แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561
เทศบาลนครลาปาง
กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(www.lampangcity.go.th)

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 2/2561
เทศบาลนครลาปาง
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
1. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
2.4 แผนงานการพาณิชย์
1. ก่อสร้างอาคารตลาดรถไฟนครลาปาง
รวม
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
1. สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
รวม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม
ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1. บริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิน่
2. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสียปลายท่อ
แบบภูมิปัญญาท้องถิน่
3. ก่อสร้างปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนนาก่วมเหนือซอยข้างบ้านเลขที่
125 ถึงบ้านเลขที่ 97
4. ก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง ถนนเจริญประเทศเยื้องบ้านพักโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดลาปาง
5. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 14
6. ก่อสร้างปรับปรุงถนนและบ่อพักถนนพหลโยธิน ซอย 6 (ซอยข้างสุสานนาก่วมใต้)
7. ก่อสร้างปรับปรุงถนนและรางระบายน้าถนนพระแก้วซอยข้างบ้านเลขที่
171/7 ถึงบ้านเลขที่ 171

ปี 2562

ปี 2563

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน งบประมาณ จานวน
โครงการ
(บาท)
โครงการ

1

123,222

1

130,000

1
2

5,500,000
5,623,222

1

1
1

200,000
200,000

1
1

ปี 2564

รวม 4 ปี

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

130,000

1

130,000

4

513,222

130,000

1

130,000

1

130,000

1
5

5,500,000
6,013,222

1
1

200,000
200,000

1
1

200,000
200,000

1
1

200,000
200,000

4
4

800,000
800,000

899,000
130,000

-

-

-

-

-

-

1
1

899,000
130,000

1

1,040,000

-

-

-

-

-

-

1

1,040,000

1

270,000

-

-

-

-

-

-

1

270,000

1
1
1

1,075,000
1,656,000
442,000

-

-

-

-

-

-

1
1
1

1,075,000
1,656,000
442,000
หน ้า 1

ปี 2561
ยุทธศาสตร์
8. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนเรือนแพ ซอยข้างบ้านเลขที่ 330
ถึงข้างบ้านเลขที่ 336/3
9. ก่อสร้างปรับปรุงถนนบ้านเชียงราย ตั้งแต่บริเวณหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ถึงถนนทิพย์ช้าง
10. ก่อสร้างปรับปรุงถนนวังขวา ตั้งแต่ถนนทิพย์ช้าง ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 247
11. ก่อสร้างปรับปรุงถนนตรอกปลายนา ตั้งแต่ถนนรัษฎา ข้างบ้านเลขที่ 38
ถึงถนนปงสนุก
12. ก่อสร้างปรับปรุงถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 2 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 34
ถึงถนนกาแพงเมือง
13. ก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูม้า ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 72 ถึงตรอกแจ่งหัวริน
14. ก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ถนนราชบุตร ถึงถนนบุญวาทย์
15. ก่อสร้างปรับปรุงถนนวัดม่อนจาศีล ซอย 2 ตั้งแต่ถนนวัดม่อนจาศีล
ถึงบ้านเลขที่ 21
16. ก่อสร้างปรับปรุงถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแต่ถนนพระบาทถึงบ้านเลขที่ 29
17. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาปาง - แม่ทะ ซอย 5 ตั้งแต่ถนนลาปาง-แม่ทะ
ถึงบ้านเลขที่ 16
18. ก่อสร้างหลังคาที่ออกกาลังกายของชุมชนเจริญประเทศ
รวม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่องานบริการของเทศบาลนครลาปาง
5.4 แผนงานการพาณิชย์
1. ทาสี อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
2. ปรับปรุงป้ายอักษรสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2562

ปี 2563

จานวน
โครงการ
1

งบประมาณ
(บาท)
488,000

จานวน งบประมาณ จานวน
โครงการ
(บาท)
โครงการ
-

1

1,744,000

-

-

1
1

1,987,000
1,320,000

-

1

1,960,000

1
1
1

ปี 2564

รวม 4 ปี

งบประมาณ
(บาท)
-

จานวน
โครงการ
-

งบประมาณ
(บาท)
-

จานวน
โครงการ
1

งบประมาณ
(บาท)
488,000

-

-

-

-

1

1,744,000

-

-

-

-

-

1
1

1,987,000
1,320,000

-

-

-

-

-

-

1

1,960,000

1,974,000
1,994,000
1,384,000

-

-

-

-

-

-

1
1
1

1,974,000
1,994,000
1,384,000

1
1

1,868,000
1,960,000

-

-

-

-

-

-

1
1

1,868,000
1,960,000

1
18

250,000
22,441,000

-

-

-

-

-

-

1
18

250,000
22,441,000

1

80,000

1

80,000

1

80,000

1

80,000

4

320,000

1
1
3
24

200,000
220,800
500,800
28,765,022

1
3

80,000
410,000

1
3

80,000
410,000

1
3

80,000
410,000

1
1
6
33

200,000
220,800
740,800
29,995,022
หน ้า 2

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 2/2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครลาปาง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 สัตว์ปลอดโรค
1. เพือ่ สารวจข้อมูล
คนปลอดภัย จากโรค สุนขั และแมวในเขต
พิษสุนัขบ้า
เทศบาลนครลาปาง
2. เพือ่ ป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลนครลาปาง

