1. เพือ่ ทดแทน
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12,000,000
ระดับความสาเร็จ โรงเรียนมีหอ้ งเรียน - สานักการศึกษา
4 ชั้น 12 ห้องเรียน อาคารเรียนหลังเดิม 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง
ของการดาเนินงาน และห้องพิเศษที่
รร. ท. 5
โรงเรียนเทศบาล 5 ทีม่ ีอายุการใช้งาน
รหัส สน.ศท.4/12
ตามโครงการ
เพียงพอและมี
(บ้านศรีบุญเรือง)
(บ้านศรีบุญเรือง)
มากกว่า 30 ปี
เนือ้ ที่ 1,608 ตร.ม.
ความเหมาะสม
- กรมส่งเสริม
2. เพือ่ ใช้เป็นอาคาร ชนิดฐานแผ่ตามแบบ
ในการจัดการเรียน การปกครอง
เรียน และอาคารไว้
มาตรฐานของกรมส่งเสริม
การสอนและกิจกรรม ท้องถิ่น
สาหรับประกอบ
การปกครองส่วนท้องถิ่น
เสริมต่างๆ
กิจกรรมต่าง ๆ

รวม

1 โครงการ

-

-

12,000,000

-

-

-

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 แก้ไขปัญหาน้าท่วม 1. เพือ่ ป้องกันบรรเทา แก้ไขปัญหาน้าท่วมซ้าซาก
ระดับความสาเร็จ ลดความเสียหายที่ สานักการช่าง
ซ้าซากบริเวณพืน้ ที่ และลดความเสียหาย บริเวณ ดังต่อไปนี้
ของการดาเนินงาน เกิดขึ้นจากอุทกภัย
เศรษฐกิจในเขต
ทีเ่ กิดขึ้นจากอุทกภัย 1. บริเวณลาเหมืองแม่ปูน 51,930,000
ตามโครงการ
ได้เป็นอย่างดี
เทศบาลนครลาปาง 2. เพือ่ สร้างความมั่นใจ หน้าคลังปิโตรเลียมลาปาง
ความมั่นคง เพิม่ รายได้ ผ่านถนนรถไฟลงแม่น้าวัง
ในสังคมเมืองและ
โดยทาการวางท่อ HDPE
เศรษฐกิจของจังหวัด ชนิดลอนเสริมเหล็ก
ลาปาง
ชั้น SN 8 ขนาด Ø
1.50 ม. ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ
1,015.00 ม. พร้อม
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ทับหลังท่อ ขนาดกว้าง
ประมาณ 2.00-4.00 ม.
หนา 0.15 ม. ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ
1,015.00 ม. และ
ก่อสร้างรางระบายน้า

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
(ก้นรางระบายน้า)
ประมาณ 1.50 ม.
สูง 2.00 ม. ความยาว
ประมาณ 722.00 ม.
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
พิกัด เริ่ม 18.275323°,
99.477381°
สิ้นสุด 18.283601°,
99.463916°
2. ถนนนาก่วมใต้ ตั้งแต่
17,165,000
ถนนพหลโยธิน ลงแม่น้าวัง
โดยทาการวางท่อ HDPE
ชนิดลอนเสริมเหล็ก
ชั้น SN 8 ขนาด Ø
1.40 ม. ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ
423.00 ม. พร้อม
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ทับหลังท่อ ขนาดกว้าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักการช่าง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ประมาณ 2.50-3.50 ม.
หนา 0.15 ม. ความยาว
รวมบ่อพัก ประมาณ
423.00 ม. และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
พิกัด เริ่ม 18.271122°,
99.469254°
สิ้นสุด 18.272630°,
99.465559°
3. ก่อสร้างท่อผันน้าหลัก 90,711,826
ยาว 2.368.76 ม.
จากงานต่อเนือ่ งก่อสร้าง
ท่อผันน้าวัดศรีรองเมือง
ถึงหมู่บ้านสุขสวัสดิ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สานักการช่าง
- กรมโยธาธิการฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 บูรณาการระบบ
1. เพือ่ ความสะดวก ปรับปรุงระบบ
108,365,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ
สาธารณูปโภคและ ในการสัญจร ไป-มา สาธารณูปโภคและ
ของประชาชน
สะดวกในการสัญจร
โครงสร้างพืน้ ฐาน
2. เพือ่ ปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ต่อการดาเนิน
ไป-มา
(สาธารณูปโภค
ภูมิทัศน์เมือง
ตามโครงการปรับปรุง
โครงการไม่น้อยกว่า 2. ภูมิทัศน์เมือง
ลงใต้ดินเพือ่ การ
ภูมิทัศน์ 10 เมืองเก่า
ร้อยละ 75
มีความสวยงาม
ท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์)
พิกัด เริ่ม
บริเวณถนนประสาน
18.278659°,
ไมตรี
99.477791°
สิ้นสุด 18.284208°,
99.466438°
3 บูรณาการระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพืน้ ฐาน
(สาธารณูปโภค
ลงใต้ดินเพือ่ การ
ท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์)
บริเวณตลาดเก่า

1. เพือ่ ความสะดวก
ในการสัญจร ไป-มา
2. เพือ่ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์เมือง

ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ตามโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 10 เมืองเก่า
พิกัด เริ่ม
18.292605°,
99.500937°
สิ้นสุด 18.290071°,
99.494054°

28,951,000

-

-

-

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

1. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา
2. ภูมิทัศน์เมือง
มีความสวยงาม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
- การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
และหน่วยงานอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง

- สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
- การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
และหน่วยงานอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ก่อสร้างพนังป้องกัน 1. เพือ่ ป้องกันความ ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง 21,160,000
ระดับความพึงพอใจ การก่อสร้างมีระบบ
ตลิ่งแม่น้าวัง ฝั่งขวา เสียหายจากอุทกภัย ความสูงประมาณ
ของประชาชน
การรวบรวมน้าเสีย
ตั้งแต่สุดเขตเทศบาล 2. เพือ่ เป็นการ
2.80-6.00 ม. หรือตาม
ต่อการดาเนิน
เป็นไปตามมาตรฐาน
นครลาปาง ถึงบริเวณ ปรับปรุงทัศนียภาพ
สภาพ ความยาวรวม
โครงการไม่น้อยกว่า ทีก่ าหนด
ใต้สะพานพิชัยพัฒนา แม่น้าวัง
ประมาณ 529.00 ม.
ร้อยละ 75
และอืน่ ๆ ตามแบบแปลน
5 ปรับปรุงภูมิทัศน์
1. เพือ่ เป็นการส่งเสริม
สวนสาธารณะนาก่วม สนับสนุนให้เกิดพืน้ ที่
สีเขียว
2. เพือ่ เป็นการเพิม่
สวนสาธารณะ
ในชุมชน

ทาการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติคคอนกรีต
ทางเดินเท้า ปลูกไม้ยืนต้น
ลานออกกาลังกาย ติดตั้ง
หอถังสูง วางระบบท่อ
รดน้าต้นไม้ ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

22,000,000

-

-

6 ก่อสร้างซุ้มประตู
บริเวณตลาดเก่า
(กาดกองต้า)

ทาการก่อสร้างซุ้มประตู
ขนาดกว้าง 5-8 ม.
หรือตามสภาพ ความสูง
ไม่น้อยกว่า 3.5 ม.
จานวน 3 จุด
และงานอื่น ๆ

5,000,000

-

-

เพือ่ เป็นการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เมือง

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
- กรมโยธาธิการฯ

ระดับความสาเร็จ สวนสาธารณะ
ของการดาเนินงาน มีความสวยงาม
ตามโครงการ

- สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานสถาปัตยกรรม
- กรมโยธาธิการฯ

ระดับความพึงพอใจ ภูมิทัศน์เมือง
ของประชาชน
มีความสวยงาม
ต่อการดาเนิน
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

- สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
- กรมโยธาธิการฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 ปรับปรุงภูมิทัศน์
1. ส่งเสริมให้มีการดารง 1. ซ่อมแซมปูผิวจราจร
10,000,000
ระดับความสาเร็จ บริเวณตลาดเก่า
- สานักการช่าง
บริเวณตลาดเก่า
ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของ
ให้เรียบร้อยสอดคล้องกับ
ของการดาเนินงาน ได้รับการปรับปรุง ส่วนควบคุม
(กาดกองต้า)
งานสถาปัตยกรรมและ ภูมิทัศน์ฯ ของชุมชน
ตามโครงการ
ภูมิทัศน์ให้มีความ การก่อสร้าง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ 2. ปรับปรุงป้าย
สวยงามประชาชน - กรมโยธาธิการฯ
ชุมชน
เครื่องหมายในชุมชนให้
มีความพึงพอใจ
2. ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว แสดงถึงอัตลักษณ์ของ
ในการเข้าใช้บริการ
เชิงอนุรักษ์ในพืน้ ที่
ชุมชน
เมืองเก่าเขลางค์นคร 3. และงานอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
8 บูรณาการระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ถนนฉัตรไชย
ตั้งแต่บริเวณห้าแยก
หอนาฬิกา ถึงบริเวณ
สี่แยกดอนปาน

1. เพือ่ ความสะดวก
ในการสัญจร ไป-มา
2. เพือ่ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์เมือง

ก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิล้
ใต้ดิน ถนนฉัตรไชย
ตั้งแต่บริเวณห้าแยก
หอนาฬิกา ถึงบริเวณ
สี่แยกดอนปาน
จุดเริ่มต้น ทีพ่ ิกัด
18.171912°,99.292537°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.164320°,99.284068°

-

120,000,000

-

-

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อการดาเนิน
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

1. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา
2. ภูมิทัศน์เมืองมี
ความสวยงาม

- สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
- การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
และหน่วยงานอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 บูรณาการระบบ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างปรับปรุงระบบ
100,000,000
ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ
สาธารณูปโภคและ ในการสัญจร ไป-มา ไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิล้
ของประชาชน
สะดวกในการสัญจร
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ใต้ดินถนนพหลโยธิน
2. เพือ่ ปรับปรุง
ต่อการดาเนิน
ไป-มา
ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ ภูมิทัศน์เมือง
ตั้งแต่บริเวณห้าแยก
โครงการไม่น้อยกว่า 2. ภูมิทัศน์เมืองมี
บริเวณห้าแยกประตูชัย
ประตูชัย ถึงบริเวณ
ร้อยละ 75
ความสวยงาม
ถึงบริเวณแยกเวียงทอง
แยกเวียงทอง
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.171633°,99.301281°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.165525°,99.291602°

รวม

9 โครงการ

-

-

355,282,826 220,000,000

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
- การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
และหน่วยงานอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง

-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.2 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
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
ตามมาตรฐานกรมการ
นครลาปาง) แห่งที่ 2
2. ให้มีสถานีจอดรถ ขนส่งทางบก (ตามแบบ
ไว้บริการประชาชน
โดยสารประจาทาง
แปลนของเทศบาล)
มีสถานทีจ่ อดรถ
และพืน้ ทีจ่ อดรถ
สาหรับผู้มาใช้บริการ
สถานีขนส่งอย่างทัว่ ถึง

รวม

1 โครงการ

-

-

250,000,000

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- สานักปลัด
เทศบาล
งานกิจการ
สถานีขนส่ง
- กรมการขนส่ง
ทางบก

-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 7 : การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์
แสดงสินค้าและ
การท่องเทีย่ วนคร
ลาปาง

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ก่อสร้างสถานที่ ก่อสร้างอาคารศูนย์แสดง
จัดแสดงและจาหน่าย สินค้าและการท่องเทีย่ ว
สินค้า ตลอดจนให้
จานวน 1 แห่ง บริเวณ
บริการด้านการท่องเทีย่ ว ตลาดเทศบาล 4 หน้าบิก๊ ซี
ประจาจังหวัดลาปาง โครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กสูง 1 ชั้น พืน้ ทีใ่ ช้
สอยประมาณ 650 ตร.ม.
ปรับปรุงลานทีจ่ อดรถ
จานวนประมาณ 70 คัน

-

-

2561
(บาท)
27,383,000

27,383,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

ระดับความสาเร็จ
ในการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์แสดงสินค้าและ
การท่องเทีย่ ว

