แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3/2561
เทศบาลนครลาปาง
กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(www.lampangcity.go.th)

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2561

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 3/2561
เทศบาลนครลาปาง
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
รวม
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
1. อบรมผู้ประกอบการอาหารในตลาดสดส่งเสริมตลาดสดน่าซื้อ
2. อบรมผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครลําปาง
3. รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครลําปางตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานห้องส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครลําปาง
5. อบรมเพิ่มความรู้และทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่อาสาสมัคร
ผู้เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องเหตุรําคาญประจําเทศบาลนครลําปาง
6. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการซ่อมรถในเขตเทศบาลนครลําปาง
7. เรียนรู้ร่วมสร้างโภชนาการสมวัยในเด็ก (0-6 ปี) ในชุมชนเขตเทศบาลนครลําปาง

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

1

50,000

-

-

-

-

1

50,000

-

-

1
2

300,000
350,000

1
1

300,000
300,000

1
1

300,000
300,000

3
4

900,000
950,000

-

-

1
1
1

10,000
30,000
50,000

1
1
-

10,000
30,000
-

1
1
-

10,000
30,000
-

3
3
1

30,000
90,000
50,000

-

-

1
1

80,000
40,000

1
1

80,000
40,000

1
1

80,000
40,000

3
3

240,000
120,000

-

-

1
1

1
-

30,000
-

1
-

30,000
-

3
1

8. พัฒนาผู้คา้ /ผู้ประกอบการ ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคแอลกอฮอล์และบุหรี่

-

-

1

-

-

-

-

1

9. อบรมให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางร่างกาย
และการเคลื่อนไหว
รวม

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

9

30,000
11,460
(งบ สปสช.)
9,000
(งบ สปสช.)
23,020
(งบ สปสช.)
283,480

5

190,000

5

190,000

19

90,000
11,460
(งบ สปสช.)
9,000
(งบ สปสช.)
23,020
(งบ สปสช.)
663,480
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ยุทธศาสตร์
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
1. ปรับปรุงอาคารมิวเซียมเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ลําปาง
2. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง
(มิวเซียมลําปาง)
3. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน
4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเปลี่ยนหม้อแปลงพร้อมเดินสายไฟ โรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา)
5. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ศนู ย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ปรับปรุงสถานที่ดื่มน้ําโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกลู )

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1
-

4,200,000
-

1

2,500,000

1

2,500,000

1

2,500,000

1
3

4,200,000
7,500,000

-

-

1
1

200,000
500,000

1
-

200,000
-

1
-

200,000
-

3
1

600,000
500,000

-

-

1

100,000
(เงินอุดหนุน)

-

-

-

-

1

100,000
(เงินอุดหนุน)

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

135,600
(เงินอุดหนุน)
204,000
(เงินอุดหนุน)
-

3

1

135,600
(เงินอุดหนุน)
204,000
(เงินอุดหนุน)
-

1

-

10. ปรับปรุงหลังคาและระบบไฟฟ้าภายในอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
11. ปรับปรุงอาคารอูสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

12. ปรับปรุงห้องน้ํา - ห้องส้วม อาคารเรียนระดับประถมศึกษาชั้นล่าง
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
13. ก่อสร้างประตูดา้ นข้างโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

1

4,200,000

12

150,000
(เงินอุดหนุน)
135,600
(เงินอุดหนุน)
204,000
(เงินอุดหนุน)
150,000
(เงินอุดหนุน)
150,000
(เงินอุดหนุน)
150,000
(เงินอุดหนุน)
150,000
(เงินอุดหนุน)
150,000
(เงินอุดหนุน)
4,539,600

4

3,039,600

4

3,039,600

21

150,000
(เงินอุดหนุน)
406,800
(เงินอุดหนุน)
612,000
(เงินอุดหนุน)
150,000
(เงินอุดหนุน)
150,000
(เงินอุดหนุน)
150,000
(เงินอุดหนุน)
150,000
(เงินอุดหนุน)
150,000
(เงินอุดหนุน)
14,818,800

7. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
8. สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
9. ปรับปรุงอาคารนครลําปางโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

รวม

-

1

1

3
1
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ยุทธศาสตร์
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม
ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1. ปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย (สวนเขลางค์ ฟิตเนส)
2. ก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ําสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
3. ก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด
4. ปรับปรุงอาคารศาลาริมน้ํา (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ) และสะพานข้ามสระน้ํา
ในสวนสาธารณะเขลางค์นคร
5. อบรมอาสาสมัครท้องถิน่ รักษ์โลก (อถล.)
6. รณรงค์การลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน
7. ปรับปรุงถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 2 ตั้งแต่ขา้ งบ้านเลขที่ 34 ถึงถนนกําแพงเมือง
8. ปรับปรุงถนนประตูม้า ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 72 ถึงถนนพระแก้ว
9. ปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ถนนราชบุตร ถึงถนนบุญวาทย์
10. ปรับปรุงถนนวัดม่อนจําศีล ซอย 2 ตั้งแต่ถนนวัดม่อนจําศีล ถึงบ้านเลขที่ 21
11. ปรับปรุงถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแต่ถนนพระบาท ถึงบ้านเลขที่ 164
12. ปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชนเจริญสุข (ข้างบริษัทโค้วยู่ฮะ)
13. ปรับปรุงถนนประตูตาล ตั้งแต่ถนนประตูม้า ข้างบ้านเลขที่ 187
ถึงถนนประตูม้า ซอย 1
14. ก่อสร้างถนนและปรับปรุงบ่อพัก ถนนป่าไม้ ซอยข้างบ้านเลขที่ 19 ถึงถนนวังเหนือ
บ้านเลขที่ 10
15. ปรับปรุงถนนตัดใหม่ ตั้งแต่ถนนเรือนแพ ถึงถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 1019
16. ปรับปรุงถนนปงสนุก ซอย 4 ตั้งแต่ถนนปงสนุก ข้างบ้านเลขที่ 235/1
ถึงถนนจามเทวี ซอย 3
17. ปรับปรุงถนนปงสนุก ซอยวังคํา ตั้งแต่ถนนปงสนุก ข้างบ้านเลขที่ 220/1
ถึงถนนจามเทวีขา้ งบ้านเลขที่ 235
18. ก่อสร้างถนนและปรับปรุงบ่อพัก ถนนบ้านดงไชย ซอย 5 ตั้งแต่ถนนวังขวา
ข้างบ้านเลขที่ 223/6 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 25/3

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1
-

365,000
-

1
1
1

1,927,000
500,000
1,000,000

1
-

500,000
-

1
-

500,000
-

1
1
3
1

365,000
1,927,000
1,500,000
1,000,000

-

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1

100,000
20,000
1,694,000
2,170,000
1,411,000
930,000
1,872,000
180,000
636,000

-

-

-

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1

100,000
20,000
1,694,000
2,170,000
1,411,000
930,000
1,872,000
180,000
636,000

-

-

1

285,000

-

-

-

-

1

285,000

-

-

1
1

457,000
1,187,000

-

-

-

-

1
1

457,000
1,187,000

-

-

1

1,244,000

-

-

-

-

1

1,244,000

-

-

1

2,532,000

-

-

-

-

1

2,532,000

หน้า 3

ยุทธศาสตร์
19. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนไฮเวย์ลําปาง - งาว ซอยข้างบ้านเลขที่ 276
ถึงบริเวณบ้าน 274
20. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 9 ตั้งแต่ขา้ งบ้านเลขที่ 51/1
ถึงข้างบ้านเลขที่ 27
21. ปรับปรุงถนนพระบาท ซอย 6 (ซอยข้าวปั้น) ตั้งแต่ขา้ งบ้านเลขที่ 29
ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน
22. ก่อสร้างถนนริมน้ํา ซอยข้างบ้านเลขที่ 42/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 42/2
23. ก่อสร้างถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 295 ถึงถนนบ้านดง
ข้างบ้านเลขที่ 231
24. ปรับปรุงถนนซอยกู่เกิ้ง ตั้งแต่ถนนฉัตรไชย ข้างบ้านเลขที่ 246/9 ถึงถนนมนตรี
ข้างบ้านเลขที่ 48/1
25. ปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 140/128 ถึงถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว
26. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนพหลโยธิน (ซอยข้างร้านเบตงมินิมาร์ท)
ซอยข้างบ้านเลขที่ 221/4 ถึงถนนรอบเวียง ข้างบ้านเลขที่ 57
27. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนบ้านดงไชย ซอย 5 ซอยหลังวัดดงไชย
ถึงข้างบ้านเลขที่ 231/2
28. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนลําปาง-แม่ทะซอย 5 ตั้งแต่บริเวณ
บ้านเลขที่ 73/3 ถึงบ้านเลขที่ 73/1
29. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนลําปาง-แม่ทะ ซอย 5 (ซอยแพร่ใจ)
ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 55/1 ถึงบ้านเลขที่ 51
30. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 ซอยข้างบ้านเลขที่ 10
31. ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน
32. ก่อสร้างถนนกําแพงเมือง ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 115/10 ถึงบ้านเลขที่ 115/9
33. ก่อสร้างซุ้มประตูเมือง ถนนพหลโยธินบริเวณแยกนาก่วม
34. ปรับปรุงถนนช่างแต้ม (กําแพงเมือง) ตั้งแต่ถนนท่าต้นเกี๋ยง ถึงถนนประตูม้า
35. ก่อสร้างซุ้มประตูเมือง ถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนลําปาง
36. ปรับปรุงสะพานช้างเผือก

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1
320,000
-

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
1
320,000

-

-

1

435,000

-

-

-

-

1

435,000

-

-

1

373,000

-

-

-

-

1

373,000

-

-

1
1

157,000
725,000

-

-

-

-

1
1

157,000
725,000

-

-

1

2,002,000

-

-

-

-

1

2,002,000

-

-

1
1

742,000
1,048,000

-

-

-

-

1
1

742,000
1,048,000

-

-

1

909,000

-

-

-

-

1

909,000

-

-

1

233,000

-

-

-

-

1

233,000

-

-

1

183,000

-

-

-

-

1

183,000

-

-

1
1
1
1
1
1
1

600,000
12,100,000
366,000
3,627,000
748,000
3,042,000
1,740,000

-

-

-

-

1
1
1
1
1
1
1

600,000
12,100,000
366,000
3,627,000
748,000
3,042,000
1,740,000
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ยุทธศาสตร์
37. ปรับปรุงอาคารวัฒนธรรมภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร
38. ปรับปรุงรั้วด้านข้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ประตูเวียง)
39. ปรับปรุงรั้วและฐานประดับตกแต่งต้นไม้ ในสวนสาธารณะเขลางค์นคร
40. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนศรีปงชัย ซอย 2 ตั้งแต่ถนนศรีปงชัย
ถึงสะพานบ้านศรีปงชัย
41. ก่อสร้างป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครลําปาง
42. ก่อสร้างป้ายชื่อถนนซอยในเขตเทศบาลนครลําปาง
รวม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. ปรับปรุงห้องทํางานอาคารสํานักการช่าง-กองคลัง ชั้น 3 และ 4
2. ก่อสร้างทางลาดคนพิการบริเวณ ชั้น 1 อาคารสํานักการช่าง-กองคลัง
3. ปรับปรุงห้องทํางานสํานักทะเบียนท้องถิน่ เทศบาลนครลําปาง
4. เทศบาลเคลื่อนที่
5. พัฒนาองค์กรเปี่ยมสุข (Happy Workplace)
6. เทศบาลนครลําปางพบสื่อมวลชน
5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1. ติดตั้งเสารับ - ส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร
5.7 แผนงานการศึกษา
1. ปรับปรุงระบบประปาของสํานักการศึกษา
รวม
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. ท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1
900,000
1
260,000
1
398,000
1
3,809,000
-

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
1
900,000
1
260,000
1
398,000
1
3,809,000

1

365,000

1
1
41

250,000
300,000
53,412,000

1

500,000

1

500,000

1
1
44

250,000
300,000
54,777,000

1
-

120,000
-

-

-

1
1
1
1
1

150,000
230,000
100,000
100,000
100,000

1
1
1

100,000
50,000
100,000

1
1
1

100,000
50,000
100,000

1
1
1
3
3
3

120,000
150,000
230,000
300,000
200,000
300,000

-

-

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

1

120,000

1
7

115,000
895,000

3

250,000

3

250,000

1
14

115,000
1,515,000

3

4,685,000

1
1
72

1,000,000
1,000,000
60,480,080

1
1
15

1,000,000
1,000,000
5,279,600

1
1
15

1,000,000
1,000,000
5,279,600

3
3
105

3,000,000
3,000,000
75,724,280
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 3/2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครลาปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมความรู้
1. เพือ่ สร้างความรู้ อบรมให้ความรู้แก่
50,000
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยให้
ในเขตเทศบาลนครลาปาง
ประชาชนในท้องถิ่น จานวนประมาณ 150 คน
2. เพือ่ กระตุ้นเตือน
ประชาชนให้รู้สิทธิ
และรักษาสิทธิของ
ตนเอง

รวม

1 โครงการ

-

50,000

-

2564
(บาท)
-

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ทีก่ าหนดไว้

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้เข้ารับการอบรม สานักปลัด
มีความรู้ความเข้าใจ เทศบาล
เกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าทีต่ ามระบอบ
ประชาธิปไตยและ
สามารถนาความรู้
ไปเผยแพร่ให้
ประชาชนทัว่ ไปได้

-
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมศูนย์
1. จัดทาศูนย์เรียนรู้
เพือ่ ให้มีความรู้
300,000
300,000
การเรียนรู้
เกี่ยวกับการดาเนิน เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมตามหลัก
ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 2. จัดอบรมให้ความรู้
พอเพียงได้
แก่ชุมชนในเรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

รวม

1 โครงการ

-

300,000

300,000

2564
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ ผู้เข้าร่วมโครงการ กองสวัสดิการ
ของการดาเนินงาน มีความรู้ความเข้าใจ สังคม
ตามโครงการ
ในเรือ่ งปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

300,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 อบรมผู้ประกอบการ เพือ่ อบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการอาหารใน
อาหารในตลาดสด
แก่ผู้ประกอบการ
ตลาดสด จานวน 60 คน
ส่งเสริมตลาดสดน่าซื้อ จาหน่ายอาหารสด
อาหารปรุงสาเร็จใน
ตลาดสดเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหารและการเลือก
ซื้ออาหารสดที่
ปลอดภัยจากสารปนเปือ้ นได้อย่างถูกต้อง

2561
(บาท)
-

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

2564
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1. ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้ารับการอบรม
2. ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เกี่ยวกับ
สุขาภิบาลอาหาร
และสารปนเปือ้ น
ในอาหารผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผู้ทผี่ ่านการฝึกอบรม
ครั้งนีม้ ีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
และอันตรายจากสาร
ปนเปือ้ นในอาหาร
และมีความตระหนัก
ในเรื่องความสะอาด
และปลอดภัยของ
อาหารทีน่ ามา
จาหน่ายในตลาดสด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อาหารและ
คุ้มครองผู้บริโภค
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 อบรมผู้สัมผัสอาหาร เพือ่ อบรมให้ความรู้
ในเขตเทศบาลนคร แก่ผู้สัมผัสอาหาร
ลาปาง
ในเขตเทศบาลนคร
ลาปาง ได้มีความรู้
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
อย่างถูกต้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้สัมผัสอาหารในเขต
เทศบาลนครลาปาง
จานวน 200 คน
(จัดอบรมจานวน 4 รุ่น)

2561
(บาท)
-

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

2564
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1. ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้ารับการอบรม
2. ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เกี่ยวกับ
สุขาภิบาลอาหาร
ทีก่ าหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผู้ทผี่ ่านการฝึกอบรม
ครั้งนีม้ ีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
และอันตรายจาก
สารปนเปือ้ นใน
อาหารและมีความ
ตระหนักในเรื่อง
ความสะอาดและ
ปลอดภัยของอาหาร
ทีจ่ าหน่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อาหารและ
คุ้มครองผู้บริโภค
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

3 รับฟังความคิดเห็น
เทศบัญญัติเทศบาล
นครลาปางตาม
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

วัตถุประสงค์
เพือ่ รับฟังความคิดเห็น
เทศบัญญัติเทศบาล
นครลาปางตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข
พ.ศ. 2535

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รับฟังความคิดเห็น
เทศบัญญัติเทศบาล
นครลาปางตาม
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
จานวน 10 เรื่อง
1. ร่างเทศบัญญัติสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือ
สถานทีส่ ะสมอาหาร
2. ร่างเทศบัญญัติการ
จาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ
3. ร่างเทศบัญญัติตลาด
4. ร่างเทศบัญญัติการจัด
การสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
5. ร่างเทศบัญญัติการ
ควบคุมกิจการทีเ่ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
6. ร่างเทศบัญญัติ
สุสานและฌาปนสถาน