รวม

1 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. สารวจประชากรสุนัข
และแมวในเขตเทศบาล
นครลาปาง
จานวน 3,734 ตัว
2. รณรงค์ฉีควัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลนครลาปาง
จานวน 3,734 ตัว

-

2561
(บาท)
123,222

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
130,000
130,000

2564
(บาท)
130,000

123,222

130,000

130,000

130,000

ตัวชี้วัด (KPI)
1. ร้อยละ 100 ของ
การสารวจข้อมูล
ประชากรสุนัขและ
แมว
2. ร้อยละ 100 ของ
การฉีควัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. สุนัข แมว ได้รับ กองสาธารณสุข
การฉีดวัคซีนป้องกัน และสิ่งแวดล้อม
โรคพิษสุนัขบ้า
งานสัตวแพทย์
อย่างทัว่ ถึงและไม่มี
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลลาปาง
2. ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

-

-

หน้า 3

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.4 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ก่อสร้างอาคารตลาด เพือ่ ปรับปรุงตลาด
ก่อสร้างอาคารตลาดรถไฟ
รถไฟนครลาปาง
เทศบาล 5 (ตลาดรถไฟ)โดยรื้อถอนอาคารชั่วคราว
เทศบาลนครลาปาง เดิม แล้วทาการก่อสร้าง
ให้ถูกสุขลักษณะและ อาคาร คสล. สูง 1 ชั้น
มีความเป็นระเบียบ หลังคามุงด้วยเมทัลชีส
เรียบร้อย
พืน้ ทีใ่ ช้สอยไม่น้อยกว่า
828 ตรม. พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

รวม

1 โครงการ

2561
(บาท)
5,500,000

5,500,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)
ระดับความสาเร็จ
ในการก่อสร้าง
ตามแผนการจัดหา
พัสดุ

-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
มีอาคารตลาดทีถ่ ูก
สุขลักษณะและมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานตลาด

หน ้า 4

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สร้างภูมิคุ้มกัน
1. เพือ่ สร้างภูมิคุ้มกัน จัดกิจกรรมเพือ่ สร้าง
200,000
200,000
200,000
ยาเสพติดเด็กและ
ยาเสพติดแก่เด็กและ ภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่
เยาวชนนอกสถาน
เยาวชนนอกสถาน
เด็กและเยาวชนนอก
ศึกษา
ศึกษา
สถานศึกษา
2. เพือ่ ให้เด็กและ
- เข้าค่ายภูมิคุ้มกัน
เยาวชนได้ประกอบ ยาเสพติด
กิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ - จัดนิทรรศการให้ความรู้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม เกี่ยวกับยาเสพติด
เพือ่ ห่างไกลจาก
ยาเสพติด

รวม

1 โครงการ

200,000

200,000

200,000

2564
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของ
เด็กและเยาวชน
มีความพึงพอใจใน
กิจกรรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กและเยาวชนได้รับ สานักการศึกษา
ความรู้และห่างไกล
จากยาเสพติด
หลังจากการเข้าร่วม
กิจกรรม