1. มีสถานทีแ่ สดง
สินค้าและจาหน่าย
สินค้าให้บริการแก่
นักท่องเทีย่ วประจา
จังหวัดลาปาง
2. ประชาชนและ
นักท่องเทีย่ วได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- กรมส่งเสริมฯ
- สานักปลัด ฯ
- หน่วยงานอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง

-

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
(พ.ศ. 2561 – 2564)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครลาปาง
ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
1,800

แบบ ผ. 08

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

1 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

พัดลมดูดอากาศติดผนัง
ขนาด 12 นิว้ สาหรับ
ห้องน้า ชั้น 2 อาคาร 7
จานวน 1 ตัว

2 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 สาหรับ
ห้องทางานฝ่ายบริหารฯ

30,000

-

-

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
งานธุรการ

3 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

โต๊ะ จานวน 40 ตัว
ตัวละ 7,400 บาท
สาหรับห้องประชุมราชาวดี

296,000

-

-

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
งานธุรการ

4 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

เก้าอี้ จานวน 100 ตัว
ตัวละ 950 บาท
สาหรับห้องประชุมราชาวดี

95,000

-

-

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
งานธุรการ

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
งานธุรการ

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
4,600

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

5 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

พัดลมติดผนัง
จานวน 2 ตัว
ตัวละ 2,300 บาท

6 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

โทรศัพท์ จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 1,000 บาท

2,000

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

7 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 12,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง

17,000

-

-

-

กองคลัง
งานผลประโยชน์

8 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนชนิดตั้งพืน้ หรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่ต่ากว่า
30,000 บีทียู จานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 37,000 บาท

111,000

-

-

-

กองคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
งานบริการข้อมูล
แผนทีภ่ าษีฯ (1)
งานการเงิน ฯ (1)
งานทะเบียนฯ (1)

9 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

เครื่องปรับอากาศ
ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
ไม่ต่ากว่า 30,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง

-

37,000

-

-

กองคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
งานบริการข้อมูล
แผนทีภ่ าษีฯ

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานธุรการ

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนงาน

หมวด

10 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ในการ
จัดเก็บเอกสาร

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
จานวน 2 ตู้
ตู้ละ 3,800 บาท

11 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ในการ
จัดเก็บเอกสาร

ตู้เหล็ก 2 ลิ้นชัก
จานวน 1 ตู้

12 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

13 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

14 บริหารงานทัว่ ไป

2561
(บาท)
7,600

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง
งานพัฒนารายได้

2,800

-

-

-

กองคลัง
งานจัดเก็บภาษี

เพือ่ อานวยความสะดวก เก้าอี้ จานวน 2 ตัว
และบริการประชาชน ตัวละ 2,200 บาท

4,400

-

-

-

กองคลัง
งานจัดเก็บภาษี

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ อานวยความสะดวก เก้าอี้ จานวน 2 ตัว
และบริการประชาชน ตัวละ 2,000 บาท

4,000

-

-

-

กองคลัง
งานผลประโยชน์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

โต๊ะ จานวน 2 ตัว
ตัวละ 5,900 บาท

11,800

-

-

-

กองคลัง
งานพัสดุ

15 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว

2,500

-

-

-

กองคลัง
งานพัสดุ

16 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เก้าอี้ จานวน 2 ตัว
ตัวละ 3,500 บาท

7,000

-

-

-

กองคลัง
งานพัสดุ

17 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ความเป็นระเบียบ ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ
เรียบร้อย ในการจัดเก็บ จานวน 1 ตู้
เอกสาร

4,000

-

-

-

กองคลัง
งานพัสดุ

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
17,500
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

18 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เก้าอี้ จานวน 5 ตัว
ตัวละ 3,500 บาท

19 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง
สาหรับห้องผู้อานวยการ

-

30,000

-

-

กองคลัง
งานธุรการ

20 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000
ANSI Lumens
จานวน 2 จอ
จอละ 58,000 บาท
สาหรับห้องประชุม
ชัยพฤกษ์ และห้องประชุม
สภาฯ

116,000

-

-

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
งานธุรการ
ฝ่ายกิจการสภา

กองคลัง
งานการเงิน
และบัญชี

ที่

2561
(บาท)
18,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

กล้องถ่ายภาพนิง่
ระบบดิจติ อล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า
12 ล้านพิกเซล
จานวนปีละ 4 ตัว
ตัวละ 6,500 บาท
ปี 61 จานวน 4 ตัว
ปี 62 จานวน 4 ตัว

26,000

26,000

-

-

กองคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
งานแผนทีภ่ าษีฯ

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว้ ) จานวน 1 ชุด

16,000

-

-

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายเลขานุการฯ
งานเลขานุการฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

21 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม
100 นิว้ จานวน 2 จอ
จอละ 9,000 บาท
สาหรับห้องประชุม
ชัยพฤกษ์ และห้องประชุม
สภาฯ

22 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

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

23 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ในงานเลขานุการ
ผู้บริหารฯ

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
งานธุรการ
ฝ่ายกิจการสภา

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนงาน

หมวด

24 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ในงานเลขานุการ
ผู้บริหารฯ

เครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา จานวน 1 เครื่อง

25 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ในงานเลขานุการ
ผู้บริหารฯ

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง

26 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

27 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

28 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

2561
(บาท)
9,600

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายเลขานุการฯ
งานเลขานุการฯ

3,200

-

-

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายเลขานุการฯ
งานเลขานุการฯ

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ระบบ Application
ในการปฏิบัติงานของ ร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ บน Smartphone

60,000

-

-

-

สานักปลัดเทศบาล
งานศูนย์บริการ
ร่วมและรับเรื่อง
ราวร้องทุกข์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว้ ) จานวน 1 ชุด

16,000

-

-

-

สานักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ นามาใช้ร่วมกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
ทีจ่ ดั หาใหม่ให้เกิด
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
จานวน 1 เครื่อง

5,800

-

-

-

สานักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนฯ

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
16,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

29 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และทดแทนของเก่า
ทีช่ ารุด