2561
(บาท)
-

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

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ เทศบาลมีกฎหมาย
สาเร็จของการ
ท้องถิ่นทีช่ ดั เจนและ
ปรับปรุงเทศบัญญัติ ปฏิบัติได้สามารถนา
ไปใช้ในการควบคุม
กากับกิจการต่างๆ
ในเขตเทศบาล
ได้ถูกต้องเหมาะสม
กับสภาพปัญหา
เป็นการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

หน้า 10

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน
7. ร่างเทศบัญญัติการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
8. ร่างเทศบัญญัติการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์
9. ร่างเทศบัญญัติกิจการ
ให้บริการเลี้ยงและดูแล
เด็กทีบ่ ้าน
10. ร่างเทศบัญญัติการ
ควบคุมการประกอบ
กิจการตู้น้าดื่ม
หยอดเหรียญ

หน้า 11

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

4 ส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานห้องส้วม
สาธารณะในเขต
เทศบาลนครลาปาง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผู้รับผิดชอบ
การบริการห้องส้วม
สาธารณะ มีความรู้
เรื่องมาตรฐานส้วม
สาธารณะระดับ
ประเทศ (HAS)
2. เพือ่ ให้ผู้รับผิดชอบ
การบริการส้วม
สาธารณะมีระบบ
การบริหารจัดการ
ความสะอาดของส้วม
ของหน่วยงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ประชาสัมพันธ์
มาตรฐานส้วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดอบรมผู้รับผิดชอบ
การบริการส้วมสาธารณะ
ในเขตเทศบาลนครลาปาง
ได้แก่ สถานศึกษา
ร้านอาหาร โรงแรม
วัด สถานีบริการน้ามัน
เชื้อเพลิง ตลาดสด
สวนสาธารณะ สานัก/กอง
ในเทศบาลนครลาปางและ
ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 80 คน
2. ตรวจประเมินมาตรฐาน
ห้องส้วมสาธารณะของ
สถานบริการต่าง ๆ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000

2564
(บาท)
80,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ด้าน
มาตรฐานส้วม
สาธารณะระดับ
ประเทศ (HAS)
2. ร้อยละ 20 ของ
สถานบริการส้วม
สาธารณะทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการผ่าน
มีการรายงานผลการ
ตรวจหาเชื้อฟีคัล
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ในส้วมสาธารณะ
3. ร้อยละ 20 ของ
สถานบริการส้วม
สาธารณะทีเ่ ข้าร่วม
โครงการผ่านเกณฑ์
การประเมิน
มาตรฐานส้วม
สาธารณะระดับ
ประเทศ (HAS)

1. สถานบริการ
ส้วมสาธารณะทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการมีระบบ
บริหารจัดการส้วม
ทีม่ ีประสิทธิภาพ
2. สถานบริการส้วม
สาธารณะทีเ่ ข้าร่วม
โครงการผ่านเกณฑ์
การประเมิน
มาตรฐานส้วม
สาธารณะระดับ
ประเทศ (HAS)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

หน้า 12

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

5 อบรมเพิม่ ความรู้และ
ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทแก่อาสาสมัคร
ผู้เจรจาไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทเรื่องเหตุราคาญ
ประจาเทศบาลนคร
ลาปาง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เพิม่ ความรู้และ
ทักษะในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทเรื่องเหตุ
ราคาญอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมให้แก่
ผู้เจรจาไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทเรื่องเหตุ
ราคาญประจา
เทศบาลนครลาปาง
2. เพือ่ ให้อาสาสมัคร
ผู้เจรจาไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทเรื่องเหตุราคาญ
ประจาเทศบาลนคร
ลาปาง ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เรียนรู้
เทคนิคและวิธีการ
ใหม่ ๆ เพือ่ นามาปรับ
ใช้ในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท
3. เพือ่ ให้การพัฒนา
ระบบการไกล่เกลี่ย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อาสาสมัครผู้เจรจา
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เรื่องเหตุราคาญประจา
เทศบาลนครลาปาง
และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้อง
จานวนประมาณ 40 คน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000

2564
(บาท)
40,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ
อาสาสมัครผู้เจรจา
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เรื่องเหตุราคาญ
ประจาเทศบาลนคร
ลาปาง มีความรู้
และทักษะในการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เรื่องเหตุราคาญ
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและ
มีรูปแบบและ
แนวทางเดียวกัน

1. อาสาสมัครผู้
เจรจาไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทเรื่องเหตุ
ราคาญประจา
เทศบาลนครลาปาง
มีความรู้และทักษะ
ในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท เรื่องเหตุ
ราคาญอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
2. การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทเรื่อง
เหตุราคาญในเขต
เทศบาลนครลาปาง
มีประสิทธิภาพ
ลดปริมาณการ
ดาเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

หน้า 13

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

30,000

30,000

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
ความรู้ด้านการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมทีด่ ีและ
ความรู้ในด้านอาชีว
อนามัยและความ
ปลอดภัยจากการ
ทางานในสถาน
ประกอบการซ่อมรถ

ผู้ประกอบการและ
พนักงานของสถาน
ประกอบการซ่อมรถ
ในเขตเทศบาลนคร
ลาปางมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมทีด่ ีและ
หลักการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข้อพิพาทเรื่องเหตุ
ราคาญประจาเทศบาล
นครลาปาง เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
มีรูปแบบและแนวทาง
เดียวกัน
6 ส่งเสริมและพัฒนา
สถานประกอบ
การซ่อมรถในเขต
เทศบาลนครลาปาง

เพือ่ เพิม่ ความรู้
ด้านการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมทีด่ ี และ
ความรู้ในด้านอาชีว
อนามัยและความ
ปลอดภัยจากการ
ทางานให้แก่ผู้ประกอบ
การและพนักงานของ
สถานประกอบการ
ซ่อมรถในเขตเทศบาล
นครลาปาง

จัดอบรมแก่ผู้ประกอบการ
และพนักงานของสถาน
ประกอบการซ่อมรถ
ในเขตเทศบาลนครลาปาง

-

30,000

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

หน้า 14

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

7 เรียนรู้ร่วมสร้าง
โภชนาการสมวัย
ในเด็ก (0-6 ปี) ใน
ชุมชนเขตเทศบาล
นครลาปาง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริม
ผู้ปกครอง ครูพเี่ ลี้ยง
เด็ก และอสม. ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ทีถ่ ูกต้องเกี่ยวกับ
โภชนาการทีเ่ หมาะสม
กับเด็กปฐมวัย
2. เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
อสม. ครูพเี่ ลี้ยงเด็ก
ในการติดตามเฝ้าระวัง
และให้คาแนะนา
เรื่องโภชนาการแก่ผู้
ปกครองเด็ก (0– 6 ปี)
ในชุมชนและในศูนย์
เด็กเล็กเขตเทศบาล
นครลาปาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กลุ่มเป้าหมายรวมทัง้ หมด
60 คน แยกเป็น
1. ผู้ปกครองเด็กทีม่ ีปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ
ในชุมชน จานวน 25 คน
2. ครูพเี่ ลี้ยงเด็กศูนย์
เด็กเล็กเขตเทศบาลนคร
ลาปาง จานวน 10 คน
3. อสม. ทีร่ ับผิดชอบ
ติดตามเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการเด็ก (0-6 ปี)
ในชุมชน และพบเด็ก
ทีม่ ีปัญหาทุพโภชนาการ
จานวน 25 คน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
11,460
งบ สปสช.

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ สามารถ
ตอบแบบทดสอบ
ความรู้หลังการ
อบรมผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนด

1. ผู้ปกครอง/ครู
พีเ่ ลี้ยงเด็ก และอสม.
สามารถนาความรู้
ไปปรับใช้ในการ
เสริมสร้างโภชนาการ
ทีเ่ หมาะสมสาหรับ
เด็กเพือ่ ให้เด็กมี
ภาวะโภชนาการปกติ
2. เด็กกลุ่มเป้าหมาย
มีภาวะโภชนาการ
ทีด่ ีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริม
สุขภาพ

หน้า 15

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

8 พัฒนาผู้ค้า/
ผู้ประกอบการ
ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค
แอลกอฮอล์และบุหรี่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ความรู้แก่ผู้ค้า/ ตัวแทนผู้ค้า/ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการทีข่ าย ประเภทสถานบันเทิง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
และบุหรี่ เกี่ยวกับโรค ร้านขายของชา จานวน
ทีเ่ กิดจากการบริโภค 80 คน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และการสูบบุหรี่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
9,000
งบ สปสช.

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 75 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถตอบแบบ
ทดสอบความรู้
หลังการอบรม

1. เกิดการมีส่วนร่วม
ของผู้ค้า/
ผู้ประกอบการ
ในการดูแลสุขภาพ
ผู้บริโภค
2. ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ทีไ่ ด้รับไปปฏิบัติได้
ถูกต้องตามพระราช
บัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

9 อบรมให้ความรู้เรื่อง
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
คนพิการทางร่างกาย
และการเคลื่อนไหว

รวม

9 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
และผู้พิการ
(caregiver) และ อสม.
และเครือข่ายสุขภาพ
ในด้านการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพคนพิการ
ทางร่างกายและ
การเคลื่อนไหว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
และผู้พิการ (caregiver)
จานวน 15 คน และ
เครือข่ายสุขภาพ
จานวน 43 คน และ
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้อง
จานวนประมาณ 70 คน
2. ลงพืน้ ทีใ่ นชุมชน
จานวน 43 ชุมชน
เพือ่ ฝึกปฎิบัติดูแลผู้สูงอายุ
และคนพิการในชุมชน

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
23,020
งบ สปสช.

283,480

190,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1. ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ในด้าน
สามารถตอบแบบ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
คนพิการทางร่างกาย
ทดสอบหลังการ
อบรมผ่านเกณฑ์
และการเคลื่อนไหว
2. ร้อยละ 75 ของ สามารถนาความรู้ที่
ผู้พิการในเขตเทศบาล ได้รับไปใช้ในการดูแล
นครลาปางได้รับ
ผู้พิการในชุมชนได้
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
เบือ้ งต้นทีถ่ ูกต้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

190,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงอาคาร
เพือ่ ใช้เป็นสถานที่ โดยทาการปรับปรุง
4,200,000
มิวเซียมเพือ่ เป็น
ท่องเทีย่ วและให้
อาคารในส่วนทีเ่ หลือ เช่น
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ความรู้แก่ประชาชน ผิวพืน้ ผิวผนังภายใน
ลาปาง
ติดตั้งดวงโคม-อุปกรณ์
งานครุภัณฑ์สานักงาน
ห้องพยาบาล เคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ และ
ชั้นจาหน่ายของทีร่ ะลึก
ป้ายจอ LED ติดตั้ง
ระบบเสียงในห้องมัลติมีเดีย
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

2564
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความพึงพอใจ เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ของประชาชนต่อ และให้ความรู้กับ
การดาเนินโครงการ ประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

ตัวชี้วัด (KPI)
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 ส่งเสริมพัฒนา
1. เพือ่ สร้างพืน้ ทีก่ าร จัดกิจกรรม/นิทรรศการให้
2,500,000
2,500,000
การเรียนรู้และการ
เรียนรู้ในรูปแบบของ ความรู้สาหรับเด็กเยาวชน
จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตบน และประชาชนทัว่ ไป
การเรียนรู้เมืองลาปาง พืน้ ฐานการมีส่วนร่วม
(มิวเซียมลาปาง)
ของคนในท้องถิ่น
2. เพือ่ ใช้พนื้ ที่
มิวเซียมลาปางและ
บ่มเพาะคนรุ่นใหม่
ของสังคมโดยการนา
องค์ความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์
มาเป็นพืน้ ฐานสาคัญ
3. เพือ่ เป็นต้นแบบ
และเป็นแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลหรือคลัง
ความรู้ท้องถิ่นที่
หลากหลายเป็นฐาน
ในการศึกษาและ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
2,500,000 ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าใช้บริการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. เด็ก เยาวชน
ประชาชน ในท้องถิ่น
มีแหล่งเรียนรู้ศูนย์
ข้อมูลคลังความรู้
ท้องถิ่นในรูปแบบ
ของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
2. มีสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
เชิงประวัติศาสตร์
ทีท่ ันสมัยและเข้าถึง
ได้งา่ ย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานพิพิธภัณฑ์
และเครือข่าย
ทางการศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ส่งเสริมพัฒนาการ
1. เพือ่ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม/นิทรรศการให้
200,000
200,000
เรียนรู้และการ
การเปิดให้บริการของ ความรู้สาหรับเด็กเยาวชน
จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์เทศบาลฯ และประชาชนทัว่ ไป
หอปูมละกอน
2. เพือ่ จัดกิจกรรม
หรือนิทรรศการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
สาหรับเด็กเยาวชน
และประชาชน
3. เพือ่ เป็นแหล่ง
เรียนรู้รองรับการ
แลกเปลี่ยนศิลป
วัฒนธรรมกับ
ชาวต่างชาติ

2564
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าใช้บริการ

1. ประชาชน
ในท้องถิ่นและ
นักท่องเทีย่ ว
ได้รับความรู้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่นจังหวัด
ลาปาง จากการ
เข้าเยี่ยมชมและ
ร่วมกิจกรรม/
นิทรรศการของ
พิพิธภัณฑ์
หอปูมละกอน
2. มีแหล่งเรียนรู้
รองรับการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับ
กลุ่มอาเซียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานพิพิธภัณฑ์
และเครือข่าย
ทางการศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
เพือ่ ให้มีกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
500,000
เปลี่ยนหม้อแปลง
เพียงพอต่อการใช้งาน เปลี่ยนหม้อแปลงเดิม
พร้อมเดินสายไฟ
และการจัดกิจกรรม พร้อมเดินสายไฟ
โรงเรียนเทศบาล 7
การเรียนการสอน
(ศิรินาวินวิทยา)
5 ส่งเสริมการจัดกระบวน
การเรียนการสอน
การบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพือ่ จัดกระบวนการ
เรียนการสอน
การบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. จัดกระบวนการเรียน
การสอนให้แก่โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครลาปาง
2. นักเรียน ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิต
ประจาวัน

-

100,000
(เงินอุดหนุน)

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ มีระบบไฟฟ้า
ของการดาเนินงาน ทีเ่ พียงพอต่อการ
ตามโครงการ
ใช้งาน

-

ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างน้อย
จานวน 1 แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา)

1.มีศูนย์การเรียนรู้ สานักการศึกษา
งานโรงเรียน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างน้อย
จานวน 1 แห่ง
2. สามารถให้ความรู้
กับนักเรียน ประชาชน
ในการนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจาวัน
และสถานการณ์จริง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 ปรับปรุงสถานทีด่ ื่มน้า เพือ่ ให้มีสถานทีด่ ื่มน้า ปรับปรุงพืน้ ทีส่ าหรับเป็น
150,000
โรงเรียนเทศบาล 3
เป็นสัดส่วน
สถานทีด่ ื่มน้า และงานอื่น ๆ
(เงินอุดหนุน)
(บุญทวงค์อนุกูล)
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
7 สนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

สนับสนุนการจัดการ
ศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงม่อนกระทิง
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนาก่วมใต้

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นาก่วมใต้ ได้รับการ
สนับสนุน หนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-

135,600
(เงินอุดหนุน)

135,600
(เงินอุดหนุน)

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ โรงเรียนมีสถานที่
ของการดาเนินงาน ดื่มน้าทีเ่ ป็นสัดส่วน
ตามโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3
(บุญทวงค์อนุกูล)

135,600 ระดับความสาเร็จ สามารถสนับสนุน สานักการศึกษา
งานศึกษา
(เงินอุดหนุน) ของการดาเนินงาน ค่าใช้จา่ ยในการ
จัดการศึกษาสาหรับ ไม่กาหนดระดับ
ตามโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 สนับสนุนค่าจัด
1. สนับสนุนการจัด เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
204,000
204,000
การเรียนการสอนของ การเรียนของศูนย์
เด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.)
บ้านดงม่อนกระทิงและ นาก่วมใต้ ได้รับการเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสอน (รายหัว)
นาก่วมใต้
2. เพือ่ ให้เด็กเล็ก
ได้รับการส่งเสริมและ
มีพัฒนาการอย่าง
สมวัยตามมาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9 ปรับปรุงอาคาร
นครลาปาง
โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย)

1. เพือ่ ปรับปรุงสภาพ ปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารให้เกิดประโยชน์ ห้องเรียน และห้องน้าเดิม
สูงสุด
ทีช่ ารุด หลังคารั่วซึม
2. เพือ่ ทาสีกันเปือ้ น และงานอื่นๆ
ผนังห้องเรียนทุกห้อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)
3. เพือ่ ซ่อมแซมห้อง
อยู่ในสภาพทีส่ ะอาด
เรียบร้อยใช้งานได้ดี

-

150,000
(เงินอุดหนุน)