200,000
หน ้า 5

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 บริหารจัดการระบบ 1. เพือ่ ปรับปรุง
ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
899,000
1. ระดับความสาเร็จ 1. คุณภาพน้าทีผ่ ่าน สานักการช่าง
บาบัดน้าเสียปลายท่อ คุณภาพน้าเสียชุมชน 1. ก่อสร้างระบบบาบัด
ของการดาเนินงาน การบาบัดจากระบบ ส่วนการโยธา
แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตเทศบาลให้มี น้าเสียปลายท่อแบบ
ตามโครงการ
บาบัดน้าเสียปลายท่อ กองสวัสดิการสังคม
คุณภาพดีขึ้นก่อน
2. ผู้เข้ารับการอบรม แบบภูมิปัญญา
และสานักงาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ได้แก่
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ท้องถิ่นมีคุณภาพดีขึ้น สิ่งแวดล้อมภาค
2. เพือ่ เผยแพร่
ตามทีก่ าหนด
2. มีแนวทางการมี ที่ 2 จังหวัดลาปาง
- ก่อสร้างระบบบาบัดฯ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทศบาลดาเนินการเอง)
ส่วนร่วมในรูปของ
ด้านการจัดการน้าและ จานวน 3 แห่ง 4 จุด
แผนการจัดการน้าเสีย
ระบบบาบัดน้าเสีย ได้แก่บริเวณ
รายชุมชน
ปลายท่อแบบภูมิปัญญา1) สะพานบ้านดงพัฒนา
3. มีชุมชนต้นแบบ
ท้องถิ่นและขยายผล (1 จุด)
การจัดการน้าเสีย
ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป 2) สะพานรัตนโกสินทร์
ชุมชนในระดับ
3. เพือ่ สร้างการมี
200 ปี (1 จุด)
ครัวเรือน
ส่วนร่วมของประชาชน 3) พืน้ ทีห่ นองน้าสาธารณะ
ในการจัดการน้าเสีย ชุมชนพระบาท-หนองหมู
ครัวเรือน
(2 จุด)
- ดูแล บารุงรักษาและ
เดินระบบบาบัดน้าเสีย
ปลายท่อแบบภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทุกแห่ง
หน ้า 6

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)
- ทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบบาบัดน้าเสีย
ปลายท่อ
- ประชาสัมพันธ์ ระบบ
บาบัดน้าเสียปลายท่อฯ
งบประมาณรวม
879,000 บาท
2. อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจและสร้าง
เครือข่ายด้านการจัดการ
น้าเสียและระบบบาบัด
น้าเสียปลายท่อแบบ
ภูมิปัญญาให้แก่ตัวแทน
ชุมชน สองฝั่งแม่น้าวัง
จานวนประมาณ 120 คน
งบประมาณรวม
20,000 บาท

หน ้า 7

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 ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
1. เพือ่ ศึกษา
ดาเนินการทบทวนระบบ
130,000
มีรายงานการศึกษา สามารถนาผลการ สานักการช่าง
ประสิทธิภาพของระบบ ประสิทธิภาพของ
บาบัดน้าเสียปลายท่อ
ประสิทธิภาพการ ศึกษาวิจยั มาใช้
ร่วมกับ
บาบัดน้าเสียปลายท่อ ระบบบาบัดน้าเสีย แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
บาบัดน้าเสียของ เพือ่ พัฒนาระบบ
กองสาธารณสุขและ
แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลายท่อแบบภูมิปัญญาศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อ
ระบบบาบัดน้าเสีย บาบัดน้าเสียปลายท่อ สิ่งแวดล้อม และ
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยที่ ประสิทธิภาพระบบบาบัด
ปลายท่อแบบ
แบบภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัย
มีผลต่อประสิทธิภาพ น้าเสียฯ เก็บข้อมูลเชิง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่น และใช้ในการ ราชภัฏลาปาง
ระบบบาบัดน้าเสียฯ วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ผล
จัดการน้าเสียในระดับ
3. เพือ่ พัฒนาต่อยอด และออกแบบนวัตกรรม
ครัวเรือนหรือสถาน
นวัตกรรมระบบบาบัด ทดลองใช้ในภาคครัวเรือน
ประกอบการ
น้าเสียฯ ให้เหมาะสม และสถานประกอบการ
กับครัวเรือนหรือสถาน รวมถึงการสรุปผลวิจยั
ประกอบการ
และรายงานผล
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ก่อสร้างปรับปรุง
เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
1,040,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ถนนและบ่อพัก
ในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนนาก่วมเหนือ
4.50-7.00 ม.
การดาเนินโครงการ
ซอยข้างบ้านเลขที่
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่า
125 ถึงบ้านเลขที่ 97
ประมาณ 175.00 ม.
ร้อยละ 75
หนา 0.15 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.163546°,
99.289380°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.164068°,
99.281132°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