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว้ ) จานวน 1 ชุด

30 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ สารองไฟฟ้า
สาหรับคอมพิวเตอร์
ชุดใหม่

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 5,800 บาท

11,600

-

-

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายกิจการสภา

31 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ประจาห้อง
ประชุมสภาฯ

จอภาพแบบ LCD หรือ
LED ขนาดไม่น้อยกว่า
21.5 นิว้ จานวน 2 จอ
จอละ 4,300 บาท
ประจาห้องประชุมสภาฯ
สาหรับ โต๊ะทีน่ งั่ ของ
ทีป่ รึกษานายกฯ และ
โต๊ะทีน่ งั่ ของปลัด และ
รองปลัดเทศบาล

8,600

-

-

-

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายกิจการสภา

32 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 5,800 บาท

11,600

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานธุรการ
งานสารบรรณ

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายกิจการสภา

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
15,800

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

33 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

เครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 7,900 บาท

34 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทางาน

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )
จานวน 1 ชุด

-

29,000

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานจัดการและ
พัฒนาระบบฯ

35 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ นามาใช้ร่วมกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
ทีจ่ ดั หาใหม่ให้เกิด
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง

-

3,200

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานจัดการและ
พัฒนาระบบฯ

36 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )
จานวน 4 ชุด
ชุดละ 22,000 บาท

88,000

-

-

-

กองคลัง
งานผลประโยชน์
งานจัดเก็บภาษี

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน
งานจัดการและ
พัฒนาระบบฯ

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนงาน

หมวด

37 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดา
(30 หน้า/นาที)
จานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 7,900 บาท

38 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA จานวน 12 เครื่อง
เครื่องละ 5,800 บาท

39 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ในการพิมพ์ใบสั่ง เครื่องพิมพ์ชนิด
ซื้อ/สั่งจ้าง ทีต่ ้องมี
Dot Matrix Printer
สาเนาเป็นชุด
แบบแคร่ยาว
จานวน 1 เครื่อง

40 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ในการพิมพ์
เอกสารและใช้ในการ
สแกนเอกสาร

เครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
23,700

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง
งานผลประโยชน์
งานเร่งรัดรายได้
งานแผนทีภ่ าษีฯ

69,600

-

-

-

กองคลัง
งานผลประโยชน์
งานจัดเก็บภาษี
งานเร่งรัดรายได้
งานแผนทีภ่ าษี

23,000

-

-

-

กองคลัง
งานพัสดุ

-

7,900

-

-

กองคลัง
งานธุรการ

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
88,000
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

41 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว้ ) จานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 22,000 บาท

42 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
จานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 5,800 บาท

-

23,200

-

-

กองคลัง
งานธุรการ
งานพัสดุ

43 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 1 ชุด

16,000

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานบังคับคดี

44 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ นามาใช้ในงาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เนือ่ งจากยังไม่มี
เครื่องพิมพ์ใช้งาน
และทีม่ ีอยู่ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง

3,300

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานรับเรื่องราว

กองคลัง
งานธุรการ
งานพัสดุ
งานทะเบียนฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

45 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
จานวน 1 เครื่อง

46 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ จัดหาครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ
สาหรับติดตั้งห้อง
สานักงานในพิพิธภัณฑ์
หอปูมละกอน

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า
12,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง

47 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

48 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2561
(บาท)
5,800

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานบังคับคดี

17,000

-

-

-

สานักการศึกษา
งานพิพิธภัณฑ์

เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรม โต๊ะพับอเนกประสงค์
จานวน 15 ตัว
ตัวละ 2,200 บาท

33,000

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นาก่วมใต้

ทดแทนของเดิมทีช่ ารุด เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )
จานวน 3 ชุด ๆ ละ
22,000 บาท

66,000

-

-

-

สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
29,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

รร. ท. 1

49 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ จัดการเรียน
การสอน

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )
จานวน 1 ชุด

50 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ในสานักงาน

โต๊ะทางาน จานวน 10 ตัว
ตัวละ 6,000 บาท

60,000

-

-

-

รร. ท. 1

51 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ในสานักงาน

เก้าอี้ทางาน จานวน 10 ตัว
ตัวละ 2,000 บาท

20,000

-

-

-

รร. ท. 1

52 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้เด็กได้นงั่
รับประทานอาหาร

22,500

-

-

-

รร. ท. 1

53 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้เด็กได้นงั่
รับประทานอาหาร

โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร
นักเรียน ระดับประถม
จานวน 5 ชุด
ชุดละ 4,500 บาท
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร
นักเรียน ระดับอนุบาล
จานวน 5 ชุด
ชุดละ 4,000 บาท

20,000

-

-

-

รร. ท. 1

54 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ในสานักงาน

ตู้เหล็กเอกสารบาน
เลื่อนกระจก จานวน 4 ตู้
ตู้ละ 5,000 บาท

20,000

-

-

-

รร. ท. 1

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
120,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

รร. ท. 4

55 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ อานวยความ
สะดวกในการจัดทา
เอกสารประกอบการ
สอนของครูและ
จัดทาข้อสอบ

เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา)
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
จานวน 1 เครื่อง
ประจาห้องธุรการ

56 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ อานวยความ
สะดวกในการจัดทา
เอกสารประกอบ
การสอนของครูและ
จัดทาข้อสอบ

เครื่องพิมพ์สาเนา
ระบบดิจติ อล
ความละเอียด 300x400
จุดต่อตารางนิว้
จานวน 1 เครื่อง

130,000

-

-

-

รร. ท. 4

57 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้มีโต๊ะเพียงพอ
ต่อการใช้งานห้องสมุด

โต๊ะพับอเนกประสงค์
จานวน 10 ตัว
ตัวละ 1,500 บาท
สาหรับห้องสมุดโรงเรียน

-

15,000

-

-

รร. ท. 4

58 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ในการประกอบ
พิธีทางศาสนา

โต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด

8,500

-

-

-

รร. ท. 5

59 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ในการประชุม
และรับรอง

โต๊ะประชุม จานวน 1 ชุด

25,000

-

-

-

รร. ท. 5

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

60 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอ

ชั้นเหล็กวางหนังสือ 5 ชั้น
จานวน 3 ชุด
ตู้ละ 10,000 บาท

61 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ เอื้อต่อสภาพ
แวดล้อมในการเรียน
การสอนให้ดีขึ้น