-

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2564
(บาท)
204,000 ระดับความสาเร็จ เด็กนักเรียนได้รับ
(เงินอุดหนุน) ของการดาเนินงาน การส่งเสริมและมี
พัฒนาการอย่างสมวัย
ตามโครงการ

-

ระดับความสาเร็จ อาคารเรียนมีสภาพ
ของการดาเนินงาน ใช้งานได้ดี
ตามโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานศึกษา
ไม่กาหนดระดับ

สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย)
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 ปรับปรุงหลังคาและ
เพือ่ ปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงหลังคาทีแ่ ตกชารุด
150,000
ระบบไฟฟ้าภายใน
อเนกประสงค์ให้
และเปลี่ยนระบบไฟฟ้า
(เงินอุดหนุน)
อาคารอเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้อย่าง แสงสว่างภายในตัวอาคาร
โรงเรียนเทศบาล 5
มีประสิทธิภาพ
เป็นโคมส่องสว่างใช้หลอด
(บ้านศรีบุญเรือง)
LED และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
11 ปรับปรุงอาคารอูสาสนะ เพือ่ ให้อาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 6
สะอาด สวยงามเป็น
(วัดป่ารวก)
ระเบียบเรียบร้อย
น่าอยู่ น่าเรียน

โดยทาการปรับปรุงภายใน
อาคารเรียน ชั้น 2-3
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

-

150,000
(เงินอุดหนุน)

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ หลังคาและระบบ
สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน ไฟฟ้าอาคาร
โรงเรียนเทศบาล 5
ตามโครงการ
อเนกประสงค์ได้รับ (บ้านศรีบุญเรือง)
การปรับปรุงมีสภาพ
ทีใ่ ช้งานได้ดี

ระดับความสาเร็จ อาคารเรียนอยู่ใน
สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน สภาพดี มีความเป็น โรงเรียนเทศบาล 6
ตามโครงการ
ระเบียบเรียบร้อย
(วัดป่ารวก)
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 ปรับปรุงห้องน้า-ห้องส้วม เพือ่ ปรับปรุงระบบ โดยทาการรื้อถอนสุขภัณฑ์
150,000
อาคารเรียนระดับ
น้าทิง้ และระบบการ เดิมออก แล้วทาการติดตั้ง
(เงินอุดหนุน)
ประถมศึกษาชั้นล่าง
กาจัดของเสียในห้องน้า สุขภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงระบบ
โรงเรียนเทศบาล 7
ให้มีสภาพใช้งานได้ดี สุขาภิบาล และระบบประปา
(ศิรินาวินวิทยา)
พร้อมทาสี และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
13 ก่อสร้างประตูด้านข้าง
โรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านแสนเมืองมูล)

รวม

13 โครงการ

1. เพือ่ ความปลอดภัย
ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ให้กับผู้เรียน
2. เพือ่ ให้ผู้เรียน
อยู่ในสภาพแวดล้อม
ทีเ่ หมาะสมเอื้อต่อการ
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี

1. ก่อสร้างประตูด้านข้าง
กว้าง 4 เมตร ทางทิศเหนือ
ติดอาคารสุชาดารามบริเวณ
ถนนด้านข้างวัดพระแก้ว
ดอนเต้า
2. ติดตั้งโคมไฟปิดเปิด
อัตโนมัติอยู่บนหัวเสาทัง้ สอง
ด้านของประตู และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

2564
(บาท)
-

-

150,000
(เงินอุดหนุน)

-

-

4,200,000

4,539,600

3,039,600

3,039,600

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ ห้องน้า-ห้องส้วม
ของการดาเนินงาน ในอาคารได้รับการ
ตามโครงการ
ปรับปรุงใช้งานได้ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา)

ระดับความสาเร็จ ผู้เรียนอยู่ในสภาพ สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน แวดล้อมทีเ่ หมาะสม โรงเรียนเทศบาล 1
ตามโครงการ
เอือ้ ต่อการมี
(บ้านแสนเมืองมูล)
สุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีด่ ี

หน้า 25

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงอาคาร
เพือ่ เพิม่ สถานที่
ปรับปรุงพืน้ ทีจ่ อดรถชั้นล่าง 365,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมีสถานที่
ศูนย์ส่งเสริม
ให้กับประชาชน
พืน้ ทีใ่ ช้สอยประมาณ
ของประชาชนต่อ ออกกาลังกาย ทีม่ ี
สมรรถนะทางกาย
ได้ใช้ออกกาลังกาย 42.00 ตารางเมตร เป็นห้อง
การดาเนินโครงการ มาตรฐาน
(สวนเขลางค์ ฟิตเนส)
ออกกาลังกาย ปรับปรุงพืน้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ผนัง ฝ้าเพดาน กั้นผนัง
และประตูหน้าต่าง ติดตั้ง
ดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
2 ก่อสร้างปรับปรุง
เพือ่ ปรับปรุงระบบ
ระบบน้าสวนสาธารณะ น้าพุ หัวน้าพุ ระบบ
ห้าแยกหอนาฬิกา
ไฟฟ้า และปรับปรุง
ภูมิทัศน์บางส่วน

ปรับปรุงระบบบ่อน้าพุ
หัวน้าพุผิวพืน้ รางตื้น
ระบายน้าโดยรอบลานน้าพุ
(ลานรักบี้) พร้อมปรับปรุง
ระบบห้องเครื่อง ระบบ
ปัม๊ น้า ระบบน้า ระบบ
กรองน้า ปรับปรุงภูมิทัศน์
บางส่วน และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)

-

1,927,000

-

-

ระดับความสาเร็จ การทางานของ
ของการดาเนินงาน ระบบน้าในสวน
ตามโครงการ
สาธารณะฯ
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

สานักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ก่อสร้างการปิดบ่อ 1. เพือ่ ให้มีการจัดการ ก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบ
500,000
500,000
500,000 ระดับความสาเร็จ การทางานมี
สานักการช่าง
ฝังกลบมูลฝอย
มูลฝอยของเทศบาล มูลฝอยชั้นบนสุด ขนาด
ของการดาเนินงาน ประสิทธิภาพ
ชั้นบนสุด
นครลาปาง ถูกต้อง กว้าง 60 เมตร
ตามโครงการ
มากยิ่งขึ้น
ตามหลักวิชาการ
ยาว 100 เมตร
สะดวกรวดเร็ว
สุขาภิบาล
สูง 0.60 เมตร
2. เพือ่ ให้มีการ
พร้อมระบบรวบรวม
จัดการมูลฝอย
น้าฝนปลูกพืชปกคลุม
เป็นไปตามนโยบาย ผิวดินโดยรอบบ่อฝังกลบ
และยุทธศาสตร์
ทัง้ ด้านบนสุดและด้านข้าง
ด้านการจัดการ
slope
สิ่งแวดล้อม
ให้บรรลุผลและ
มีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ รองรับการ
ดาเนินงานตาม
โครงการแปลงมูลฝอย
เป็นพลังงานทดแทน
ในอนาคต
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ปรับปรุงอาคารศาลา เพือ่ ปรับปรุงระบบ ปรับปรุงอาคารศาลาริมน้า
1,000,000
ระดับความสาเร็จ สวนสาธารณะ
สานักการช่าง
ริมน้า (ศาลาเฉลิม
สาธารณูปโภค
(ศาลาเฉลิมพระเกียรติ)
ของการดาเนินงาน มีอาคารทีส่ มบูรณ์
พระเกียรติ) และ
และภูมิทัศน์
โดยการปรับปรุงระบบ
ตามโครงการ
สวยงาม
สะพานข้ามสระน้า ภายในสวนสาธารณะ ไฟฟ้า พืน้ ฝ้าเพดาน ทาสี
สาธารณูปโภค
ในสวนสาธารณะ
เขลางค์นคร
ปรับปรุงป้ายชื่ออาคาร
ครบถ้วน
เขลางค์นคร
และภูมิทัศน์โดยรอบ
และรื้อถอนสะพานไม้เดิม
พร้อมก่อสร้างสะพานใหม่
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
ยาว 8.00 เมตร
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
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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 อบรมอาสาสมัคร
1. เพือ่ ให้ อถล. เข้าใจ สมาชิกเครือข่ายอาสา
100,000
ร้อยละ 80 ของ
1. สมาชิก อถล.
ท้องถิ่นรักษ์โลก
บทบาทหน้าทีข่ อง
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
อถล. ทีเ่ ข้าร่วม
เข้าใจบทบาทหน้าที่
(อถล.)
ตนเองและสามารถ (อถล.) ในเขตเทศบาล
ประชุม/อบรม
ของตนเองและ
ปฏิบัติงานอย่างมี
นครลาปาง จานวน
มีความเข้าใจบทบาท สามารถปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ
400 คน
หน้าทีข่ องตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ มีการจัดตั้ง
2. มีคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เครือข่าย อถล.
เครือข่าย
เทศบาลนครลาปาง
3. เพือ่ วางแผนการ
3. มีแผนการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของเครือข่ายและ
ของเครื่องข่าย เพือ่
สนับสนุน
เตรียมความพร้อม
กิจกรรมต่างๆ
ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ต่อไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความ
สะอาด
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 รณรงค์การลด ละ
1. เพือ่ ให้ผู้ประกอบ จัดกิจกรรมอบรม/รณรงค์
20,000
ร้อยละ 60 ของ
1. ผู้ประกอบการ กองสาธารณสุข
เลิกใช้ภาชนะโฟม
การร้านค้าอาหารใน ชุมชน/ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการร้าน ร้านค้าอาหารใน
และสิ่งแวดล้อม
บรรจุอาหารในชุมชน ถนนคนเดินต่าง ๆ ใน ร้านอาหารในเขตเทศบาล
อาหารทีเ่ ข้าร่วม
ถนนคนเดินต่าง ๆ งานรักษาความ
เขตเทศบาลนครลาปาง นครลาปาง จานวน
โครงการทีล่ ดการใช้ ในเขตเทศบาลนคร สะอาด
ลดการใช้ภาชนะโฟม ประมาณ 50 คน
ภาชนะโฟม
ลาปางลดการใช้
งานสุขาภิบาล
บรรจุอาหารและหันมา
ภาชนะโฟมบรรจุ อาหาร
ใช้บรรจุภัณฑ์ทยี่ ่อย
อาหารและหันมาใช้
สลายได้ตามธรรมชาติ
บรรจุภัณฑ์ทยี่ ่อย
2. เพือ่ สร้างให้เกิด
สลายได้ตามธรรมชาติ
กิจกรรมถนนคนเดิน
2. เกิดกิจกรรมถนน
ตลาดปลอดโฟมใน
คนเดินปลอดโฟม
เขตเทศบาลนครลาปาง
ในเขตเทศบาลฯ
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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 ปรับปรุงถนน
เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวแอสฟัลท์ติค
1,694,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
พระเจ้าทันใจ ซอย 2 ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่
ประมาณ 5.00 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
34 ถึงถนนกาแพงเมือง
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ประมาณ 490.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.188740°,99.303260°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.183800°,99.309070°

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 ปรับปรุงถนน
เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวแอสฟัลท์ติค
2,170,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ประตูม้าตั้งแต่บริเวณ ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
บ้านเลขที่ 72
ประมาณ 7.00-10.00 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ถึงถนนพระแก้ว
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ประมาณ 420.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พร้อมปรับปรุงบ่อพักและ
งานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.175543°, 99.301612°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.174505°,99.308660°

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)
9 ปรับปรุงถนน
เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวแอสฟัลท์ติค
1,411,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ทิพย์ช้าง ตั้งแต่ถนน ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ราชบุตร ถึงถนน
ประมาณ 5.00-9.00 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
บุญวาทย์
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ประมาณ 410.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พร้อมปรับปรุงบ่อพักและ
งานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
18.173288°, 99.309640°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.173079°, 99.301889°

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)
10 ปรับปรุงถนน
เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวแอสฟัลท์ติค
930,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
วัดม่อนจาศีล ซอย 2 ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ตั้งแต่ถนนวัดม่อนจาศีล
ประมาณ 5.00-6.00 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ถึงบ้านเลขที่ 21
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ประมาณ 318.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.171450°,99.304554°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.165251°,99.304810°

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)
11 ปรับปรุงถนน
เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวแอสฟัลท์ติค
1,872,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
พระบาท ซอย 6
ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ตั้งแต่ถนนพระบาท
ประมาณ 5.00-7.00 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ถึงบ้านเลขที่ 164
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ประมาณ 530.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.163396°,99.303983°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
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)
12 ปรับปรุงถนนทาง
เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวแอสฟัลท์ติค
180,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
เข้าชุมชนเจริญสุข
ในการสัญจร ไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
(ข้างบริษัทโค้วยู่ฮะ)
ประมาณ 4.50-5.00 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ประมาณ 88.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
ชุมชนเจริญสุข
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.163396°,99.303983°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
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)
13 ปรับปรุงถนน
เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวแอสฟัลท์ติค
636,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ประตูตาล
ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ตั้งแต่ถนนประตูม้า
ประมาณ 3.00-5.00 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ข้างบ้านเลขที่ 187
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถึงถนนประตูม้า
ประมาณ 205.00 เมตร
ซอย 1
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
ชุมชนประตูม้า
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.182244°,99.303906°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.182676°,99.303399°

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)
14 ก่อสร้างถนนและ
เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
285,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ปรับปรุงบ่อพัก
ในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ถนนป่าไม้ ซอยข้าง
4.00-6.00 เมตร ความยาว
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
บ้านเลขที่ 19
62 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถึงถนนวังเหนือ
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
บ้านเลขที่ 10
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
ชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่อง
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.174053°,99.301332°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.174274°,99.301240°

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)
15 ปรับปรุงถนน
เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวแอสฟัลท์ติค
457,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ตัดใหม่ ตั้งแต่ถนน
ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
เรือนแพ ถึงถนน
ประมาณ 3.50-5.00 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ทางหลวงชนบท
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
หมายเลข 1019
ประมาณ 250.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.172027°,99.304718°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.171979°,99.304128°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 ปรับปรุงถนน
เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวแอสฟัลท์ติค
1,187,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ปงสนุก ซอย 4
ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ตั้งแต่ถนนปงสนุก
ประมาณ 3.80-7.50 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ข้างบ้านเลขที่ 235/1
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถึงถนนจามเทวี
ประมาณ 376.00 เมตร
ซอย 3
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.175454°,99.291989°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.180370°,99.292092°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

หน้า 40

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 ปรับปรุงถนนปงสนุก เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวแอสฟัลท์ติค
1,244,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ซอยวังคา ตั้งแต่
ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ถนนปงสนุก ข้างบ้าน
ประมาณ 4.20-8.00 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
เลขที่ 220/1 ถึงถนน
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
จามเทวี ข้างบ้าน
ประมาณ 412.00 เมตร
เลขที่ 235
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.175135°,99.292404°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.175922°,99.292533°

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 ก่อสร้างถนนและ
เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
2,532,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ปรับปรุงบ่อพัก
ในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ถนนบ้านดงไชย
3.50-10.00 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ซอย 5 ตั้งแต่ถนน
ความยาว 487 เมตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
วังขวา ข้างบ้าน
หนา 0.15 เมตร พร้อม
เลขที่ 223/6 ถึง
ปรับปรุงบ่อพัก
บริเวณบ้านเลขที่
และงานอื่น ๆ
25/3
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.173122°,99.299550°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.174623°,99.291532°

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)
19 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
320,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ถนนไฮเวย์ลาปาง2. เพือ่ แก้ไขปัญหา 2.40-3.00 เมตร ความยาว
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
งาว ซอยข้าง
น้าท่วมขังในพืน้ ที่
66 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
บ้านเลขที่ 276
พร้อมวางท่อระบายน้า
ถึงบริเวณบ้าน
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร
เลขที่ 274
ความยาวรวมบ่อพัก
66 เมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.165255°,99.295647°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.165045°,99.295685°

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)
20 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
435,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ถนนสุขสวัสดิ์ 4
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา 8.00 เมตร ความยาว
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ซอย 9 ตั้งแต่ข้าง
น้าท่วมขังในพืน้ ที่
48 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
บ้านเลขที่ 51/1
พร้อมวางท่อระบายน้า
ถึงข้างบ้านเลขที่ 27
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร
ความยาวรวมบ่อพัก
48 เมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.164316°,99.294283°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.164446°,99.294169°

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)
21 ปรับปรุงถนนพระบาท เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวแอสฟัลท์ติค
373,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ซอย 6 (ซอยข้าวปัน้ ) ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 29
ประมาณ 4.00-4.50 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ถึงถนนเลียบคลอง
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ชลประทาน
ประมาณ 188.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.162335°,99.303703°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.162323°,99.304377°

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)
22 ก่อสร้างถนนริมน้า เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค
157,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ซอยข้างบ้านเลขที่
ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
42/1 ถึงบริเวณ
ประมาณ 4.00 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
บ้านเลขที่ 42/2
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ประมาณ 80.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.164222°,99.3275385°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.164051°,99.275178°