หน ้า 9

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ก่อสร้างปรับปรุง
เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.
270,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ไหล่ทาง ถนนเจริญ ในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ประเทศเยื้องบ้านพัก
2.00-7.00 ม.
การดาเนินโครงการ
โยธาธิการและผังเมือง
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่า
จังหวัดลาปาง
ประมาณ 58.00 ม.
ร้อยละ 75
หนา 0.15 ม. พืน้ ทีไ่ ม่
น้อยกว่า 400 ตร.ม.
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.173579°,
99.293272°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.173456°,
99.293327°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
1,075,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนสุขสวัสดิ์ 1
2. เพือ่ เป็นการ
7.00 ม. ความยาว 122 ม.
การดาเนินโครงการ
ซอย 14
ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ไม่น้อยกว่า
ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
ร้อยละ 75
0.60 เมตร ความยาวรวม
บ่อพัก 122 ม. และ
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.161808°,
99.292458°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.162022°,
99.292740°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 ก่อสร้างปรับปรุง
เพือ่ ความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
1,656,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ถนนและบ่อพัก
สัญจรไป-มา
ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนพหลโยธิน ซอย 6
6.00-9.00 ม.
การดาเนินโครงการ
(ซอยข้างสุสาน
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่า
นาก่วมใต้)
ประมาณ 275.00 ม.
ร้อยละ 75
หนา 0.15 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.265981°,
99.464599°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.267825°,
99.462984°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
442,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
และรางระบายน้า
ในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนพระแก้ว
6.00-6.50 ม.
การดาเนินโครงการ
ซอยข้างบ้านเลขที่
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่า
171/7 ถึงบ้านเลขที่
ประมาณ 47.00 ม.
ร้อยละ 75
171
หนา 0.15 ม. พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้า ความยาว
สองข้างทาง 96 ม.
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.301266°,
99.508285°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.301417°,
99.507949°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 ก่อสร้างถนนและ
เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
488,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ท่อระบายน้า
ในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนเรือนแพ
2.70-4.60 ม.
การดาเนินโครงการ
ซอยข้างบ้านเลขที่
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่า
330 ถึงข้างบ้านเลขที่
ประมาณ 98.00 ม.
ร้อยละ 75
336/3
หนา 0.15 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาด 0.40 ม. ความยาว
รวมบ่อพัก 98 ม.
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.172309°,
99.304288°
จุดสิ้นสุดที่ พิกัด
18.172006°,
99.304207°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

หน ้า 14

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างเสริมผิวพารา
1,744,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
บ้านเชียงราย ตั้งแต่ ในการสัญจรไป-มา แอสฟัลท์คอนกรีต
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
บริเวณหน้าธนาคาร
ขนาดกว้างประมาณ
การดาเนินโครงการ
กรุงศรีอยุธยา
9.00-12.00 ม.
ไม่น้อยกว่า
ถึงถนนทิพย์ช้าง
หรือตามสภาพ ความยาว
ร้อยละ 75
ประมาณ 230.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพักและ
งานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.172173°,
99.292824° จุดสิ้นสุดที่
พิกัด 18.172801°,
99.293106°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

หน ้า 15

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 ก่อสร้างปรับปรุง
เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างเสริมผิวพารา
1,987,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ถนนวังขวา
ในการสัญจรไป-มา แอสฟัลท์คอนกรีต
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ตั้งแต่ถนนทิพย์ช้าง
ขนาดกว้างประมาณ
การดาเนินโครงการ
ถึงบริเวณบ้านเลขที่
7.00-10.00 ม.
ไม่น้อยกว่า
247
หรือตามสภาพ ความยาว
ร้อยละ 75
ประมาณ 339.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพักและ
งานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.172834°,
99.293103° จุดสิ้นสุดที่
พิกัด 18.173451°,
99.292177°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

หน ้า 16

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 ก่อสร้างปรับปรุง
เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างเสริมผิวพารา
1,320,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ถนนตรอกปลายนา ในการสัญจรไป-มา แอสฟัลท์คอนกรีต
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ตั้งแต่ถนนรัษฎา
ขนาดกว้างประมาณ
การดาเนินโครงการ
ข้างบ้านเลขที่ 38
5.00-6.00 ม.
ไม่น้อยกว่า
ถึงถนนปงสนุก
หรือตามสภาพ ความยาว
ร้อยละ 75
ประมาณ 308.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพักและ
งานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.174004°,
99.295302° จุดสิ้นสุดที่
พิกัด 18.174897°,
99.295642°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

หน ้า 17

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างเสริมผิวพารา
1,960,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
พระเจ้าทันใจ ซอย 2 ในการสัญจรไป-มา แอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 34
กว้างประมาณ 5.00 ม.
การดาเนินโครงการ
ถึงถนนกาแพงเมือง
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่า
ประมาณ 398.00 ม.
ร้อยละ 75
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพักและ
งานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.188740°,
99.303260° จุดสิ้นสุดที่
พิกัด 18.183800°,
99.309070°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