พัดลมโคจร จานวน 96 ตัว
ตัวละ 2,500 บาท

62 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้เก้าอี้เพียงพอ
และทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

63 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

64 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

รร. ท. 6

240,000

-

-

-

รร. ท. 7

เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม
จานวน 90 ตัว
ตัวละ 1,000 บาท

-

-

90,000

-

รร. ท. 7

เพือ่ บริการประชาชน
ในอุทยานการเรียนรู้
นครลาปาง

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000
บีทียู จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 28,000 บาท

56,000

-

-

-

อุทยานการเรียนรู้

เพือ่ บริการประชาชน
ในอุทยานการเรียนรู้
นครลาปาง

โต๊ะพร้อมเก้าอี้
สาหรับอ่านหนังสือ
จานวน 3 ชุด
ชุดละ 13,350 บาท

40,050

-

-

-

อุทยานการเรียนรู้

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
672,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

รร. ท. 4

65 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

เพือ่ ให้นักเรียนมีโต๊ะ
เก้าอี้นงั่ เรียนทีม่ ี
คุณภาพ ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
จานวน 400 ชุด
ชุดละ 1,680 บาท

66 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน
ระดับอนุบาล
จานวน 20 ชุด
ชุดละ 2,800 บาท

-

56,000

-

-

รร.ท. 4

67 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

เพือ่ ให้นักเรียนมีโต๊ะ
เก้าอี้นงั่ เรียนทีม่ ี
คุณภาพ ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
ระดับประถม
จานวน 70 ชุด
ชุดละ 1,500 บาท

105,000

-

-

-

รร. ท. 7

68 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

300,000

-

-

-

รร. ท. 7

69 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ จัดการเรียน
การสอน

เครื่องเล่นกลางแจ้ง
ระดับอนุบาล 01
จานวน 1 ชุด
เครื่องขยายเสียง
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 15,000 บาท

30,000

-

-

-

รร. ท. 1

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องเสียงเคลื่อนที่
แบบลากจูง จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
11,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

รร. ท. 6

70 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

71 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ จัดการเรียน
การสอน

โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ
1920x1080 พิกเซล
ขนาด 40 นิว้
จานวน 6 เครื่อง
เครื่องละ 16,000 บาท

96,000

-

-

-

รร. ท. 1

72 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ ใช้บันทึกภาพ
ในการจัดกิจกรรม

กล้องบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว จานวน 4 ตัว
ตัวละ 15,000 บาท

60,000

-

-

-

รร. ท. 1

73 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ จัดการเรียน
การสอน

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า
3,000 ANSI Lumens
จานวน 6 เครื่อง
เครื่องละ 33,000 บาท

198,000

-

-

-

รร. ท. 1

ที่

แผนงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
66,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

รร. ท. 3

-

-

รร. ท. 3

33,000

-

-

รร. ท. 6

20,000

-

-

รร. ท. 6

หมวด

ประเภท

74 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000
ANSI Lumens
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 33,000 บาท

75 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม
150 นิว้ จานวน 2 จอ
จอละ 20,000 บาท

40,000

-

76 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000
ANSI Lumens
จานวน 1 เครื่อง

-

77 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม
150 นิว้ จานวน 1 จอ

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

รร. ท. 5

78 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ รักษาความปลอดภัย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และดูแลทรัพย์สิน
จานวน 20 ชุด
ของโรงเรียน
ชุดละ 10,000 บาท

79 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000
ANSI Lumens
จานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 33,000 บาท

99,000

-

-

-

รร. ท. 7

80 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม
150 นิว้ จานวน 3 จอ
จอละ 20,000 บาท

60,000

-

-

-

รร. ท. 7

81 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทางาน

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000
ANSI Lumens
จานวน 1 เครื่อง

33,000

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นาก่วมใต้

ที่

แผนงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หมวด

ประเภท

82 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทางาน

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม
150 นิว้ จานวน 1 เครื่อง

83 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทางาน

โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV)
ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080
พิกเซล ขนาด 40 นิว้
จานวน 1 เครื่อง

16,000

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นาก่วมใต้

84 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ในการ
ทาความสะอาด

เครื่องขัดพืน้
จานวน 1 เครื่อง

20,000

-

-

-

รร. ท. 1

85 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพือ่ ตัดหญ้าบริเวณ
เครื่องตัดหญ้า
สนามฟุตบอลให้มี
จานวน 1 เครื่อง
ความเรียบร้อยสวยงาม

13,000

-

-

-

รร. ท. 4

86 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องซักผ้า
จานวน 1 เครื่อง

12,000

-

-

-

รร. ท. 6

87 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพือ่ ใช้สาหรับกรองน้า
ให้เด็ก

เครื่องกรองน้า
จานวน 1 เครื่อง

10,000

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงม่อนกระทิง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นาก่วมใต้

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
6,500

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

รร. ท. 5

88 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เพือ่ ใช้สาหรับการเรียน
การสอน

โต๊ะเทเบิลเทนนิส
จานวน 1 ชุด

89 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ
แก่เด็ก

เครื่องเล่นสนาม
ชุดอนุบาล 01
จานวน 1 ชุด

-

300,000

-

-

รร. ท. 6

90 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

โต๊ะเทเบิลเทนนิส
จานวน 5 ชุด
ชุดละ 7,500 บาท

-

37,500

-

-

รร. ท. 7

91 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

1. เพือ่ ให้นักเรียนมี
เครื่องดนตรีทไี่ ด้
มาตรฐานและคุณภาพดี
สาหรับปฏิบัติกิจกรรม
ฝึกซ้อมและนาแสดง
วงโยธวาทิตในงาน
ของโรงเรียนและ
งานของเทศบาล
นครลาปาง
2. เพือ่ เพิม่ โอกาสใน
การเรียนรู้ด้านทักษะ
ด้านดนตรีของ
นักเรียนวงโยธวาทิต