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)
23 ก่อสร้างถนนบ้านดง เพือ่ ความสะดวก
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค
725,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
พัฒนา ซอย 4
ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ตั้งแต่บริเวณ
ประมาณ 4.00-4.50 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
บ้านเลขที่ 295
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถึงถนนบ้านดง
ประมาณ 305.00 เมตร
ข้างบ้านเลขที่ 231
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.162335°,99.303703°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.162323°,99.304377°

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)
24 ปรับปรุงถนน
เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวแอสฟัลท์ติค
2,002,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ซอยกู่เกิ้ง
ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ตั้งแต่ถนนฉัตรไชย
ประมาณ 4.80-7.50 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ข้างบ้านเลขที่ 246/9
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถึงถนนมนตรี
ประมาณ 635.00 เมตร
ข้างบ้านเลขที่ 48/1
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.280993°,99.480663°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.281846°,99.477071°

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)
25 ปรับปรุงถนนพหลโยธิน เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวแอสฟัลท์ติค
742,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ซอยข้างบ้านเลขที่
ในการสัญจรไป-มา คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
140/128 ถึงถนน
ประมาณ 8.00-8.20 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ไฮเวย์ลาปาง-งาว
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ประมาณ 247.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.170570°,99.293095°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.165347°,99.293489°

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)
26 ก่อสร้างถนนและ
เพือ่ ความสะดวก
รื้อถนนและท่อระบายน้า
1,048,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา เดิมออก แล้วก่อสร้างถนน
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ถนนพหลโยธิน
ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
(ซอยข้างร้านเบตง
3.30-6.50 เมตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
มินิมาร์ท) ซอยข้าง
ความยาว 121 เมตร
บ้านเลขที่ 221/4
หนา 0.15 เมตร
ถึงถนนรอบเวียง
พร้อมวางท่อระบายน้า
ข้างบ้านเลขที่ 57
ขนาด 0.40 เมตร
(วางสองแถว) ความยาว
รวมบ่อพัก 121 เมตร
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.288897°,99.506080°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.289590°,99.505539°

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)
27 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
909,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ถนนบ้านดงไชย
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา 4.00-4.50 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ซอย 5 ซอยหลังวัด น้าท่วมขังในพืน้ ที่
ความยาว 166 เมตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ดงไชย ถึงข้าง
หนา 0.15 เมตร พร้อม
บ้านเลขที่ 231/2
วางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาด 0.40 เมตร
ความยาวรวมบ่อพัก
166 เมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.173431°,99.291038°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.173253°,99.291325°

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)
28 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
233,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ถนนลาปาง-แม่ทะ
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา 5.00 เมตร ความยาว
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ซอย 5 ตั้งแต่บริเวณ น้าท่วมขังในพืน้ ที่
40 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
บ้านเลขที่ 73/3
พร้อมวางท่อระบายน้า
ถึงบ้านเลขที่ 73/1
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร
ความยาวรวมบ่อพัก
40 เมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.162427°,99.305120°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.162450°,99.306500°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

หน้า 52

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)
29 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
183,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ถนนลาปาง-แม่ทะ
2. เพือ่ แก้ไขปัญหา 3.00-3.40 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ซอย 5 (ซอยแพร่ใจ) น้าท่วมขังในพืน้ ที่
ความยาว 33 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ตั้งแต่บริเวณบ้าน
0.15 เมตร พร้อมวาง
เลขที่ 55/1 ถึงบ้าน
ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
เลขที่ 51
0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพัก 33 เมตร
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.163184°,99.304640°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.163199°,99.305820°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

หน้า 53

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)
30 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
600,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ถนนบ้านดงพัฒนา 2. เพือ่ แก้ไขปัญหา 4.00-5.00 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ซอย 4 ซอยข้างบ้าน น้าท่วมขังในพืน้ ที่
ความยาว 105 เมตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
เลขที่ 10
หนา 0.15 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาด 0.40 เมตร
ความยาวรวมบ่อพัก
105 เมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.174533°,99.282514°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.174422°,99.282593°

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

หน้า 54

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 ก่อสร้างปรับปรุง
เพือ่ ก่อสร้างปรับปรุง ก่อสร้างปรับปรุง
12,100,000
ระดับความสาเร็จ ภูมิทัศน์ภานใน
สานักการช่าง
สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะเวียงละกอน
ของการดาเนินงาน สวนสาธารณะฯ
เวียงละกอน
เวียงละกอน
โดยทาการปรับปรุงถนน
ตามโครงการ
มีสภาพดีขึ้น
ลานจอดรถยนต์ รั้ว
พร้อมประตู และทางเท้า
รอบสนามฟุตบอล
งานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
32 ก่อสร้างถนน
กาแพงเมือง
ตั้งแต่บริเวณ
บ้านเลขที่ 115/10
ถึงบ้านเลขที่ 115/9

เพือ่ ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ขนาด กว้าง
ประมาณ 5.00 เมตร
หรือตามสภาพ ความยาว
ประมาณ 152.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.181951°,99.301724°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.182038°,99.302081°

-

366,000

-

-

ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

หน้า 55

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)
33 ก่อสร้างซุ้มประตูเมือง เพือ่ ปรับปรุง
ก่อสร้างซุ้มประตูเข้าเมือง
3,627,000
ระดับความพึงพอใจ ภูมิทัศน์ของเมือง
ถนนพหลโยธิน
ภูมิทัศน์ของเมือง
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า
ของประชาชนต่อ มีความสวยงาม
บริเวณแยกนาก่วม ให้สวยงาม
25.00 เมตร ความสูง
การดาเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
34 ปรับปรุงถนนช่างแต้ม เพือ่ ความสะดวก
(กาแพงเมือง) ตั้งแต่ ในการสัญจรไป-มา
ถนนท่าต้นเกี๋ยง
ถึงถนนประตูม้า

เสริมผิวแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ขนาดกว้าง
ประมาณ 3.00-3.50 เมตร
หรือตามสภาพ ความยาว
ประมาณ 604.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.181292°,99.303744°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.182575°,99.304377°

-

748,000

-

-

ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

หน้า 56

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)
35 ก่อสร้างซุ้มประตูเมือง เพือ่ ปรับปรุง
ก่อสร้างซุ้มประตูเข้าเมือง
3,042,000
ระดับความพึงพอใจ ภูมิทัศน์ของเมือง
ถนนพหลโยธิน
ภูมิทัศน์ของเมือง
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า
ของประชาชนต่อ มีความสวยงาม
บริเวณหน้าห้องสมุด ให้สวยงาม
20.00 เมตร ความสูง
การดาเนินโครงการ
ประชาชนลาปาง
ไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
36 ปรับปรุงสะพาน
ช้างเผือก

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งสะพานให้มี
ของเมืองให้สวยงาม องค์ประกอบทีม่ ีอัตลักษณ์
ล้านนา ขนาดกว้าง
ประมาณ 10.00 เมตร
ยาวประมาณ 82.00 เมตร
รวมทางเท้า พร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

-

1,740,000

-

-

ระดับความพึงพอใจ ภูมิทัศน์ของเมือง
ของประชาชนต่อ มีความสวยงาม
การดาเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

หน้า 57

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
37 ปรับปรุงอาคาร
เพือ่ ปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงพืน้ ผนัง ฝ้าเพดาน
900,000
ระดับความสาเร็จ 1. สามารถใช้
สานักการช่าง
วัฒนธรรมภายใน
วัฒนธรรมใช้ประโยชน์ กั้นผนัง และปรับปรุงประตู
ของการดาเนินงาน ประโยชน์จากอาคาร
สวนสาธารณะ
เป็นอาคารกีฬาในร่ม หน้าต่าง ติดตั้งดวงโคม
ตามโครงการ
วัฒนธรรมเป็นอาคาร
เขลางค์นคร
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้ง
กีฬาในร่ม
ตามความเหมาะสม เครื่องปรับอากาศ
2. ประชาชนมีความ
และงานอื่น ๆ
พึงพอใจต่อการ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
38 ปรับปรุงรั้วด้านข้าง เพือ่ ปรับปรุงรั้วใน
สวนสาธารณะเฉลิม สวนสาธารณะให้
พระเกียรติ 84 พรรษา มีสภาพทีด่ ีขึ้น
(ประตูเวียง)

รื้อรั้วไม้เดิมออก
แล้วทาใหม่ พร้อมประตู
1 ชุด ความยาวไม่น้อยกว่า
118.00 เมตร พร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่าง และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

-

260,000

-

-

ระดับความสาเร็จ สามารถปรับปรุงรั้ว สานักการช่าง
ของการดาเนินงาน ให้มีสภาพใช้งาน
ส่วนควบคุม
ตามโครงการ
ได้ดีขึ้น
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

39 ปรับปรุงรั้วและฐาน
ประดับตกแต่งต้นไม้
ในสวนสาธารณะ
เขลางค์นคร

ทาสีรั้ว ประตู ป้ายชื่อสวน
ซุ้มประตู ฐานประดับ
ตกแต่งต้นไม้ด้านหน้า
ความยาวไม่น้อยกว่า
990.00 เมตร
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

-

398,000

-

-

ระดับความสาเร็จ สามารถปรับปรุงรั้ว สานักการช่าง
ของการดาเนินงาน ให้มีสภาพใช้งาน
ส่วนควบคุม
ตามโครงการ
ได้ดีขึ้น
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

เพือ่ ปรับปรุงรั้วใน
สวนสาธารณะให้
มีสภาพทีด่ ีขึ้น
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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)
40 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
3,809,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
ท่อระบายน้า
ในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
ถนนศรีปงชัย ซอย 2 2. เพือ่ แก้ไขปัญหา 4.00-5.00 เมตร
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ตั้งแต่ถนนศรีปงชัย น้าท่วมขังในพืน้ ที่
ความยาว 502 เมตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถึงสะพานบ้านศรีปงชัย
หนา 0.15 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาด 0.60 เมตร
ความยาวรวมบ่อพัก
502 เมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.155855°,99.273896°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.160810°,99.272581°

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
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
41 ก่อสร้างป้ายชื่อถนน เพือ่ บอกตาแหน่ง
ก่อสร้างป้ายชื่อถนน
250,000
ระดับความสาเร็จ มีป้ายบอกชื่อถนน สานักการช่าง
ในเขตเทศบาลนคร ถนนในเขต
ทาด้วยเหล็กหล่อ
ของการดาเนินงาน ชัดเจน สะดวกต่อ
ลาปาง
เทศบาลฯ ให้ชัดเจน ขนาดป้ายไม่น้อยกว่า
ตามโครงการ
ผู้ใช้ถนน
และสะดวกต่อ
0.30x1.20 เมตร พร้อมเสา
ผู้ใช้ถนน
และฐาน ขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
จานวน 15 ป้าย
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
42 ก่อสร้างป้าย
ชื่อถนนซอย
ในเขตเทศบาลนคร
ลาปาง

รวม

42 โครงการ

เพือ่ บอกตาแหน่ง
ถนนซอยในเขต
เทศบาลฯ ให้ชัดเจน
และสะดวกต่อ
ผู้ใช้ถนน

ก่อสร้างป้ายชื่อถนนซอย
ทาด้วยเหล็กหล่อ
ขนาดป้ายไม่น้อยกว่า
0.15x0.60 เมตร พร้อมเสา
และฐาน ขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
จานวน 40 ป้าย
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

-

300,000

-

-

365,000

53,412,000

500,000

500,000

ระดับความสาเร็จ มีป้ายบอกชื่อถนน สานักการช่าง
ของการดาเนินงาน ซอยชัดเจน สะดวก
ตามโครงการ
ต่อผู้ใช้ถนน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ีด้วยหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงห้องทางาน เพือ่ ปรับปรุงห้อง
ปรับปรุงห้องไว้สาหรับ
120,000
ระดับความสาเร็จ ห้องทางาน
สานักปลัดเทศบาล
อาคารสานักการช่าง - ทางานเทศบาลให้มี ใช้เป็นห้องทางาน
ของการดาเนินงาน มีสภาพแวดล้อม
ฝ่ายบริหารฯ
กองคลัง ชั้น 3 และ 4 สภาพแวดล้อมทีด่ ีขึ้น รองปลัดเทศบาลและ
ตามโครงการ
ทีด่ ีขึ้น และเป็น
หัวหน้าสานักปลัด
สัดส่วนให้เรียบร้อย
โดยปรับปรุง พืน้ ผนัง
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
2 ก่อสร้างทางลาด
เพือ่ อานวยความ
คนพิการ บริเวณ ชั้น 1 สะดวกให้คนพิการ
อาคารสานักการช่าง กองคลัง

ก่อสร้างทางลาดคนพิการ
โดยทาการรื้อทีน่ งั่ ค.ส.ล.
เดิม ทาทางลาด ค.ส.ล.
กว้าง 1.10 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 18 เมตร
พร้อมทาราวจับแสตนเลส
และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

-

150,000

-

-

ระดับความสาเร็จ สามารถอานวยความ สานักปลัดเทศบาล
ของการดาเนินงาน สะดวกให้คนพิการ ฝ่ายบริหารฯ
ตามโครงการ
และทาให้เกิดความ
พึงพอใจ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ปรับปรุงห้องทางาน เพือ่ ความสวยงาม
โดยทาการปรับปรุง ทาสี
230,000
สานักทะเบียนท้องถิ่น เป็นระเบียบเรียบร้อย ผนังภายใน ติดตั้งระบบ
เทศบาลนครลาปาง
ไฟฟ้า และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
4 เทศบาลเคลื่อนที่

1. เพือ่ บริการ
ประชาชนนอกเวลา
ราชการ
2. เพือ่ รับทราบปัญหา
และความต้องการ
ของประชาชน
3. เพือ่ ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน
4. เพือ่ เป็นการจัด
กิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์เนือ่ งในวัน
ท้องถิ่นไทย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี

ให้บริการเคลื่อนที่
ตามภารกิจหน้าทีข่ อง
แต่ละสานัก/กอง
ไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง/ปี

-

100,000

100,000

2564
(บาท)
-

100,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความพึงพอใจ สถานทีส่ ะอาด
ของประชาชนต่อ เป็นระเบียบ
การดาเนินโครงการ เรียบร้อย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
1. ได้ดาเนินโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่
ครบตามเป้าหมาย
(7 ครั้ง)
2. ประชาชน
ร้อยละ 80 พึงพอใจ
การบริการเทศบาล
เคลื่อนที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

1. ประชาชนในเขต สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครลาปาง ฝ่ายบริหารฯ
ได้รับบริการจากทาง
เทศบาลได้อย่าง
ทัว่ ถึง
2. ได้รับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
ทัว่ ถึง
3. ทาให้ประชาชน
ได้รับทราบข่าวสาร
และนโยบายของ
ทางราชการ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 พัฒนาองค์กร
1. เพือ่ ให้เทศบาล
1. แต่งตั้งคณะทางาน
100,000
50,000
เปีย่ มสุข
นครลาปางมีการพัฒนา 2. ดาเนินการสารวจ
(Happy Workplace)
หน่วยงานให้เป็นองค์กร ความสุขในองค์กร
ทีม่ ีความสุข
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่
2. เพือ่ ส่งเสริมความ บุคลากร/คณะทางานฯ
สุขในการทางานของ 4. ประชุมวางแผนวิเคราะห์
บุคลากรให้เพิม่
สภาพแวดล้อมองค์กi
ประสิทธิภาพและ
และออกแบบกิจกรรม
ประสิทธิผลในการ
5. ขออนุมัติแผนดาเนินการ
ทางานให้บรรลุ
องค์กรเปีย่ มสุข
เป้าหมายร่วมของ
6. ดาเนินกิจกรรมตาม
องค์กร
แผนดาเนินการฯ
7. ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
8. สรุปผลและรายงานผล

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระดับความสาเร็จ เทศบาลนครลาปาง
ในการพัฒนาองค์กร มีการพัฒนาองค์กร
เปีย่ มสุข
เปีย่ มสุข โดยทุก
ส่วนราชการมีการ
ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กร
เปีย่ มสุข อย่างน้อย
1 กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
งานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ร่วมกับส่วน
ราชการภายใน
ของเทศบาล
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 เทศบาลนครลาปาง 1. เพือ่ แลกเปลี่ยน
จัดงานเทศบาลฯ
100,000
100,000
พบสื่อมวลชน
ความคิดเห็นระหว่าง พบสื่อมวลชน 2 ครั้ง
เทศบาลนครลาปางกับ จานวนผู้เข้าร่วมงาน
สื่อมวลชนทุกแขนง ประกอบด้วย
เครือข่ายอาสาสมัคร - สื่อมวลชน
นักประชาสัมพันธ์
- เครือข่ายอาสา
และตัวแทนชุมชน
สมัครนัก ปชส.
เพือ่ นาแนวคิดทีไ่ ด้มา - คณะผู้บริหาร
ใช้เพิม่ ประสิทธิภาพ - สมาชิกสภาฯ
ในการปฏิบัติงาน
- หัวหน้าส่วนฯ
2. เพือ่ ประชาสัมพันธ์ - ทีมงาน ปชส.
ข้อมูลข่าวสารและ
รวมจานวน
ผลการดาเนินงานต่างๆ ประมาณ 200 คน