หน ้า 18

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 ก่อสร้างปรับปรุง
เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างเสริมผิวพารา
1,974,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ถนนประตูม้า ตั้งแต่ ในการสัญจรไป-มา แอสฟัลท์คอนกรีต
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
บริเวณบ้านเลขที่ 72
ขนาดกว้างประมาณ
การดาเนินโครงการ
ถึงตรอกแจ่งหัวริน
7.00-10.00 ม.
ไม่น้อยกว่า
หรือตามสภาพ ความยาว
ร้อยละ 75
ประมาณ 320.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพักและ
งานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.175543°,
99.301612° จุดสิ้นสุดที่
พิกัด 18.174738°,
99.309260°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

หน ้า 19

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 ก่อสร้างปรับปรุง
เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างเสริมผิวพารา
1,994,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ ในการสัญจรไป-มา แอสฟัลท์คอนกรีต
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ถนนราชบุตร
ขนาดกว้างประมาณ
การดาเนินโครงการ
ถึงถนนบุญวาทย์
5.00-9.00 ม.
ไม่น้อยกว่า
หรือตามสภาพ ความยาว
ร้อยละ 75
ประมาณ 410.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพักและ
งานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.173288°,
99.309640° จุดสิ้นสุดที่
พิกัด 18.173079°,
99.301889°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

หน ้า 20

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างเสริมผิวพารา
1,384,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
วัดม่อนจาศีล ซอย 2 ในการสัญจรไป-มา แอสฟัลท์คอนกรีต
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ตั้งแต่ถนนวัดม่อนจาศีล
ขนาดกว้างประมาณ
การดาเนินโครงการ
ถึงบ้านเลขที่ 21
5.00-6.00 ม.
ไม่น้อยกว่า
หรือตามสภาพ ความยาว
ร้อยละ 75
ประมาณ 318.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพักและ
งานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.171450°,
99.304554° จุดสิ้นสุดที่
พิกัด 18.165251°,
99.304810°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

หน ้า 21

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างเสริมผิวพารา
1,868,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
พระบาท ซอย 6
ในการสัญจรไป-มา แอสฟัลท์คอนกรีต
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ตั้งแต่ถนนพระบาท
ขนาดกว้างประมาณ
การดาเนินโครงการ
ถึงบ้านเลขที่ 29
5.00-7.00 ม.
ไม่น้อยกว่า
หรือตามสภาพ ความยาว
ร้อยละ 75
ประมาณ 386.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพักและ
งานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.163396°,
99.303983° จุดสิ้นสุดที่
พิกัด 18.162354°,
99.303694°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างเสริมผิวพารา
1,960,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ลาปาง-แม่ทะ ซอย 5 ในการสัญจรไป-มา แอสฟัลท์คอนกรีต
ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร
ตั้งแต่ถนนลาปางขนาดกว้างประมาณ
การดาเนินโครงการ
แม่ทะ ถึงบ้านเลขที่ 16
3.00-7.00 ม.
ไม่น้อยกว่า
หรือตามสภาพ ความยาว
ร้อยละ 75
ประมาณ 420.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพักและ
งานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.163275°,
99.295535° จุดสิ้นสุดที่
พิกัด 18.162636°,
99.305120°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18 ก่อสร้างหลังคา
เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างหลังคา
250,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ทีอ่ อกกาลังกายของ สบาย ในการใช้
ทีอ่ อกกาลังกาย
ของประชาชนต่อ สะดวกสบายในการ
ชุมชนเจริญประเทศ ออกกาลังกาย
ขนาดกว้าง 3 ม.
การดาเนินโครงการ ออกกาลังกาย
ของชุมชน
ยาว 20 ม. สูงไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
2.50 ม. และงานอื่น ๆ
ร้อยละ 75
ตามแบบแปลนเทศบาล
จุดก่อสร้างที่ พิกัด
18.173289°,
99.293266°

รวม

18 โครงการ

22,441,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษา 1. เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ย ประเมินผลความพึงพอใจ
80,000
80,000
80,000
วิจยั และประเมินผล ในการดาเนินการจ้าง ของผู้รับบริการต่องาน
ความพึงพอใจของผู้รับ องค์กร หรือสถาบัน บริการของเทศบาลนคร
บริการต่องานบริการ การศึกษาหรือบุคคล ลาปางให้เป็นไปตาม TOR
ของเทศบาลนครลาปาง เพือ่ ดาเนินการสารวจ ของเทศบาล
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่องาน
บริการของเทศบาล
นครลาปาง
2. เพือ่ ทราบถึงระดับ
ความพึงพอใจและ
ทราบถึงปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ
ทีม่ ีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลนคร
ลาปางด้านต่าง ๆ