เครื่องดนตรี
จานวน 5 รายการ ดังนี้
1. ฟลุ๊ต จานวน 5 เครื่อง
เครื่องละ 22,000 บาท
2. คาลิเน็ท
จานวน 5 เครื่อง
เครื่องละ 25,000 บาท
3. ทรัมโบน
จานวน 5 เครื่อง
เครื่องละ 32,000 บาท
4. อัลโต้แซ็กโซโฟน
จานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 50,000 บาท

835,000

-

-

-

รร. ท. 4

ที่

แผนงาน

92 การศึกษา

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ให้ดียิ่งขึ้นอย่างเต็ม
ศักยภาพ

5. ยูโฟเนียม มาร์ชชิง
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 120,000 บาท

เพือ่ ใช้สาหรับการเรียน
การสอน และร่วม
กิจกรรมกับเทศบาล
นครลาปาง

เครื่องดนตรี
ของวงโยธวาทิต
ประกอบด้วย
1. คาลิเน็ท (Clarinet)
จานวน 5 เครื่อง
2. ฟลุ๊ต (Flute)
จานวน 2 เครื่อง
3. อัลโต้ แซ็กโซโฟน
(Alto Saxophone)
จานวน 3 เครื่อง
4. เทนเนอร์แซ็กโซโฟน
(Tenor Saxophone)
จานวน 3 เครื่อง
5. ทรัมเป็ท (Trumpet)
จานวน 5 เครื่อง
6. ยูโฟเนียม
(Marching Euphonium)
จานวน 1 เครื่อง
7. ทูบา (Marching TUBA

2561
(บาท)

1,454,500

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-

-

2564
(บาท)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รร. ท. 5

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

BBb) จานวน 1 เครื่อง
8. กลองสแนร์
(Snare Drum) 14 นิว้
จานวน 3 เครื่อง
9. กลองทอม (Marching
Tom) ชุด 6” 8” 10”
12” 13” จานวน 2 ชุด
10. ฉาบเดินแถว 16 นิว้
จานวน 2 คู่
11. Roland HS-5
จานวน 1 เครื่อง
93 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ จัดการเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว้ ) จานวน 15 ชุด
ชุดละ 16,000 บาท

240,000

-

-

-

รร. ท. 1

94 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
งานวิชาการและ
งานพัสดุ

29,000

-

-

-

รร. ท. 3

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )
จานวน 1 ชุด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
17,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

รร. ท. 3

95 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
งานวิชาการและ
งานพัสดุ

เครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จานวน 1 เครื่อง

96 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว้ ) จานวน 2 ชุด
ชุดละ 22,000 บาท

44,000

-

-

-

รร. ท. 6

97 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

เครื่องสารองไฟ
ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 3,200 บาท

6,400

-

-

-

รร. ท. 6

98 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

-

-

21,000

-

รร. ท. 6

99 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 2 จานวน 1 ชุด

-

350,000

-

-

รร. ท. 7

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
740,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

รร. ท. 7

100 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

ตู้สาหรับติดตั้งเครื่อง
แม่ข่าย ชนิด Blad
(Enclosure/Chassis)
แบบที่ 2 จานวน 1 ชุด

101 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

แผงวงจรเครื่องคอม
พิวเตอร์แม่ข่าย
ชนิด Blade สาหรับตู้
Enclosure/Chassis
แบบที่ 2 จานวน 1 ชุด

-

430,000

-

-

รร. ท. 7

102 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว้ ) จานวน 5 ชุด
ชุดละ 22,000 บาท

-

-

110,000

-

รร. ท. 7

103 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว้ ) จานวน 5 ชุด
ชุดละ 29,000 บาท

-

-

145,000

-

รร. ท. 7

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
21,000

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

104 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

105 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ นาไปใช้งาน
ด้านเอกสาร

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

21,000

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงม่อนกระทิง

106 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ นาไปใช้งาน
ด้านเอกสาร

เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง

7,900

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงม่อนกระทิง

107 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ บริการประชาชน
ในอุทยานการเรียนรู้
นครลาปาง

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )
จานวน 1 ชุด

22,000

-

-

-

อุทยานการเรียนรู้

108 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ จัดเก็บเอกสารให้เป็น ตู้ไม้ จานวน 2 ตู้
ระเบียบและง่ายต่อการ ตูล้ ะ 7,000 บาท
ค้นหา

14,000

-

-

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานธุรการ

รร. ท. 7

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

109 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

110 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

111 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

1. เพือ่ ให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน
2. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
1. เพือ่ ให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน
2. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เครื่องพ่นสารเคมี
ชนิดฝอยละออง (ULV)
สะพายหลัง
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 90,000 บาท
เครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
59,000 บาท

1. เพือ่ ให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
2. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อนและแรงดัน
ไอน้า (Autoclave)
เครื่องละ 75,000 บาท
สาหรับ
1. งานทันตกรรม 1
(ห้าแยกหอนาฬิกา)
2. งานทันตกรรม 2
(ปงสนุก)

2561
(บาท)
180,000

-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

118,000

-

2564
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานทันตกรรม

75,000

-

-

-

-

75,000

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

112 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

1. เพือ่ ให้มีเครื่องมือ
เครื่องฉายแสงอุดฟัน
เครื่องใช้เพียงพอในการ จานวน 1 เครื่อง
ปฏิบัติงาน
2. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

113 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทางาน

เครื่องวัดเสียง
จานวน 1 เครื่อง

114 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

มีการจัดเก็บข้อมูลด้าน
การขอใบอนุญาตตาม
พรบ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 เป็นระบบ
และเป็นปัจจุบัน

115 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

มีการจัดเก็บข้อมูล
ด้านสาธารณสุข
อย่างเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบัน

2561
(บาท)
7,500

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานทันตกรรม

-

300,000

-

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อนามัยฯ

ระบบสารสนเทศ
การขอใบอนุญาต
ตามพรบ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

100,000

-

-

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลด้านการสาธารณสุข

-

60,000

-

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมสุขภาพ

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

แผนงาน

หมวด

116 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิมที่
เสื่อมสภาพ เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