รวม

6 โครงการ

120,000

680,000

250,000

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 85
ของสื่อมวลชน
และเครือข่ายฯ
ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
และจะนาไป
เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. เทศบาลนครฯ
มีความสัมพันธ์
อันดีกับสื่อมวลชน
และเครือข่าย
อาสาสมัครฯ
2. ข้อมูลข่าวสาร/
ผลการดาเนินงาน
ของเทศบาลฯ
ได้รับการเผยแพร่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน

250,000
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ติดตั้งเสารับ - ส่ง
1. เพือ่ พัฒนาระบบ รื้อถอนเสาเดิม พร้อม
100,000
สัญญาณวิทยุสื่อสาร การติดต่อสื่อสารของ อุปกรณ์ทงั้ หมด
วิทยุคมนาคมของงาน แล้วทาการติดตั้งเสาใหม่
ป้องกันฯ เทศบาล
มีความสูง 12 เมตร
นครลาปาง ให้มี
โครงสร้างเสาสามเหลี่ยม
ประสิทธิภาพทัง้ ต่อ ความกว้างด้านละ 12 นิว้
หน่วยงานเทศบาลและ พร้อมติดตั้งสายล่อฟ้า
หน่วยงานอื่นภายนอก สัญญาณไฟยอดเสา
2. เพือ่ ทดแทนเสารับ - แผงรับส่งสัญญาณ 2 ต้น
ส่งสัญญาณและ
และงานอื่น ๆ
อุปกรณ์เก่าทัง้ หมด (ตามแบบแปลนเทศบาล)
ทีใ่ ช้งานมานานแล้ว
ซึ่งมีการเสื่อมสภาพ
และชารุดทาให้
ประสิทธิภาพลดลง
3. เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจา
ศูนย์วิทยุสื่อสาร
ได้ใช้อุปกรณ์สื่อสาร
ทีม่ ีความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพทีด่ ี
รวม
1 โครงการ
100,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 90 ของ
1. ได้เสารับ-ส่ง
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ มีการ สัญญาณวิทยุสื่อสาร งานป้องกันฯ
ติดต่อสื่อสาร
และอุปกณ์ชุดใหม่
ครอบคลุมพืน้ ที่
ทีม่ ีความสูงของเสา
เทศบาลนครลาปาง ลดลง สะดวกต่อการ
และการประสานงาน บารุงรักษาและมี
จากหน่วยงานอื่น ๆ ประสิทธิภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานการติดต่อ
ตลอดเวลา
สื่อสารได้ดีขึ้น
2. เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจา
ศูนย์วิทยุสื่อสาร
ได้ใช้อุปกรณ์สื่อสาร
ทีม่ ีความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพทีด่ ี

-
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.7 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงระบบประปา 1. เพือ่ ลดการรั่วไหล ปรับปรุงระบบประปา
115,000
ของสานักการศึกษา ของน้าจากแท้งค์น้าเดิม พร้อมถังเก็บน้า
2. เพือ่ ให้มีน้าประปา และงานอื่น ๆ
เพียงพอต่อการใช้งาน (ตามแบบแปลนเทศบาล)
ของบุคลากร

รวม

1 โครงการ

-

115,000

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ มีน้าประปาเพียงพอ สานักการศึกษา
ของการดาเนินงาน ต่อการใช้งานของ
ตามโครงการ
บุคลากร

-
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 ท่องเทีย่ วเมืองเก่า
เขลางค์นคร

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมใน
ย่านเมืองเก่า
2. เพือ่ อนุรักษ์และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเทีย่ ว
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนใน
ย่านเมืองเก่า
3. เพือ่ เป็นกิจกรรม
กระตุ้นเศรษฐกิจใน
ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. สารวจและจัดทาข้อมูล
แหล่งท่องเทีย่ วสาคัญใน
ย่านเมืองเก่าเขลางค์นคร
2. จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริม
การท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
อาทิเช่น การตกแต่งอาคาร
/สถานทีส่ าคัญในชุมชน
การจัดการแสดงศิลป
วัฒนธรรม การแสดง
นิทรรศการ การจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000
1,000,000

1,000,000

1,000,000

2564
(บาท)
1,000,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1. กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเทีย่ วและ
เศรษฐกิจในย่าน
เมืองเก่าเขลางค์นคร
จานวนไม่น้อยกว่า
5 กิจกรรม
2. จานวนสื่อประชา
สัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยว
กับการท่องเทีย่ ว
ย่านเมืองเก่า
ไม่น้อยกว่า
4 ช่องทาง

ย่านเมืองเก่าเขลางค์
นครเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีม่ ี
นักท่องเทีย่ วเดินทาง
เข้ามาท่องเทีย่ ว
เพิม่ มากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
เทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว

1,000,000
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
สาหรับ
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรประชาชน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3/2561
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ยุทธศาสตร์
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
1. อุดหนุนชุมชนในการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
รวม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม
ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1. อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาและขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะ
2. อุดหนุนขยายเขตวางท่อประปาภายในเขตเทศบาลนครลาปาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

แบบ ผ. 02

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
รวม 4 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

-

-

1

1

1

860,000
(เงินอุดหนุน)
860,000

-

-

-

-

-

-

1

1

860,000
(เงินอุดหนุน)
860,000

1
1
2
3

525,690
483,160
1,008,850
1,868,850

3

1

860,000
(เงินอุดหนุน)
860,000

3

2,580,000
(เงินอุดหนุน)
2,580,000

1

860,000

1

860,000

1
1
2
5

525,690
483,160
1,008,850
3,588,850
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 3/2561
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครลาปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อุดหนุนชุมชน
เพือ่ อุดหนุน
อุดหนุนการดาเนินงานตาม
860,000 860,000 860,000 ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
งบประมาณให้แก่ แนวทางโครงการพระราช
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ในการดาเนินการ
ตามแนวทาง
ชุมชนในการ
ดาริด้านสาธารณสุขให้แก่
ตามโครงการ
โครงการพระราชดาริ ขับเคลื่อนการ
ชุมชน จานวน 43 ชุมชน
ด้านสาธารณสุข
ดาเนินงานตาม
ชุมชน ละ 20,000 บาท
แนวทางโครงการ ทีท่ าโครงการเสนอขอรับ
พระราชดาริ
งบประมาณจากเทศบาล
ด้านสาธารณสุข โดยเป็นโครงการพระราชดาริ
เกี่ยวข้องกับงานด้าน
สาธารณสุข เช่น
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์
2. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม
3. การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

แบบ ผ. 02

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
ชุมชนสามารถ
ดาเนินการตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน
กองสาธารณสุข ชุมชนในเขต
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร
ลาปาง 43 ชุมชน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ราชกุมารี
4. การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. การส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6. การควบคุมโรคหนอน
พยาธิของ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
7. การควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8. การพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
9. โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนทีส่ มเด็จพระเจ้าลูกเธอ

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
10. โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทยพระเจ้า
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสม
สวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
11. โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one (ศูนย์เพือ่ นใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
12. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
หรือโครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขอื่น ๆ
รวม
1 โครงการ
860,000 860,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

860,000
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ระดับความสาเร็จ 1. มีแสงสว่าง สานักการช่าง
1 อุดหนุนขยายเขต อุดหนุนงบประมาณ ขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา ฯ
ของการดาเนินงาน ทีเ่ พียงพอต่อ
ไฟฟ้าพัฒนาและ
ให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภายในเขตเทศบาลฯ
ตามโครงการ
การสัญจร
ขยายเขตสายดับ
ภูมิภาคจังหวัดลาปาง 1. บริเวณถนนพหลโยธิน
58,420
ไป - มา
ไฟฟ้าสาธารณะ
ในการขยายเขตไฟฟ้า ทางเข้าโรงแรมอินโดจีน
พัฒนาและการขยาย ระยะทาง 300 เมตร
2. มีความ
เขตสายดับไฟฟ้า
มีเสา
ปลอดภัยในชีวิต
สาธารณะ ในเขต
2. ซอยชุมชนเทศบาล 4
และทรัพย์สิน
18,670
เทศบาลนครลาปาง ถึงถนนดวงรัตน์ ระยะทาง
100 เมตร มีเสา
3. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 1
38,800
ซอย 14 ระยะทาง
200 เมตร มีเสา
4. ชุมชนบ้านดงพัฒนา
19,100
ซอย 4/5 ระยะทาง
100 เมตร
5. ซอยหลังวัดช่างแต้ม
46,320
ระยะทาง 50 เมตร
ไม่มีเสา
6. ถนนพระบาท169,930
หนองหมู ซอย 6/1
(เกาะลอย) ไม่มีเสา

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7. ถนนท่าคราวน้อย
19,450
ซอยเอกราช มีเสา
ระยะทาง 100 เมตร
8. ถนนเลียบแม่น้าวัง
155,000
(ตั้งแต่หวั สะพาน
บ้านดงพัฒนา)
บริษัทลาปางไพศาล
ถึงบ้านเลขที่ 68/5
ระยะทาง 300 เมตร
รวมทัง้ สิ้น 525,690 บาท
2 อุดหนุนขยายเขต
วางท่อประปา
ภายในเขตเทศบาล
นครลาปาง

รวม

2 โครงการ

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาค สาขา
ลาปาง ในการขยาย
เขตวางท่อประปา
ในเขตเทศบาลนคร
ลาปาง

ขยายเขตวางท่อประปา
บริเวณชุมชนนาก่วม
ซอย 7 และถนนบุญศิริ
ตาบลชมพู อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง

-

483,160

-

-

-

1,008,850

-

-

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน

ระดับความสาเร็จ มีน้าใช้อุปโภค สานักการช่าง
ของการดาเนินงาน บริโภคอย่างทัว่ ถึง
ตามโครงการ
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แบบ ผ. 05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
สาหรับ
ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3/2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน
และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
1. ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
2. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชนั้ ลอย
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
3. ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
4. ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา
5. ห้องวิทยาศาสตร์
รวม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค
พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมือง และการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1. กาจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวม

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 05
ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

1

10,071,600

-

-

-

-

1

10,071,600

-

-

1

6,088,900

-

-

-

-

1

6,088,900

-

-

1
1
1
5

4,250,000
900,000
1,800,000
23,110,500

-

-

-

-

1
1
1
5

4,250,000
900,000
1,800,000
23,110,500

1
1

240,000
240,000

-

-

-

-

-

-

1
1

240,000
240,000
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ยุทธศาสตร์
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ประจาศูนย์แสดงสินค้า
และการท่องเที่ยวนครลาปาง
รวม
รวมทัง้ สิน้

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

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)

1

3,000,000

-

-

-

-

-

-

1

3,000,000

1
2

3,000,000
3,240,000

5

23,110,500

-

-

-

-

1
7

3,000,000
26,350,500
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครลาปาง

แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่ คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผา่ นมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน อาคารเรียน 4 ชั้น
9,054,300
4 ชั้น 12 ห้องเรียน และจัดกิจกรรม
12 ห้องเรียน
(เงินอุดหนุน
โรงเรียนเทศบาล 5 การเรียนรู้
เนื้อที่ 1,608 ตร.ม.
เฉพาะกิจ)
(บ้านศรีบุญเรือง)
1,017,300

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามโครงการ

อาคารเรียนเพียงพอ กรมส่งเสริมฯ
และได้มาตรฐาน
สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง)

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามโครงการ

อาคารอเนกประสงค์ กรมส่งเสริมฯ
ที่ได้มาตรฐาน
สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา)

(เทศบาลฯ สมทบ)

2 ก่อสร้างอาคารอเนก
ประสงค์ขนาดเล็ก
มีชั้นลอย
โรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา)

เพื่อใช้เป็นอาคาร
อเนกประสงค์ให้
นักเรียนได้เรียน
และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

อาคารอเนกประสงค์
ขนาดเล็ก มีชั้นลอย
เนื้อที่ 900 ตร.ม.

-

6,088,900
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

-

-
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผา่ นมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ห้องปฏิบัติการ
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีห้อง จัดทาห้องปฏิบัติการ
4,250,000
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ จานวน
(เงินอุดหนุน
ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ 1 ห้อง 30 ที่นั่ง พร้อม
เฉพาะกิจ)
2. เพื่อให้ห้องปฏิบัติ เครื่องแม่ข่าย 1 ชุด
การคอมพิวเตอร์มี
สาหรับโรงเรียนในสังกัด
อุปกรณ์การสอนครบ เทศบาลนครลาปาง 5 โรง
ตามความต้องการของ ได้แก่
ผู้ใช้งาน
1. โรงเรียนเทศบาล 1
2. โรงเรียนเทศบาล 4
3. โรงเรียนเทศบาล 5
4. โรงเรียนเทศบาล 6
5. โรงเรียนเทศบาล 7
โรงเรียนละ 850,000 บาท
4 ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา

เพื่อให้ผู้เรียนมี
ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาที่เอือ้ ต่อการ
เรียนรู้

ห้องปฏิบัติการทางภาษา
1 ห้อง 40 ที่นั่ง
พร้อมเครื่องแม่ข่าย 1 ชุด
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1
และโรงเรียนเทศบาล 7
โรงเรียนละ 450,000 บาท

-

900,000
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามโครงการ

นักเรียนได้รับทักษะ
การเรียนรู้ทางคอม
พิวเตอร์ได้อย่าง
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรมส่งเสริมฯ
สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 4
โรงเรียนเทศบาล 5
โรงเรียนเทศบาล 6
โรงเรียนเทศบาล 7

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามโครงการ

นักเรียนได้รับทักษะ
การเรียนรู้ทางภาษา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรมส่งเสริมฯ
สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 7
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผา่ นมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ห้องวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ผู้เรียนมีห้อง ห้องวิทยาศาสตร์
1,800,000
วิทยาศาสตร์ที่พร้อม ประกอบด้วย โต๊ะสาธิต
(เงินอุดหนุน
ต่อการเรียนรู้
โต๊ะปฏิบัติการ เก้าอี้
เฉพาะกิจ)
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
ตู้แขวน อุปกรณ์ผลิตสื่อ
การสอน ฟิล์มกรองแสง
ม่านบังแสง เป็นต้น
สาหรับ
1. โรงเรียนเทศบาล 4
2. โรงเรียนเทศบาล 7
โรงเรียนละ 900,000 บาท

รวม

5 โครงการ

-

23,110,500

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามโครงการ

นักเรียนได้รับทักษะ
การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กรมส่งเสริมฯ
สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4
โรงเรียนเทศบาล 7

-
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่ คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผา่ นมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 กาจัดผักตบชวา
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สาหรับจัดหาเรือ
240,000
ผักตบชวาใน
ผักตบชวาใน
อย่างยั่งยืนของ
ในการดาเนินโครงการ ท้องแบนไฟเบอร์กลาส
(เงินอุดหนุน
แหล่งน้าสาธารณะ แหล่งน้าถูกกาจัด
องค์กรปกครอง
กาจัดผักตบชวา
พร้อมเครื่องยนต์
เฉพาะกิจ)
ลดลง
เป็นการแก้ไขปัญหา
ส่วนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนขององค์กร และอุปกรณ์ประจาเรือ
ความเดือดร้อน
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 3 ลา
ของประชาชน
2. เพื่อกาจัดผักตบชวา
ในแหล่งน้าสาธารณะ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

รวม

1 โครงการ

240,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
สานักการช่าง
เทศบาลนคร
ลาปาง

-
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 7 : การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 จัดซื้อครุภัณฑ์และ
วัสดุอปุ กรณ์ต่าง ๆ
ประจาศูนย์แสดงสินค้า
และการท่องเที่ยว
นครลาปาง

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
และวัสดุอปุ กรณ์ต่าง ๆ
ที่จาเป็นสาหรับศูนย์
แสดงสินค้าและ
การท่องเที่ยวนคร
ลาปาง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
และเพื่อประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น
โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ตู้
คอมพิวเตอร์ ชั้นวาง
เอกสาร กล้องวงจรปิดฯลฯ

2561
(บาท)
3,000,000
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

3,000,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. ดาเนินงานตาม
แผนและขั้นตอน
ร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าที่
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป
ร้อยละ 75

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศูนย์แสดงสินค้า
สานักปลัดเทศบาล
และการท่องเที่ยว (งานส่งเสริม
มีวัสดุอปุ กรณ์ที่
การท่องเที่ยว)
สามารถอานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และ
รองรับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

-
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แบบ ผ. 08

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

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

1,864,700
184,400
382,300
11,517,800
906,300
179,100
3,927,800
148,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณ

19,110,900 บาท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 3/2561
เทศบาลนครลาปาง
สานักปลัดเทศบาล
แผนงาน

หมวด

1 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้
หรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด
ไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จานวน
1 เครื่อง เครื่องละ
32,400 บาท

-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
32,400

2 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

โต๊ะประชุมหน้าโฟเมก้า
ลายไม้ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
ด้านหน้ามีบังโป๊
ขนาด ยาว 150 ซม.
กว้าง 60 ซม. สูง 75 ซม.
จานวน 60 ตัว
ตัวละ 3,500 บาท
ห้องประชุมราชาวดี

-

210,000

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

-

2564
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

สานักปลัดเทศบาล
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ที่

-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
57,000
-

เพือ่ จัดเก็บแฟ้มทะเบียน ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
ประวัติพนักงาน
จานวน 4 ตู้ ๆ ละ
7,900 บาท

-

31,600

-

-

สานักปลัดเทศบาล
งานทรัพยากร
มนุษย์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ประชุมใน
โต๊ะประชุม
ห้องหัวหน้าสานักปลัดฯ สาหรับห้องหัวหน้า
สานักปลัดฯ จานวน 1 ตัว

-

7,000

-

-

สานักปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ประชุมใน
เก้าอี้ประชุม
ห้องหัวหน้าสานักปลัดฯ สาหรับห้องหัวหน้า
สานักปลัดฯ จานวน 6 ตัว
ตัวละ 2,000 บาท

-

12,000

-

-

สานักปลัดเทศบาล

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

3 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

4 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

5 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

6 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เก้าอี้ประชุมขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยม ทีน่ งั่ และพนักพิง
บุฟองน้า หุม้ หนังเทียม
ขามีเหล็กยึดขาด้านข้าง
ขนาด กว้าง 45 ซม.
ลึก 55 ซม. สูง 90 ซม.
จานวน 60 ตัว
ตัวละ 950 บาท
ห้องประชุมราชาวดี

2561
(บาท)

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
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ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,288,000
-

แผนงาน

หมวด

7 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั่
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์
จานวน 1 คัน

8 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ XGA
ขนาด 4,000 ANSI
Lumens
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 42,500 บาท
สาหรับห้องประชุม
ชัยพฤกษ์

-

42,500

9 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

จอรับภาพ
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 100 นิว้
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 จอ
จอละ 9,500 บาท สาหรับ
ห้องประชุมชัยพฤกษ์

-

9,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

สานักปลัดเทศบาล

-

-

สานักปลัดเทศบาล

-

-

สานักปลัดเทศบาล
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ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
32,000

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

10 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 2 ชุด ชุดละ
16,000 บาท

-

11 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 9,000 บาท

-

9,000

-

-

สานักปลัดเทศบาล
งานเลขาฯ (1)

12 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
จานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 5,900 บาท

-

17,700

-

-

สานักปลัดเทศบาล
งานทะเบียน (1)
ฝ่ายกิจการสภา(1)
งานเลขาฯ (1)

13 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ อานวยความสะดวก ระบบ Application
ให้กับประชาชนโดยการ ร้องทุกข์
ใช้งานผ่าน Application
ให้เกิดความรวดเร็ว

-

60,000

-

-

สานักปลัดเทศบาล
งานศูนย์บริการร่วม
และรับเรื่องราว
ร้องทุกข์

สานักปลัดเทศบาล
งานเลขาฯ (1)
งานทะเบียนฯ (1)
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ที่

แผนงาน

14 การรักษาความสงบ
ภายใน

รวม

14 รายการ

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด และสามารถ
ติดต่อสื่อสาร
ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องรับส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM
ชนิดประจาที่
ขนาด 10 วัตต์
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 28,000 บาท

2561
(บาท)

-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
56,000

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

1,864,700

หน้า 85

กองวิชาการและแผนงาน

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนงาน

หมวด

1 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

2 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ลาโพงฮอร์น ขนาด 15 นิว้
จานวน 30 ตัว
การทางานของ
เสียงตามสายของชุมชน ตัวละ 1,300 บาท สาหรับ
1. ชุมชนท่าคราวน้อย
จานวน 4 ตัว
2. ชุมชนกาแพงเมือง
จานวน 3 ตัว
3. ชุมชนหัวเวียง
จานวน 3 ตัว
4. ชุมชนบ้านหน้าค่าย
จานวน 3 ตัว
5. ชุมชนศรีปงชัย
จานวน 4 ตัว
6. ชุมชนสิงห์ชัย
จานวน 2 ตัว

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

18,000

-

-

กองวิชาการฯ
งานประชาสัมพันธ์

-

39,000

-

-

กองวิชาการฯ
งานประชาสัมพันธ์

หน้า 86

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7. ชุมชนบ้านดงไชย
จานวน 3 ตัว
8. ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง
จานวน 4 ตัว
9. ชุมชนกาดกองต้าใต้
จานวน 4 ตัว
3 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

กล้องถ่ายภาพ DSLR
แบบฟลูเฟรม พร้อมเลนส์
จานวน 1 ตัว

-

75,000

-

-

กองวิชาการฯ
งานประชาสัมพันธ์

4 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องเย็บกระดาษ
จานวน 1 เครื่อง

-

4,100

-

-

กองวิชาการฯ
งานธุรการ

5 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เก้าอี้ทางาน
จานวน 1 ตัว

-

2,500

-

-

กองวิชาการฯ
งานจัดทางบฯ

6 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด

-

16,000

-

-

กองวิชาการฯ
งานวิจยั และ
ประเมินผล

หน้า 87

ที่

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หมวด

7 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที) จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท

-

5,200

-

-

กองวิชาการฯ
งานวิเคราะห์ ฯ (1)
งานจัดทางบ ฯ (1)

8 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

-

4,300

-

-

กองวิชาการฯ
งานจัดทางบ ฯ

9 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท

-

11,800

-

-

กองวิชาการฯ
งานวิจยั ฯ
งานจัดการฯ

10 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

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

-

2,600

-

-

กองวิชาการฯ
งานบังคับคดี

11 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA จานวน 1 เครื่อง

-

5,900

-

-

กองวิชาการฯ
งานรับเรื่องฯ

11 รายการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

แผนงาน

รวม

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

184,400

หน้า 88

กองคลัง

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนงาน

หมวด

1 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

2 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ติดตั้งในห้องทางาน เครื่องปรับอากาศ
ทีป่ รับปรุงใหม่
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า
12,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จานวน
1 เครื่อง เครื่องละ
17,000 บาท

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้
หรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด
ไม่ต่ากว่า 30,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จานวน
1 เครื่อง เครื่องละ
40,200 บาท

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

40,200

-

-

กองคลัง
งานบริการข้อมูลฯ

-

17,000

-

-

กองคลัง
งานพัฒนารายได้

หน้า 89

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

3 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

เครื่องคานวณไฟฟ้า
12 หลัก จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 2,500 บาท

-

5,000

-

-

กองคลัง
งานผลประโยชน์(2)

4 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เก้าอี้ทางาน
จานวน 1 ตัว

-

2,500

-

-

กองคลัง
งานการเงินและ
บัญชี

5 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ รับรองผู้มาติดต่อ เก้าอี้สานักงาน
ยื่นแบบแสดงรายการ จานวน 3 ตัว ๆ ละ
ทรัพย์สินและชาระภาษี 2,600 บาท
(เคาน์เตอร์ใหม่)

-

7,800

-

-

กองคลัง
งานจัดเก็บภาษี

6 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ในการจัดเก็บ
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
ทะเบียนพัสดุ พ.ด. 1
จานวน 2 ตู้ ๆ ละ
พ.ด. 2 พ.ด. 3 ทีร่ ับโอน 7,900 บาท
จากสานักการศึกษา
โรงเรียนและทะเบียน
พัสดุทซี่ ื้อใหม่

-

15,800

-

-

กองคลัง
งานทะเบียน
ทรัพย์สิน (2)

หน้า 90

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

7 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ในการให้บริการ
แก่ผู้ชาระภาษี เกิดความ
สะดวกสบายในการ
กรอกแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สินเพือ่ ชาระภาษี

เคาน์เตอร์บริการประชาชน
(กรอกแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สินเพือ่ ชาระภาษี)
จานวน 1 ชุด

-

30,000

-

-

กองคลัง
งานจัดเก็บภาษี

8 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ ใช้ในการสารวจ
ภาคสนามของ
งานแผนทีภ่ าษีและ
ทรัพย์สิน

กล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจติ อล
ความละเอียด 16 ล้าน
พิกเซล จานวน 2 ตัว
ตัวละ 13,600 บาท

-

27,200

-

-

กองคลัง
งานแผนทีภ่ าษีฯ

9 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุดและเสื่อมสภาพ
2. เพือ่ ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 2 ชุด
ชุดละ 22,000 บาท

-

44,000

-

-

กองคลัง
งานพัสดุ (1)
งานกิจการพาณิชย์
(1)

หน้า 91

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

10 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุดและเสื่อมสภาพ

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว้ ) จานวน 3 ชุด
ชุดละ 16,000 บาท

-

48,000

-

-

กองคลัง
งานทะเบียนและ
ทรัพย์สิน (1)
งานจัดเก็บภาษี (2)

11 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เพือ่ ใช้พิมพ์ทะเบียน
พัสดุ พ.ด. 1 พ.ด. 2
พ.ด. 3 และรายละเอียด
การจาหน่ายพัสดุ
2. เพือ่ ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 4,300 บาท

-

8,600

-

-

กองคลัง
งานทะเบียนฯ (1)
งานพัสดุ (1)

12 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุดและเสื่อมสภาพ

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
2,600 บาท

-

5,200

-

-

กองคลัง
งานการเงิน(กอง)
งานกิจการพาณิชย์

หน้า 92

ที่

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หมวด

13 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้พิมพ์เอกสาร
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ่าย
และเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพ์ชนิด
Dot Matrix Printer
แบบแคร่สั้น
จานวน 1 เครื่อง

-

22,000

-

-

กองคลัง
งานพัสดุ (1)

14 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทซี่ ื้อใหม่
2 ชุด
2. เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุดและเสื่อมสภาพ
ไปแล้ว 8 เครื่อง

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
จานวน 10 เครื่อง
เครื่องละ 5,900 บาท

-

59,000

-

-

กองคลัง
งานพัสดุ (2)
งานจัดเก็บภาษี (7)
งานกิจการพาณิชย์
(1)

15 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ บันทึกข้อมูลทะเบียน ระบบทะเบียนทรัพย์สิน
ทรัพย์สินของเทศบาล
และโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 6 แห่ง

-

50,000

-

-

กองคลัง
งานทะเบียน
ทรัพย์สิน

-

382,300

-

-

15 รายการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

แผนงาน

รวม

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน้า 93

สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
32,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

สานักการศึกษา

1 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 2 ชุด
ชุดละ 16,000 บาท

2 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที)
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 7,900 บาท

-

15,800

-

-

สานักการศึกษา

3 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา จานวน 1 เครื่อง

-

9,000

-

-

สานักการศึกษา

หน้า 94

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,600
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ ใช้เป็นสื่อด้านการ เครื่องมัลติมีเดีย
จัดกิจกรรมการเรียนการ โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
สอนในห้องเรียน
ขนาด 3,500 ANSI
Lumens จานวน 2 เครื่อง
ชุดละ 30,300 บาท

สานักการศึกษา
(รร.ท.1)

5 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ ใช้เป็นสื่อด้านการ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
จัดกิจกรรมการเรียนการ ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม
สอนในห้องเรียน
100 นิว้ จานวน 2 จอ
ชุดละ 9,500 บาท

-

19,000

-

-

สานักการศึกษา
(รร.ท.1)

6 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

กล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจติ อล ความละเอียด
20 ล้านพิกเซล
จานวน 1 ตัว

-

19,300

-

-

สานักการศึกษา
(รร.ท.1)

7 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ บริการนักเรียนใน
โรงเรียน

เครื่องทาน้าเย็น แบบต่อท่อ
ขนาด 4 ก๊อก
จานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 20,000 บาท

-

60,000

-

-

สานักการศึกษา
(รร.ท.3)

หน้า 95

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
188,000
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิมที่ เครื่องปรับอากาศ
เสื่อมสภาพ เนือ่ งจากใช้ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้
งานมานาน
หรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า
36,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
47,000 บาท

สานักการศึกษา
(รร.ท.4)

9 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

เพือ่ เพียงพอสาหรับใช้
ในการเรียนการสอน

เครื่องดนตรีอัลโต
แซกโซโฟน จานวน 1 ตัว

-

50,000

-

-

สานักการศึกษา
(รร.ท.4)

10 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ ใช้บันทึกภาพ
กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน

กล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจติ อล ความละเอียด
20 ล้านพิกเซล
จานวน 1 ตัว

-

19,300

-

-

สานักการศึกษา
(รร.ท.4)

11 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องทาน้าเย็นแบบต่อท่อ
ขนาด 5 ก๊อก
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
24,000 บาท

-

72,000

-

-

สานักการศึกษา
(รร.ท.7)

หน้า 96

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
38,400
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

12 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ประจาห้องเรียน โต๊ะทางาน
ภายในอาคารเรียนระดับ จานวน 12 ตัว
ประถมศึกษาตอนปลาย ตัวละ 3,200 บาท

สานักการศึกษา
(รร.ท.7)

13 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ประจาห้องเรียน เก้าอี้ทางาน
ภายในอาคารเรียนระดับ จานวน 12 ตัว
ประถมศึกษาตอนปลาย ตัวละ 800 บาท

-

9,600

-

-

สานักการศึกษา
(รร.ท.7)

14 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

พัดลมโคจรขนาด 18 นิว้
สาหรับตึกประถม จานวน
20 ตัว พร้อมเดินสายติดตั้ง
จานวน 20 ชุด
ชุดละ 1,800 บาท

-

36,000

-

-

สานักการศึกษา
(รร.ท.7)

15 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

เพือ่ ใช้ในอาคารเรียน

โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน
จานวน 360 ชุด
ชุดละ 1,150 บาท

-

414,000

-

-

สานักการศึกษา
(รร.ท.7)

16 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว้ ) จานวน 2 ชุด
ชุดละ 22,000 บาท

-

44,000

-

-

สานักการศึกษา
(อุทยานการเรียนฯ)

หน้า 97

ที่

แผนงาน

17 การศึกษา

หมวด

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
11,800
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ สาหรับสารองไฟ
เครื่องสารองไฟฟ้า
เครื่องสมัครสมาชิกและ ขนาด 1 kVA
เครื่องสืบค้น
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 5,900 บาท

18 การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์
และนันทนาการ

ครุภัณฑ์อื่น

เพือ่ ทดแทนของเดิมที่
ชารุดและเสียหาย

บุษบกสาหรับอัญเชิญ
พระเจ้าแก้วมรกต
โครงสร้างทาจาก
ไม้เนือ้ แข็ง ประดับด้วย
งานแกะสลักจากไม้สัก
แบ่งเป็น 3 ส่วน
1. ส่วนฐาน และจัดทา
บันได
2. ส่วนแท่นวางองค์พระ
3. ส่วนยอดบุษบก

-

420,000

-

-

สานักการศึกษา

19 การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์
และนันทนาการ

ครุภัณฑ์อื่น

เพือ่ ประดิษฐาน
องค์พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์เมืองลาปาง

รถลากจูงพร้อมบุษบก
จานวน 9 คัน
คันละ 1,111,000 บาท

-

9,999,000

-

-

สานักการศึกษา

-

11,517,800

-

-

รวม

19 รายการ

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

สานักการศึกษา
(อุทยานการเรียนฯ)

หน้า 98

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
95,000
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อนและแรงดันไอน้า
จานวน 1 เครื่อง

กองสาธารณสุขฯ

2 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว้ ) จานวน 2 ชุด
ชุดละ 16,000 บาท

-

32,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ
งานป้องกันฯ (1)
งานส่งเสริมฯ (1)

3 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้สารองไฟและ
รักษาคอมพิวเตอร์มิให้
เกิดไฟกระชาก

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
จานวน 1 เครื่อง

-

5,900

-

-

กองสาธารณสุขฯ

4 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ไว้ใช้ในศูนย์ส่งเสริม ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง
สมรรถนะทางกาย
จานวน 2 ตู้
(สวนเขลางค์ ฟิตเนส) ตูล้ ะ 8,000 บาท

-

16,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ

หน้า 99

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้
หมายเลขทะเบียน ม 5211
ลาปาง เป็นรถบริการ
เครื่องทีต่ รวจแนะนา
ด้านสุขาภิบาล โดยการ
ปรับปรุงสภาพรถ พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์

2561
(บาท)
-

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

กองสาธารณสุขฯ

5 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

เพือ่ ปรับปรุงรถยนต์ตู้
เป็นรถบริการเคลื่อนที่
ตรวจแนะนา
ด้านสุขาภิบาล

6 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้จดั เก็บใบอนุญาต ระบบใบอนุญาตตาม
ประกอบการค้า
พ.ร.บ.การสาธารณสุข
ตาม พรบ. สาธารณสุขฯ พ.ศ. 2535