รวม

1 โครงการ

80,000

80,000

80,000

2564
(บาท)
80,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเมินผลความ
เทศบาลนครลาปาง กองวิชาการและ
พึงพอใจของผู้รับ สามารถนาข้อสนเทศ แผนงาน
บริการต่องานบริการ ทีไ่ ด้รับจากการ
ของเทศบาลนคร
ประเมินผลการให้
ลาปางพร้อมวิเคราะห์ บริการมาเป็นข้อมูล
ผลจานวน 2 รอบ ในการพัฒนาและ
(รอบ 6 เดือน
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
เสร็จสิ้นภายในเดือน การปฏิบัติงานของ
เมษายน 2561 และ เทศบาลนครลาปาง
รอบ 12 เดือน
ต่อไป
เสร็จสิ้นภายในเดือน
ตุลาคม 2561)

80,000
หน ้า 25

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.4 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ทาสี อาคารสถานีขนส่ง เพือ่ ให้อาคารสถานี ทาสีอาคารสถานีขนส่ง
200,000
ผู้โดยสารจังหวัดลาปาง ขนส่งมีความสวยงาม ผู้โดยสารจังหวัดลาปาง
(เทศบาลนครลาปาง) เป็นระเบียบเรียบร้อย (เทศบาลนครลาปาง)
ทัง้ ภายในและภายนอก
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
2 ปรับปรุงป้ายอักษร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดลาปาง
(เทศบาลนครลาปาง)

รวม

2 โครงการ

เพือ่ ปรับปรุงป้ายอักษร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดลาปาง
(เทศบาลนครลาปาง)
ทีต่ ิดบนอาคารสถานี
ให้สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน

ปรับปรุงป้ายตัวอักษรสถานี
ขนส่งให้สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน ทัง้ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

2564
(บาท)
-

220,800

-

-

-

420,800

-

-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับผลสาเร็จในการ อาคารสถานีขนส่ง
ทาสีอาคารสถานีขนส่ง มีความสวยงาม
ผู้โดยสารจังหวัดลาปาง
(เทศบาลนครลาปาง)

ระดับผลสาเร็จในการ
จ้างเหมาปรับปรุง
ตัวอักษรสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดลาปาง
(เทศบาลนครลาปาง)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
งานกิจการ
สถานีขนส่ง
(เงินสะสม
งบเฉพาะการ)

ป้ายอาคารสถานี สานักปลัดเทศบาล
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด งานกิจการ
ลาปาง (เทศบาลนคร สถานีขนส่ง
ลาปาง) สามารถ
(เงินสะสม
มองเห็นได้อย่าง
งบเฉพาะการ)
ชัดเจน

หน ้า 26

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
สาหรับ
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 2/2561
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครลาปาง

แบบ ผ. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 อุดหนุนชุมชนในการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
จานวน 43 ชุมชน

วัตถุประสงค์
เพือ่ อุดหนุนการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
ให้แก่ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 43 ชุมชน
ชุนชนละ 20,000 บาท
ดาเนินการกิจกรรม ดังนี้
1. ชุมชนการเคหะลาปาง
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใส่ใจต้านภัยมะเร็ง
เต้านม
- เยาวชนรุ่นใหม่
ต้านภัยยาเสพติด
- โรคหนอนพยาธิลาไส้
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
2. ชุมชนศรีล้อมแสงเมืองมา
- ตรวจสุขภาพในพืน้ ที่
ชุมชน
- พัฒนาสุขาภิบาลในชุมชน
- หนอนพยาธิในตับ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
อุดหนุน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
860,000
ระดับความสาเร็จในการ ชุมชนสามารถดาเนินการ กองสาธารณสุข ชุมชนในเขต
ตามแนวทางโครงการ และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร
ดาเนินการ
พระราชดาริ
ลาปาง 43 ชุมชน
ด้านสาธารณสุข
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

3. ชุมชนเจริญสุข
- ควบคุมโรคมะเร็งเต้านม
- ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน
- ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ลาไส้
4. ชุมชน
หลังมัธยมวิทยา
- สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านม
- ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
- ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
5. ชุมชนสิงห์ชัย
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใส่ใจต้านภัยมะเร็งเต้านม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

- โรคหนอนพยาธิลาไส้
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
- ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน
6. ชุมชนศรีชุม
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใส่ใจต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โรคหนอนพยาธิ
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
- ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
7. ชุมชนพระแก้ว หัวข่วง
- ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
- อบรมให้ความรู้มะเร็ง
เต้านม
- ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน

หน ้า 29

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

8. ชุมชนนาก่วมเหนือ
- สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม
- ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- รณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดวัยรุ่นในชุมชน
9. ชุมชนถาวรสุข
- ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านม
- ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