117 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

40,000

-

118 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
เครื่องปรับอากาศ
ทีเ่ สื่อมสภาพ เนือ่ งจาก แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้
ใช้งานมานาน
หรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด
ไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู
จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ
40,000 บาท สาหรับห้อง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

200,000

-

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

กองสวัสดิการสังคม

-

-

กองสวัสดิการสังคม

-

-

สานักการช่าง

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนงาน

หมวด

119 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ ใช้ในภารกิจกาจัด
วัชพืชแม่น้าวังและ
เก็บกวาดขยะผิวน้า

เรืออลูมิเนียมท้องแบน
จานวน 2 ลา
ลาละ 450,000 บาท

120 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพือ่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

รถเข็น จานวน 20 คัน
คันละ 3,000 บาท สาหรับ
งานรักษาความสะอาด

121 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพือ่ สาหรับขุดตักดิน
และวางท่อระบายน้า

รถตักหน้าขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
จานวน 1 คัน

122 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพือ่ ใช้ดูดโคลนเลน
และสิ่งโสโครก
ภายในท่อระบายน้าและ
ฉีดล้างท่อระบายน้า
ภายในเขตเทศบาลฯ

รถขุดลอกสิ่งโสโครก
และฉีดล้างท่อระบายน้า
ตัวรถชนิด 6 ล้อ
จานวน 1 คัน

123 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพือ่ ปรับเกลี่ยพืน้ ที่
และแผ้วถางวัชพืช
ตามทีส่ าธารณะ
ถนนภายในเขต
เทศบาลนครลาปาง

รถฟาร์มแทรกเตอร์
ขนาด 40 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
จานวน 2 คัน
คันละ 700,000 บาท

2561
(บาท)
900,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง

-

60,000

-

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาฯ

3,300,000

-

-

-

สานักการช่าง

-

-

-

1,400,000

-

-

14,000,000 สานักการช่าง

-

สานักการช่าง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

124 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

125 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทางาน

126 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

127 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพือ่ กาจัดผักตบชวา
เรือกาจัดผักตบชวา/วัชพืช
ในแม่น้าวังและบารุง
จานวน 1 ลา
รักษาแม่น้าภายใน
เขตเทศบาลนครลาปาง

2561
(บาท)
6,000,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง

6,000

-

-

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาฯ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้ติดตั้งเพิม่ เติม
โคมไฟ 2x18 w
และเปลี่ยนตามถนน
จานวน 100 ชุด
ภายในเขตเทศบาลฯ
ชุดละ 1,850 บาท
ให้มีแสงสว่างเพียงพอ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

185,000

185,000

185,000

185,000

สานักการช่าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้ติดตั้งเพิม่ เติม
โคมไฟ 2x36 w
และเปลี่ยนตามถนน
จานวน 100 ชุด
ภายในเขตเทศบาลฯ
ชุดละ 2,040 บาท
ให้มีแสงสว่างเพียงพอ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

204,000

204,000

204,000

204,000

สานักการช่าง

เครื่องเสียงติดรถยนต์
จานวน 1 ชุด

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
140,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

ประเภท

128 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทางาน

129 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ

เพือ่ ทดแทนของเดิม
กล้องสารวจ
ทีเ่ สื่อมสภาพ เนือ่ งจาก แบบประมวลผล
ใช้งานมานาน
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 1 ตัว

300,000

130 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิมที่
เสื่อมสภาพ เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

40,000

-

-

-

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน

131 การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์
และนันทนาการ

ครุภัณฑ์สานักงาน

ทดแทนของเดิมทีช่ ารุด พัดลมติดเพดาน
จานวน 16 ตัว
ตัวละ 2,000 บาท

32,000

-

-

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานศาสนาฯ

132 การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์
และนันทนาการ

ครุภัณฑ์สานักงาน

ทดแทนของเดิมทีช่ ารุด พัดลมติดผนัง
จานวน 6 ตัว
ตัวละ 1,500 บาท

-

-

9,000

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานศาสนาฯ

ถังคอนเทนเนอร์
จานวน 2 ใบ
ใบละ 70,000 บาท

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือ
ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด
ไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาฯ
สานักการช่าง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

133 การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์
และนันทนาการ

ครุภัณฑ์กีฬา

สาหรับใช้ในการ
แข่งขันกีฬา

โต๊ะเทเบิลเทนนิส
จานวน 2 ชุด
ชุดละ 26,500 บาท

134 การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์
และนันทนาการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ทดแทนของเดิมทีช่ ารุด เครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก (inkjet)
จานวน 1 เครื่อง

135 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

136 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

137 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

2561
(บาท)
53,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานกีฬาและ
นันทนาการ

7,900

-

-

-

สานักการศึกษา
งานกีฬาและ
นันทนาการ

ปรับปรุงเว็บไซต์
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง

100,000

-

-

-

สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง

เพือ่ อานวย
ความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

เก้าอี้ สาหรับรับประทาน
อาหารตลาดหลักเมือง
ตัวละ 500 บาท
ปี 61 จานวน 50 ตัว
ปี 62 จานวน 50 ตัว

25,000

-

25,000

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เพือ่ อานวย
ความสะดวกสบาย
ให้แก่ประชาชน

พัดลมติดผนัง
ขนาด 16 นิว้
จานวน 10 ตัว
ตัวละ 1,800 บาท

-

18,000

-

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

138 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทางาน

เครื่องปัม๊ น้า
จานวน 1 เครื่อง

139 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทางาน

รถเข็น จานวน 3 คัน
คันละ 3,000 บาท
สาหรับงานตลาด

140 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ระบบสารสนเทศ
เพือ่ การเดินรถโดยสาร
ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร

รวม

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
9,500

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

9,000

-

-

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

-

300,000

-

สานักปลัดเทศบาล
งานกิจการ
สถานีขนส่ง

19,382,850

3,935,300

1,119,500

14,529,000

-

ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 28 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิและ
่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที2)่ พ.ศ. 2559
ข้อ 29 (3) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงต้อง
มีองค์กรที่ทาหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการ
ดาเนินงานของเทศบาลนครลาปาง
ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 ได้ให้แนวทางเบื้องต้นในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งประเด็นการพิจารณาออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 29 และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นฯ ได้ให้แนวทาง
เบื้องต้นในการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งประเด็นการพิจารณาออกเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
5. โครงการพัฒนา
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
การวัดผลการดาเนินงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของเทศบาลนครลาปางได้กาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร และ
แบบสอบถาม ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. การประเมินผลแผนพัฒนา
2. การติดตามผลการดาเนินงานตามรายยุทธศาสตร์
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายยุทธศาสตร์
- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลแผนพัฒนา ได้มาจากแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กาหนดให้ ซึ่งเรียกว่า “แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สาหรับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์” โดยมีการให้คะแนนตามประเด็นการ
พิจารณาที่กาหนดตามแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
- เครื่องมือที่ใช้ในการ ติดตามผลการดาเนินงาน ตามรายยุทธศาสตร์ เป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานของเทศบาลนครลาปาง ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด มีประเด็นการติดตาม คือ
1. การติดตามผลการดาเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน
2. การติดตามผลการดาเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการเงินอุดหนุน
3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”
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- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานตาม รายยุทธศาสตร์ โดยเครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามสารวจความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งเป็นการประเมินผลที่ทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออก 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลนครลาปาง
กลุ่มที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์
กลุ่มที่ 3 ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ใช้บริการของเทศบาลฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
ในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
พื้นที่ในเขตเทศบาลนครลาปาง แม้ว่าจะได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ แล้ว ในแต่ละปียังคงต้อง
พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณสุข การศึกษา ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กร เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ต้องมีการดาเนินงานในอนาคตและมีการเตรียมความพร้อมที่สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องนาปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
นามาพิจารณาประกอบการจัดทาแผน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
ข้อสังเกตจากการประเมินผลการดาเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
- มีปัญหาการเกิดวัชพืช น้าเน่าเสีย และความสกปรกในแม่น้าวัง
- มีปัญหาท่อระบายน้าอุดตัน เมื่อฝนตกเกิดน้าท่วมขัง เอ่อล้นถนน
- มีปัญหาการจัดระเบียบการจอดรถและความสะอาดของตลาดในเขตเทศบาล
- การส่งเสริมอาชีพไม่มีความหลากหลายและส่วนมากเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม
- การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาล ยังไม่เป็นรูปธรรม
เท่าที่ควร
- การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ต่อเนื่อง
- การแก้ปัญหาด้านการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม
เท่าที่ควร
- การส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนยังไม่เพียงพอ
- การติดตั้งเสียงตามสายในชุมชนยังไม่ครอบคลุมทุกชุมชน บางแห่งไม่สามารถใช้งานได้
- การติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชนและตามที่สาธารณะยังไม่ทั่วถึง
- ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน เนื่องจากเครื่องหมายจราจรชารุด
ลบเลือนไม่ชัดเจน และการไม่มีวินัยจราจร
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เทศบาลจัดขึ้นยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจาก
ภาครัฐ เอกชน
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- ขาดการสร้างจุดเด่น และเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น มาเผยแพร่ให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบได้
- ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะดวก ของสถานที่แหล่งท่องเที่ยว ยังไม่ดีพอ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการดาเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
- ควรส่งเสริมอาชีพให้มีความหลากหลายและไม่ควรเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม
- ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดฝึกอบรมอาชีพ รวมถึงประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมอาชีพ
ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกในพื้นที่เทศบาลนครลาปาง
- ควรจัดทาแผนปฏิบัติงานหรือแผนดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจาปี และดาเนินกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้
- ควรขอความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในเรื่องการจอดรถ และการรักษาความ
สะอาดบริเวณตลาด
- ควรจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง
ตามสาย และสื่อต่าง ๆ
- ควรจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน พม่า ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยมีครู
ที่เป็นเจ้าของภาษาหรือครูผู้เชี่ยวชาญมาสอนภาษาให้นักเรียน หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียน
- ควรจัดให้มีการวางระบบการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนในแต่ละโรงเรียนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตนเอง
- ควรมีการติดตามนิเทศงาน และเข้าถึงโรงเรียนให้มากขึ้น
- ควรปรับระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้มีมาตรฐาน ในสายบริหารอาจมีการ
หมุนเวียนสับเปลี่ยน เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
- ควรส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น
- ควรมีการติดตามแก้ไขปัญหาเด็กเร่รอน เด็กนักเรียนที่ขาดเรียนตลอดปี เด็กติดเกมส์อย่างจริงจัง
- ควรส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีปัญหา เช่น บกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กสมาธิสั้น
- ควรมีการจัดกีฬาสัมพันธ์ทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็ง
- ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
- ควรดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสาเหตุและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
- ควรทางานเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
- ควรมีการตรวจสอบเสียงตามสายในชุมชนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และจัดให้มีเสียง
ตามสายครอบคลุมทุกชุมชน
- ควรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในทุกชุมชน และตามที่สาธารณะ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม
- ควรปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องหมายจราจรที่ชารุดหรือลบเลือนให้ใช้งานได้ดี เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาของประชาชน
- ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ที่เทศบาลจัดขึ้น
- ควรสร้างจุดเด่น และความเป็นเอกลักษณ์ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อดึงดูด
ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม
- ควรส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

5-5
- ควรเพิ่มการจัดนิทรรศการผลงานของชุมชนนาร่องในด้านต่าง ๆ และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้าของชุมชนในวันเทศบาล หรือวันสาคัญอื่น ๆ
- ควรฝึกอบรมผู้นาเที่ยวท้องถิ่นหรือแกนนาให้เป็นมัคคุเทศก์ชุมชน
- ควรจัดทาป้ายบอกทางไปสถานที่แหล่งท่องเที่ยว ป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รวมถึงการทา
วีดิทัศน์แนะนาแหล่งท่องเที่ยว
- ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ทั่วถึงมากขึ้น
- ควรจัดหาสถานที่จอดรถ ระบบจราจร และเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้
เพียงพอ
- ควรจัดให้มีการดูแลถนน ซอย ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยู่เสมอ
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