หน ้า 30

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

10. ชุมชนรถไฟ
- สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม
- รณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
(To be number one)
ศูนย์เพือ่ นใจวัยรุ่นในชุมชน
- ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
11. ชุมชนบ้านดงไชย
- ควบคุมโรคมะเร็งเต้านม
- โรคขาดสารไอโอดีน
- ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
12. ชุมชนบ้านหัวเวียง
- ช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูก
- ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
หน ้า 31

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

- รณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
13. ชุมชนแจ่งหัวริน
- สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม
- ควบคุมหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
- พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
ของพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
14. ชุมชนประตูต้นผึ้ง ท่านางลอย
- ควบคุมโรคมะเร็งเต้านม
- ให้ความรู้การควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน
- อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ

หน ้า 32

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

15. ชุมชนท่าคราวน้อย
- อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- ให้ความรู้เรื่องการ
ขาดสารไอโอดีน
- อบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคหนอนพยาธิ
16. ชุมชนพระบาท หนองหมู
- ตรวจต้านภัยมะเร็ง
เต้านม
- พัฒนาสุขาภิบาล
ในชุมชน
- หนอนพยาธิลาไส้
17. ชุมชนศรีปงชัย
- หนอนพยาธิลาไส้
- ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
- พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
18. ชุมชนศรีเกิด
- อบรมให้ความรู้
มะเร็งเต้านม
หน ้า 33

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

- อบรมให้ความรู้
โรคขาดไอโอดีน
- อบรมให้ความรู้
โรคหนอนพยาธิ
19. ชุมชนปงสนุก
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใส่ใจต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โรคหนอนพยาธิลาไส้
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
- ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน
20. ชุมชนเทศบาล 4
- โรคหนอนพยาธิลาไส้
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใส่ใจต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โรคขาดสารไอโอดีน
21. ชุมชนนาก่วมใต้
- อบรมให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม
- อบรมให้ความรู้เรื่อง
หนอนพยาธิ

หน ้า 34

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ไอโอดีน
22. ชุมชนดงม่อนกระทิง
- อบรมให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม
- อบรมให้ความรู้และ
การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน
- อบรมให้ความรู้ และ
การควบคุมโรคหนอนพยาธิ
23. ชุมชนสามดวงสามัคคี
- อบรมให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม
- อบรมให้ความรู้และการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- รณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
24. ชุมชนป่าขาม ๒
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใส่ใจต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โรคหนอนพยาธิลาไส้
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
- พัฒนาสุขาภิบาลในชุมชน
หน ้า 35

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

25. ชุมชนจามเทวี
- หนอนพยาธิลาไส้
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใส่ใจต้านภัยมะเร็งเต้านม
- เยาวชนรุ่นใหม่
ต้านภัยยาเสพติด
26. ชุมชนกาดกองต้าเหนือ
- อบรมมะเร็งเต้านม
- อบรมหนอนพยาธิ
- อบรมสุขาภิบาลชุมชน
27. ชุมชนเจริญประเทศ
- โรคมะเร็งเต้านม
- ควบคุมโรคหนอน
พยาธิลาไส้ภัยมืดบัน่ ทอน
สุขภาพ
- โรคขาดสารไอโอดีน
28. ชุมชนศรีชุม - ป่าไผ่
- อบรมให้ความรู้มะเร็ง
เต้านม
- ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ลาไส้ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
- อบรมสุขาภิบาลชุมชน
หน ้า 36

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

29. ชุมชนป่าขาม ๑
- ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ลาไส้ภัยมืดบัน่ ทอน
สุขภาพ
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใส่ใจต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โรคขาดสารไอโอดีน
30. ชุมชนประตูม้า
- อบรมให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม
- อบรมให้ความรู้
เรื่องหนอนพยาธิ
- อบรมให้ความรู้
เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน
31. ชุมชนประตูตาล
- อบรมให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม
- อบรมให้ความรู้
เรื่องหนอนพยาธิ
- อบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคขาดสารไอโอดีน

หน ้า 37

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

32. ชุมชนกาดกองต้าใต้
- อบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคขาดสารไอโอดีน
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใส่ใจต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โรคหนอนพยาธิลาไส้
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
33. ชุมชนท่ามะโอ
- อบรมมะเร็งเต้านม
- โรคหนอนพยาธิลาไส้
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
- อบรมสุขาภิบาลชุมชน
34. ชุมชนช่างแต้ม
- อบรมมะเร็งเต้านม
- โรคหนอนพยาธิลาไส้
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
- อบรมให้ความรู้เรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน
35. ชุมชนกาแพงเมือง
- อบรมมะเร็งเต้านม
- โรคหนอนพยาธิ
- ลาไส้ภัยมืดบัน่ ทอน
สุขภาพ
หน ้า 38

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

- อบรมให้ความรู้
เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน
36. ชุมชนศรีบุญโยง
- โรคหนอนพยาธิ
ลาไส้ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
- อบรมให้ความรู้
เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน
- อบรมมะเร็งเต้านม
37. ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า
- โรคหนอนพยาธิลาไส้
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
- อบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคขาดสารไอโอดีน
- อบรมมะเร็งเต้านม
38. ชุมชนศรีบุญเรือง
- อบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคขาดสารไอโอดีน
- อบรมมะเร็งเต้านม
- โรคหนอนพยาธิลาไส้
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
39. ชุมชนสุขสวัสดิ์
- อบรมให้ความรู้เรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน
หน ้า 39

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

- อบรมมะเร็งเต้านม
- โรคหนอนพยาธิลาไส้
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
40. ชุมชนบ้านสนามบิน
- อบรมมะเร็งเต้านม
- โรคหนอนพยาธิลาไส้
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
- อบรมให้ความรู้
เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน
41. ชุมชนบ้านหน้าค่าย
- อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน
- โรคหนอนพยาธิลาไส้
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
- อบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งเต้านม
42. ชุมชนบ้านต้าสามัคคี
- โรคหนอนพยาธิลาไส้
ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
- อบรมให้ความรู้เรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน

หน ้า 40

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

- อบรมให้ความรู้
มะเร็งเต้านม
43. ชุมชนพระธาตุ
นาก่วมเหนือ
- อบรมมะเร็งเต้านม
- โรคหนอนพยาธิ
ลาไส้ภัยมืดบัน่ ทอนสุขภาพ
- อบรมให้ความรู้เรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน

รวม

1 โครงการ

860,000

-

-
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แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์ (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 2/2561
เทศบาลนครลาปาง
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

1 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ให้การติดต่อสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุระบบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพVHF/FM ขนาดกาลังส่ง
รวดเร็ว
5 วัตต์ จานวน 14 เครื่อง
เครื่องละ 12,000 บาท

2 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ ใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอน

โทรทัศน์ LED TV

2561
(บาท)
168,000

แบบ ผ. 08

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล

213,600

-

-

-

สานักการศึกษา
รร.ท. 1

ขนาด 50 นิ้ว
จานวน 12 เครื่อง ๆ ละ

17,800 บาท
3 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

เพือ่ ให้นักเรียนมีโต๊ะ
โต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้
เก้าอี้นักเรียนทีม่ ีคุณภาพ จานวน 330 ชุด ๆ ละ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 1,200 บาท
อย่างมีประสิทธิภาพ

396,000

-

-

-

สานักการศึกษา
รร.ท. 1

4 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

เพือ่ ให้นักเรียนมีโต๊ะ
เก้าอี้นักเรียนทีม่ ีคุณภาพ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ

120,000

-

-

-

สานักการศึกษา
รร.ท. 1

โต๊ะไม้
ขนาด 120 เซนติเมตร
จานวน 60 ชุด ๆ ละ
2,000 บาท
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

5 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต
ต่อการใช้งานของบุคลากร จานวน 15 ชุด
ชุดละ 6,500 บาท

6 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ เก้าอี้ทางาน จานวน 15 ชุด
ต่อการใช้งานของบุคลากร ชุดละ 600 บาท

7 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ
สาหรับติดตั้งห้อง
ในห้องเรียน

8 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

9 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

2561
(บาท)
97,500

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
รร.ท. 1

9,000

-

-

-

สานักการศึกษา
รร.ท. 1

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
26,000 BTU จานวน 12
เครื่อง ๆ ละ 36,200 บาท

434,400

-

-

-

สานักการศึกษา
รร.ท. 4

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 3,000
ANS Lumens 6 เครื่อง
เครื่องละ 28,200 บาท

169,200

-

-

-

สานักการศึกษา
รร.ท. 4

เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอน

จอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม
100 นิว้ จานวน 6 เครื่อง
เครื่องละ 9,500 บาท

57,000

-

-

-

สานักการศึกษา
รร.ท. 4
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

10 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ ใช้ในห้องโถงอาคาร เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
(ชั้น 1)
ระดับ XGA ขนาด 5,000
ANS Lumens 1 เครื่อง
เครื่องละ 54,400 บาท

11 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ ใช้ในห้องโถงอาคาร จอรับภาพชนิดมอเตอร์
(ชั้น 1)
ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม
120 นิว้ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 13,100 บาท

รวม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
54,400

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

13,100

-

-

-

1,732,200

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
รร.ท. 4

สานักการศึกษา
รร.ท. 4
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