-

95,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ

7 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จานวน 10 เครื่องๆ ละ
9,500 บาท

-

95,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ

8 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

โต๊ะคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว

-

3,500

-

-

กองสาธารณสุขฯ

หน้า 100

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,500
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

กองสาธารณสุขฯ

-

-

กองสาธารณสุขฯ

16,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ
งานรักษาฯ (1)

-

5,900

-

-

กองสาธารณสุขฯ

-

28,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ

แผนงาน

หมวด

9 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

โต๊ะทางาน
จานวน 1 ตัว

10 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

เก้าอี้ทางาน
จานวน 1 ตัว

-

2,500

11 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 1 ชุด

-

12 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้สารองไฟและ
รักษาคอมพิวเตอร์มิให้
เกิดไฟกระชาก

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
จานวน 1 เครื่อง

13 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เก้าอี้เหล็ก จานวน 80 ตัว
ตัวละ 350 บาท
(สาหรับนัง่ ทานอาหาร
ในโซนอาหารตามสั่ง
ตลาดหลักเมือง)

หน้า 101

ที่

แผนงาน

14 การพาณิชย์

รวม

14 รายการ

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด
2. เพือ่ ใช้ดูดน้าเสีย
ชั้นใต้ดินในตลาด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ปัม๊ จุ่ม ขนาด 2 นิว้
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,000
-

906,300

-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

-

หน้า 102

กองสวัสดิการสังคม

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
17,000
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

1 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิมที่
เสื่อมสภาพ เนือ่ งจาก
ใช้งานมานาน

2 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้เพียงพอต่อการใช้ โต๊ะทางาน
งานของบุคลากรทีเ่ พิม่ ขึ้น จานวน 2 ตัว
ตัวละ 5,500 บาท

-

11,000

-

-

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคมฯ (2)

3 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้เพียงพอต่อการใช้ เก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัว
งานของบุคลากรทีเ่ พิม่ ขึ้น ตัวละ 2,500 บาท

-

5,000

-

-

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคมฯ (2)

4 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้เพียงพอต่อการใช้ เก้าอี้อเนกประสงค์
ในห้องประชุม
ขาเหล็กชุบโครเมียม
ใช้สาหรับห้องประชุม
อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา
จานวน 50 ตัว
ตัวละ 550 บาท

-

27,500

-

-

กองสวัสดิการสังคม

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

กองสวัสดิการสังคม

หน้า 103

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

5 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ความสะดวกในการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
ออกพืน้ ที่/ชุมชน สาหรับ สาหรับงานประมวลผล
ต่อเข้ากับเครื่องฉาย
จานวน 1 เครื่อง
โปรเจคเตอร์

-

21,000

-

-

กองสวัสดิการสังคม

6 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 1 ชุด

-

16,000

-

-

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคมฯ

7 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

-

4,300

-

-

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคมฯ

8 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ปรับปรุงระบบทีม่ ี ระบบการบริหารจัดการ
ให้เป็นปัจจุบัน โดยการ ข้อมูลผู้สูงอายุ
จัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
จานวน 43 ชุมชน

-

30,000

-

-

กองสวัสดิการสังคม

หน้า 104

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้เพียงพอต่อการใช้ โต๊ะทางานเหล็ก
งานสาหรับบุคลากร
จานวน 1 ตัว
ทีเ่ พิม่ เติม

-

8,500

-

-

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคมฯ

10 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้เพียงพอต่อการใช้ เก้าอี้ทางาน
งานสาหรับบุคลากร
จานวน 1 ตัว
ทีเ่ พิม่ เติม

-

2,500

-

-

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาฯ

11 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 2 ชุดๆ ละ
16,000 บาท

-

32,000

-

-

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาฯ (2)

12 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

-

4,300

-

-

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาฯ (1)

-

179,100

-

-

รวม

12 รายการ

หน้า 105

สานักการช่าง

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

1 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ติดตั้งในอาคาร
ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะ
ทางกาย (สวนเขลางค์
ฟิตเนส)

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้
หรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 48,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง

55,900

-

-

-

สานักการช่าง

2 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ติดตั้งในอาคาร
วัฒนธรรมทีป่ รับปรุง
เป็นอาคารกีฬาในร่ม

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้
หรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 48,000
บีทียู จานวน 2 เครื่อง

-

111,800

-

-

สานักการช่าง

3 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุดและเสื่อมสภาพ

ผ้าใบเต็นท์ จานวน 20 ผืน
ผืนละ 8,700 บาท

-

174,000

-

-

สานักการช่าง
งานโยธา

หน้า 106

ที่

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

4 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ควบคุมไฟสัญญาณ ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร
จราจรให้ดีขึ้น
จานวน 2 แห่ง
แห่งละ 200,000 บาท
สาหรับติดตั้งบริเวณ
1) แยก ม.สวนดุสิต (เดิม)
ถ.พหลโยธิน
2) บริเวณแยกเพ็ญทรัพย์

-

400,000

-

-

สานักการช่าง
งานโยธา

5 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

เพือ่ ปรับปรุงระบบ
เครื่องล่างและอื่น ๆ
ทีท่ างานเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน

ปรับปรุงสภาพรถขุด
ตีนตะขาบ หมายเลข
ทะเบียน ตค 101

-

391,000

-

-

สานักการช่าง
งานโยธา

6 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จานวน
2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท

-

19,000

-

-

สานักการช่าง
งานโยธา

7 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เพือ่ ใช้ในสวนสาธารณะ เครื่องออกกาลังกาย
เขลางค์นครและ
กลางแจ้ง จานวน 2 ชุด
สวนสาธารณะประตูเวียง ชุดละ 400,000 บาท

-

800,000

-

-

สานักการช่าง
งานโยธา

หน้า 107

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

ประเภท

8 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพือ่ ใช้เจาะท่อคอนกรีต
และผนังคอนกรีตอาคาร
ต่างๆ ทีจ่ ะซ่อมแซมและ
ติดตั้งระบบระบาย
น้าเสีย

สว่านโรตารี
กาลังไม่น้อยกว่า
1100 วัตต์ อัตราการเจาะ
หรือกระแทก 1,500 ถึง
2,900 รอบ/นาที
จานวน 1 เครื่อง

-

25,000

-

-

สานักการช่าง
งานโยธา

9 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพือ่ ใช้ในการสกัดของ
บ่อพักขอบถนนคอนกรีต
และผนังบ่อพัก
ท่อระบายน้า

เครื่องสกัดคอนกรีต
กาลังไม่น้อยกว่า
1240 วัตต์ อัตราการ
สกัดหรือกระแทก
1400 รอบ/นาที
จานวน 1 เครื่อง

-

25,000

-

-

สานักการช่าง
งานโยธา

10 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

เครื่องผสมคอนกรีต
จานวน 1 เครื่อง

-

55,000

-

-

สานักการช่าง
งานโยธา

11 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

เพือ่ ซ่อมระบบถังบรรจุน้า ปรับปรุงสภาพรถ
ระบบฉีดน้าแรงดันสูง ดูดโคลนเลน หมายเลข
และอื่นๆ ทีท่ างาน
ทะเบียน ลป 80-8778
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

-

1,800,000

-

-

สานักการช่าง
งานโยธา
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ที่

2561
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หมวด

12 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

เพือ่ ติดตั้งระบบยกฝา ดัดแปลงรถบรรทุกเล็ก
บ่อพักและอื่นๆ ทีท่ างาน หมายเลขทะเบียน
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
นข-2656

-

80,000

-

-

สานักการช่าง
งานโยธา

13 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ทดแทนของเดิมที่
ชารุด

-

47,000

-

-

สานักการช่าง
งานธุรการ

55,900

3,927,800

-

-

13 รายการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

แผนงาน

รวม

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้
หรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า
36,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
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สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงทีส่ าหรับติดตั้งภายใน
อาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัว่ ไป
จานวน 5 ตัว
ตัวละ 23,000 บาท

-

115,000

-

-

งานกิจการสถานี
ขนส่งฯ

2 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย (Network
Video Recorder)
แบบ 8 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง

-

24,000

-

-

งานกิจการสถานี
ขนส่งฯ

3 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2
Switch) ขนาด 8 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง

-

9,500

-

-

งานกิจการสถานี
ขนส่งฯ

-

148,500

-

-

รวม

3 รายการ
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แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3/2561

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 3/2561
เทศบาลนครลาปาง
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รวม
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชุนและแกนนาองค์กรชุมชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน
3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลาปาง
4. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลาปาง
5. ประกวดชุมชนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง
6. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม
1.5 แผนงานงบกลาง
1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1
1

3,000,000
3,000,000

1
1

3,000,000
3,000,000

-

-

-

-

2
2

6,000,000
6,000,000

1
1
1
1
1
1
6

580,000
20,000
50,000
210,000
100,000
150,000
1,110,000

1
1
1
1
1
1
6

1,000,000
20,000
50,000
180,000
150,000
150,000
1,550,000

1
1
1
1
1
1
6

580,000
20,000
50,000
180,000
150,000
150,000
1,130,000

1
1
1
1
1
1
6

1,000,000
400,000
50,000
180,000
150,000
150,000
1,930,000

4
4
4
4
4
4
24

3,160,000
460,000
200,000
750,000
550,000
600,000
5,720,000

1

330,000
(เงินอุดหนุน)
76,506,000
(เงินอุดหนุน)
13,219,200
(เงินอุดหนุน)
90,055,200

1

391,600
(เงินอุดหนุน)
84,883,200
(เงินอุดหนุน)
14,784,400
(เงินอุดหนุน)
100,059,200

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

6

721,600
(เงินอุดหนุน)
161,389,200
(เงินอุดหนุน)
28,003,600
(เงินอุดหนุน)
190,114,400

2. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1

3. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ

1
รวม

แบบ ผ. 01

3

1
1
3
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2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
1. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลาปาง

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

50,000
(งบ สปสช.)
100,000
(งบ สปสช.)
-

1

1

1
5

62,400
(งบ สปสช.)
200,000
(งบ สปสช.)
105,000
(งบ สปสช.)
115,000
(งบ สปสช.)
100,000
582,400

1

50,000
(งบ สปสช.)
200,000
(งบ สปสช.)
-

1

1

1
4

115,000
(งบ สปสช.)
100,000
465,000

1
5

212,400

4

700,000

2

210,000

4

435,000

4
18

800,000
2,357,400

3. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล

-

4. ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1

5. สังคมสีเขียวนครลาปาง

1
4

90,000
(งบ สปสช.)
500,000
740,000

1
1
2

150,000
60,000
210,000

1
1
2

200,000
60,000
260,000

1
1
2

200,000
60,000
260,000

1
1
2

200,000
60,000
260,000

4
4
8

750,000
240,000
990,000

1
1

648,000
8,150,000
(เงินอุดหนุน)
12,676,440
(เงินอุดหนุน)

1
1

200,000
15,425,000
(เงินอุดหนุน)
12,957,000
(เงินอุดหนุน)

1
-

200,000
-

1
-

200,000
-

4
2

-

-

-

-

2

1,248,000
23,575,000
(เงินอุดหนุน)
25,633,440
(เงินอุดหนุน)

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1. รณรงค์จัดการขยะในชุมชน
2. นครลาปาง Big Cleaning Day
รวม
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
1. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
2. จัดหาอาหารเสริม (นม)
3. สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

1

1

1

1

4

1

1

1

50,000
(งบ สปสช.)
200,000
(งบ สปสช.)
105,000
(งบ สปสช.)
115,000
(งบ สปสช.)
100,000
570,000

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2. บริการสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term care)

รวม

1

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1
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4. รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
5. ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาที่ยากจน
รวม
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน
รวม
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
รวม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม
ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1. ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย
2. ปรับปรุงสะพานพัฒนาภาคเหนือ
รวม
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. จัดทาผังเมืองรวมเมืองลาปาง (ต่อเนื่อง)
รวม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รวม

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
1
690,000
(เงินอุดหนุน)
1
1,243,000
(เงินอุดหนุน)
5
23,407,440

ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1
711,000
(เงินอุดหนุน)
1
1,291,000
(เงินอุดหนุน)
5
30,584,000
1
200,000

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

-

1

200,000

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
2
1,401,000
(เงินอุดหนุน)
2
2,534,000
(เงินอุดหนุน)
12
54,391,440

1
1

50,000
50,000

1
1

100,000
100,000

1
1

100,000
100,000

1
1

100,000
100,000

4
4

350,000
350,000

1
1

200,000
200,000

1
1

200,000
200,000

1
1

200,000
200,000

1
1

200,000
200,000

4
4

800,000
800,000

-

-

1
1
2

3,500,000
3,500,000
7,000,000

-

-

1
1

3,000,000
3,000,000

2
1
3

6,500,000
3,500,000
10,000,000

-

-

1
1

100,000
100,000

1
1

100,000
100,000

1
1

100,000
100,000

3
3

300,000
300,000

1
1

240,000
240,000

1
1

100,000
100,000

1
1

100,000
100,000

1
1

100,000
100,000

4
4

540,000
540,000
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5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1. ก่อสร้างสถานีดบั เพลิงบริเวณหนองสถาน
รวม
6) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้
ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.2 แผนงานสาธารณสุข
1. ส่งเสริมและอนุรักษ์ของกิ๋นถิน่ เหนือ
รวม
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. บวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลาปาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

1
1

8,000,000
8,000,000

-

-

-

-

1
1

8,000,000
8,000,000

1
1

270,000
270,000

1
1

300,000
300,000

1
1

300,000
300,000

1
1

300,000
300,000

4
4

1,170,000
1,170,000

1
1
26

500,000
500,000
119,782,640

1
1
31

500,000
500,000
152,335,600

1
1
19

240,000
240,000
3,095,000

1
1
21

240,000
240,000
7,000,000

4
4
97

1,480,000
1,480,000
282,213,240
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 3/2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครลาปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เลือกตั้งสมาชิกสภา
1 เลือกตั้งสมาชิกสภา 1. เพือ่ จัดให้มีการ
3,000,000
3,000,000
เทศบาลนครลาปาง เลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลนครลาปาง
และเลือกตั้งนายก
เทศบาลนครลาปาง จานวน 24 คน
2. เลือกตั้งนายก
เทศมนตรีนครลาปาง 2. เพือ่ จัดให้มีการ
เทศมนตรีนครลาปาง
เลือกตั้งนายก
เทศมนตรีนครลาปาง

รวม

1 โครงการ

3,000,000

3,000,000

-

2564
(บาท)
-

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ

-
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 พัฒนาศักยภาพ
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
580,000
1,000,000
580,000
คณะกรรมการชุมชน พัฒนาบทบาทหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร (ปี 60 = 1,000,000)
และแกนนาองค์กร ให้คณะกรรมชุมชน ชุมชนพึง่ ตนเองแนวทาง
ชุมชน
แกนนากลุ่มองค์กร ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ชุมชนและเครือข่าย พอเพียงดูงานให้กับ
คณะกรรมการชุมชนและ
ให้มีความรู้
ความเข้าใจใน
ผู้เกี่ยวข้องฯ จาก
กระบวนการบริหาร 43 ชุมชน ประมาณ
จัดการชุมชนตนเอง 387 คน
แบบมีส่วนร่วม
ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถบริหาร
จัดการชุมชน
แบบบูรณาการได้

2564
(บาท)
1,000,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้มากขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 (ประเมินผล
หลังจากเสร็จ
กิจกรรมในแต่
ละครั้ง)

คณะกรรมการ
ชุมชนแกนนาองค์กร
ชุมชนและเครือข่าย
มีความรู้เข้าใจใน
กระบวนการบริหาร
จัดการชุมชนตนเอง
แบบมีส่วนร่วมตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถบริหาร
จัดการชุมชน
แบบบูรณาการได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 ส่งเสริมและสนับสนุน 1. เพือ่ ส่งเสริม
จัดตั้งชุมชนและสรรหา
20,000
20,000
20,000
การจัดตั้งชุมชนและ สนับสนุนและเปิด
คณะกรรมการชุมชน
(ปี 60 = 400,000)
สรรหาคณะกรรมการ โอกาสให้ประชาชน ในเขตเทศบาลนครลาปาง
ชุมชน
มีส่วนร่วมในการ
จานวน 43 ชุมชน
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ และชุมชนทีป่ ระกาศ
เทศบาลนครลาปาง จัดตั้งใหม่
และหน่วยงานภาครัฐ
2. เพือ่ สรรหาคณะ
กรรมการชุมชนทีม่ ีจติ
อาสาสามารถเป็นผู้นา
การวางแผนป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ในการพัฒนาชุมชน
ของตนเองได้

2564
(บาท)
400,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ประธานชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน
ทีผ่ ่านการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่
และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของ
ตนเองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน

หน้า 117

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ส่งเสริมการจัด
1. เพือ่ ส่งเสริม
1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
50,000
50,000
50,000
สวัสดิการชุมชน
สนับสนุนการ
คณะกรรมการเครือข่าย
(ปี 60 = 50,000)
ในเขตเทศบาล
บริหารงานให้กับ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
นครลาปาง
คณะกรรมการ
เทศบาลนครลาปาง
กองทุนสวัสดิการ
2. ติดตามฐานข้อมูล
ชุมชนในเขตเทศบาล การดาเนินงานของ
นครลาปาง
เครือข่ายกองทุนสวัสดิการ
2. ติดตามผลการ
ชุมชนเทศบาลนครลาปาง
ดาเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนในเขต
เทศบาลนครลาปาง

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด (KPI)
1. ร้อยละ 80
ของผู้เข้าอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
2. มีกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ได้รับการติดตาม
และประเมินผล
ไม่น้อยกว่า 10 กลุ่ม

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. คณะกรรมการ
สวัสดิการชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครลาปาง
ได้รับความรู้และ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริหาร
จัดการทีด่ ี
2. มีฐานข้อมูล
การดาเนินงาน
ของกองทุน
สวัสดิการชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการ
สังคม
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ส่งเสริมสนับสนุน
เพือ่ ส่งเสริมและ
1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
210,000
180,000
180,000
การป้องกันและแก้ไข สนับสนุนการดาเนิน คณะกรรมการและคณะ
(ปี 60 = 210,000)
ปัญหายาเสพติด
งานด้านการป้องกัน ทางานของศูนย์ปฏิบัติการ
เทศบาลนครลาปาง และแก้ไขปัญหา
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดของศูนย์ ยาเสพติดเทศบาลนคร
ปฏิบัติการป้องกัน
ลาปาง(ศป.ปส.ทน.ลป.)
และปราบปราม
2. การฝึกอบรมและส่งเสริม
ยาเสพติดเทศบาล
การศึกษาเพือ่ ต่อต้านการใช้
นครลาปาง
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(D.A.R.E.)
3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดกับหน่วยงาน
อื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องหรือท้องถิ่น
อื่นทีป่ ระสบผลสาเร็จ
4. จัดกิจรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก
5. ส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินงานกองทุน
แม่ของแผ่นดิน

2564
(บาท)
180,000

ตัวชี้วัด (KPI)
1.ร้อยละ 80
ของผู้เข้าอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินวัดราย
กิจกรรม
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
สร้างกลุ่มแกนนา
องค์กรให้มีความ
เข้มแข็งเป็นพลัง
ชุมชนเอาชนะ
ยาเสพติดในชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการ
สังคม
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ประกวดชุมชนน่าอยู่ เพือ่ ให้ประชาชนมี
1. จัดประกวดชุมชนในเขต
100,000
150,000
150,000
หน้าบ้านน่ามอง
ส่วนร่วมในการดูแล เทศบาลนครลาปาง
ถนนและพืน้ ที่
จานวน 15 ชุมชน
สาธารณะทีอ่ ยู่ในเขต 2. ครัวเรือนในชุมชน
บริเวณชุมชนและหน้า กลุ่มเป้าหมาย
บ้านภายในชุมชนของ จานวน 70 หลังคาเรือน
ตนเอง

6 พัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชนต้นแบบ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

รวม

6 โครงการ

เพือ่ พัฒนาชุมชน
ฝึกอบรมชุมชนทีไ่ ด้รับ
ต้นแบบทีไ่ ด้รับการ ประกาศรับรองเป็นชุมชน
ประกาศรับรองจาก ต้นแบบ จานวน 8 ชุมชน
เทศบาลนครลาปาง
ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากประสบการณ์การ
บริหารจัดการชุมชน
ทีป่ ระสบความสาเร็จ
ในการพัฒนาชุมชนฯ

150,000

2564
(บาท)
150,000

150,000

150,000

150,000

1,550,000

1,130,000

1,930,000

(ปี 60 = 100,000)

1,110,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. จานวนชุมชน
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินชุมชนน่าอยู่
2. จานวนครัวเรือน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินหน้าบ้าน
น่ามอง

เทศบาลนครลาปาง กองสวัสดิการ
มีชุมชนทีม่ ี
สังคม
การบริหารจัดการ ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ด้วยการมีส่วนร่วม
ของแกนนาชุมชน
สมาชิกและ
ผู้เกี่ยวข้องของ
ชุมชน

ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนา
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนต้นแบบตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

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

กองสวัสดิการ
สังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนงานงบกลาง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ เพือ่ จ่ายเงินเป็น
ผู้ป่วยเอดส์ทมี่ ีคุณสมบัติ
330,000
391,600
ผู้ป่วยเอดส์
เบีย้ ยังชีพให้แก่
ตามระเบียบฯ ได้รับ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
(ปี 60 = 318,000)
เอดส์ทมี่ ีคุณสมบัติ
เบีย้ ยังชีพ
ตามทีก่ าหนดใน
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
2 สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ

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

76,506,000
(เงินอุดหนุน)
(ปี 60 =
69,668,400)

84,883,200
(เงินอุดหนุน)

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 100 ของ ผู้ป่วยเอดส์สามารถ กองสวัสดิการสังคม
ผู้ป่วยเอดส์ทมี่ ี
ดารงชีพอยู่ในสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
คุณสมบัติตาม
ได้อย่างปกติ
งานสังคมสงเคราะห์
ทีก่ าหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ได้รับเบีย้ ยังชีพ
ร้อยละ 100
ผู้สูงอายุทมี่ ีคุณสมบัติ
ตามทีก่ าหนดใน
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยได้รับ
เบีย้ ยังชีพทีม่ าแจ้ง
ความประสงค์

ผู้สูงอายุได้รับการ กองสวัสดิการสังคม
ดูแลอย่างเหมาะสม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ไม่เป็นภาระ
งานสังคมสงเคราะห์
ครอบครัวและ
ไม่ถูกทอดทิง้
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนงานงบกลาง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ เพือ่ จ่ายเงินเป็นเบีย้
คนพิการทีม่ ีคุณสมบัติ
13,219,200 14,784,400
คนพิการ
ยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบทีก่ าหนดฯ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
(ปี 60 =
ทีม่ ีคุณสมบัติตามที่ ได้รับเบีย้ ยังชีพ
12,480,000
กาหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

รวม

3 โครงการ

90,055,200

100,059,200

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 100 ของคน
พิการทีม่ ีคุณสมบัติ
ตามทีก่ าหนดใน
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยได้รับ
เบีย้ ยังชีพทีม่ าแจ้ง
ความประสงค์

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

คนพิการได้รับการ กองสวัสดิการสังคม
ดูแลอย่างเหมาะสม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ไม่เป็นภาระของ
งานสังคมสงเคราะห์
ครอบครัวและ
ไม่ถูกทอดทิง้

-
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครลาปาง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาแกนนา
ชมรมผู้สูงอายุในชุมชน
ให้มีความรู้ด้านการ
แพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน
ในการดูแลสุขภาพ
2. เพือ่ พัฒนาแกนนา
ชมรมผู้สูงอายุในชุมชน
ให้มีความรู้ด้านการ
สร้างความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ ด้วย
น้าหนักตัวในการดูแล
สุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีการจัดกิจกรรม จานวน
2 ครั้ง ๆ ละ ประมาณ
100 คน ดังต่อไปนี้
1. เครือข่ายผู้สูงอายุ
ทุกชุมชน ๆ ละ 2 คน
จานวน 86 คน
2. พนักงาน
กองสาธารณสุขฯ
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
จานวนประมาณ 14 คน

2561
(บาท)
50,000
งบ สปสช.

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
62,400
50,000
งบ สปสช.
งบ สปสช.

2564
(บาท)
50,000
งบ สปสช.

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถตอบแบบ
ทดสอบหลังการ
อบรมถูกต้อง
ผ่านเกณฑ์

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แกนนาผู้สูงอายุใน กองสาธารณสุข
ชุมชน สามารถจัด และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมส่งเสริม
งานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุด้วย สุขภาพ
ศาสตร์การแพทย์ไทย
และการสร้างความ
แข็งแรงของกล้ามเนือ้
ด้วยน้าหนักตัวใน
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

2 บริการสาธารณสุข
สาหรับผู้สูงอายุทมี่ ี
ภาวะพึง่ พิง (Long
Term care)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ผู้สูงอายุทมี่ ี
ผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึง่ พิง
ภาวะพึง่ พิง ได้รับการ ตามเกณฑ์ทสี่ านักงาน
บริการดูแลระยะยาว หลักประกันสุขภาพ
ด้านสาธารณสุขตาม แห่งชาติกาหนด
แผนการดูแลรายบุคคล จานวนประมาณ 40 ราย
(Care Plan)

3 ป้องกันและควบคุม 1. เพือ่ ให้ความรู้แก่ จัดอบรมให้แก่ อสม. ชุมชน
โรคติดต่อตามฤดูกาล อสม. เกี่ยวกับวัณโรค ในเขตเทศบาลนครลาปาง
และการปฏิบัติตัวเพือ่ 43 ชุมชน จานวนประมาณ
ป้องกันโรคเบือ้ งต้น 437 คน
ส่งต่อเข้ารับการตรวจ
รักษาในโรงพยาบาลได้
2. เพือ่ รณรงค์การ
ป้องกันวัณโรคในชุมชน
เขตเทศบาลนครลาปาง

2561
(บาท)
100,000
งบ สปสช.

-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
งบ สปสช.
งบ สปสช.

2564
(บาท)
200,000
งบ สปสช.

105,000
งบ สปสช.

105,000
งบ สปสช.

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 100 ของ
ผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะ
พึง่ พิงตาม สปสช.
กาหนดให้ได้รับ
การดูแลระยะยาว
(Long Term care)

1. ผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะ
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลฯ
ได้รับการบริการ
ดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข
2. ผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะ
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลฯ
จะมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ลดภาระของ
ครอบครัว

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถตอบแบบ
ทดสอบหลังการ
อบรมผ่านเกณฑ์
2. ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
เพือ่ ป้องกันวัณโรค

1. ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติตัว
ในการป้องกันวัณโรค
ในชุมชนได้
2. ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถถ่ายทอด
ความรู้และ
จัดกิจกรรมรณรงค์
การป้องกันวัณโรค
ในชุมชนได้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

4 ป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้กลุ่ม
เป้าหมายมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคเอดส์และโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. เพือ่ รณรงค์การใช้
ถุงยางอนามัยในชุมชน
เขตเทศบาลฯ จานวน
43 ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดอบรมนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน
2 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เทศบาล 5 จานวนประมาณ
80 คน และโรงเรียน
เทศบาล 7 จานวนประมาณ
42 คน
- รุ่นที่ 2 นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เทศบาล 4 จานวนประมาณ
140 คน รวมทัง้ หมด
ประมาณ 262 คน
2. จัดรณรงค์การใช้ถุงยาง
อนามัยในชุมชนเขต
เทศบาลนครลาปาง
43 ชุมชน

2561
(บาท)
90,000
งบ สปสช.

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
115,000
115,000
งบ สปสช.
งบ สปสช.

2564
(บาท)
115,000
งบ สปสช.

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถตอบแบบ
ทดสอบหลังการ
อบรมผ่านเกณฑ์
2. ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้
ถุงยางอนามัย

1. ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ในการ
ป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
2. ประชาชนทัว่ ไป
มีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
ทีป่ ลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

5 สังคมสีเขียว
นครลาปาง

รวม

5 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพือ่ พัฒนาแกนนา จัดอบรมให้แก่กลุ่มแกนนา
และภาคีเครือข่าย
ในชุมชนและภาคีเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนการ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีส่วนร่วมในโครงการ จานวน 2 รุ่น ๆ ละ
สังคมสีเขียวนครลาปาง ประมาณ 50 คน
ให้มีความน่าอยู่
อย่างยั่งยืน
2. เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
แกนนาเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมในเขต
เทศบาลนครลาปาง
3. เพือ่ พัฒนาองค์กร
ชุมชนให้เข้มแข็ง

2561
(บาท)
500,000

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

2564
(บาท)
100,000

740,000

582,400

570,000

465,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มแกนนาในชุมชน
และภาคีเครือข่าย
มีความรู้ในด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ชุมชนมีส่วนร่วม กองสาธารณสุข
ในการดาเนิน
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมส่งเสริม
งานสุขาภิบาล
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนามัยและ
2. เกิดการบูรณาการ สิ่งแวดล้อม
และสร้างการมี
ส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องในการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 รณรงค์จดั การขยะ
ในชุมชน

เพือ่ ส่งเสริมให้ชุมชนมี ชุมชนในเขตเทศบาลมี
กิจกรรมในการจัดการ กิจกรรมในการจัดการขยะ
ขยะอย่างถูกวิธี
ในชุมชนอย่างถูกต้อง

2 นครลาปาง
Big Cleaning Day

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

รวม

2 โครงการ

จัดกิจกรรมรณรงค์
ทาความสะอาดถนน
สายหลักและทีส่ าธารณะ
ในเขตเทศบาลนครลาปาง

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000

2564
(บาท)
200,000

60,000

60,000

60,000

60,000

210,000

260,000

260,000

260,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 10 ของ
ชุมชนมีการจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี

ประชาชนในชุมชน กองสาธารณสุข
มีการจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกวิธี
งานรักษาความ
สะอาด

จานวนครั้งทีจ่ ดั
กิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมาย
ปีละ 3 ครั้ง

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

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความ
สะอาด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมการเรียน
เพือ่ พัฒนาการเรียน 1. จัดให้มีการเรียน
648,000
200,000
200,000
การสอนภาษา
การสอนและส่งเสริม การสอนภาษาต่างประเทศ (ปี 60 = 600,000)
ต่างประเทศ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ในโรงเรียนในสังกัดฯ
ภาษาต่างประเทศ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ให้กับนักเรียนในสังกัดฯ
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศใน
โรงเรียนในสังกัดฯ
2 จัดหาอาหารเสริม
(นม)

เพือ่ อุดหนุนอาหาร
เสริม (นม) ให้เด็กเล็ก
ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลาปาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลนคร
ลาปาง ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัด
ลาปาง และโรงเรียน

จัดหาอาหารเสริม (นม)
สาหรับ
1. เด็กเล็ก ถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครลาปาง
2. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
นครลาปาง
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดลาปาง

8,150,000
(เงินอุดหนุน)

15,425,000
(เงินอุดหนุน)

-

2564
(บาท)
200,000

-

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

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถพูด ฟัง
สานักการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ งานโรงเรียน
และนาไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้

ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนได้รับ
เด็กนักเรียนในสังกัด ประทานอาหาร
เทศบาลนครลาปาง เสริม (นม) ทุกคน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
และศูนย์การศึกษา
พิเศษฯ ได้รับการ
อุดหนุนอาหารเสริม
(นม)

สานักการศึกษา
งานโรงเรียน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สังกัดสานักงานเขต 4. โรงเรียนสังกัดสานักงาน
พืน้ ทีก่ ารศึกษา (สพฐ.) เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (สพฐ.)
พืน้ ทีก่ ารศึกษา
- รร. ปงสนุก
- รร. อนุบาลเขลางค์
รัตน์อนุสรณ์
- รร. บ้านพระบาท
3 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)

12,957,000
(เงินอุดหนุน)

-

2564
(บาท)

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับการ สานักการศึกษา
นักเรียนในสังกัด
สนับสนุนการศึกษา งานโรงเรียน
เทศบาล ได้รับการ ในขั้นพืน้ ฐาน
ศึกษา ตั้งแต่ระดับ
ก่อนวัยเรียน จนถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
ทุกคน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 รณรงค์ป้องกัน
เพือ่ จัดกิจกรรม/
- พนักงานครู
690,000
711,000
ยาเสพติดใน
โครงการรณรงค์
- บุคลากรทางการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
สถานศึกษา
ป้องกันยาเสพติด
- นักเรียน
(ปี 60 = 690,000)
ให้พนักงานครู และ เข้ารับการอบรมตาม
บุคลากรทางการ
หนังสือสั่งการของ
ศึกษาและครูแกนนา องค์กรปกครองท้องถิ่น
และนักเรียน
5 ปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับ
นักเรียนระดับประถม
และมัธยมศึกษา
ทีย่ ากจน

รวม

5 โครงการ

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

1,243,000
(เงินอุดหนุน)

2564
(บาท)
-

1,291,000
(เงินอุดหนุน)

-

-

30,584,000

200,000

200,000

(ปี 60
= 1,243,000)

23,407,440

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้รับความรู้
จากการจัดกิจกรรม
และนาไปใช้ในการ
ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

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

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยม
ศึกษาได้ปัจจัย
พืน้ ฐานครบทุกคน

นักเรียนระดับชั้น สานักการศึกษา
ประถมและมัธยม งานโรงเรียน
ศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ ได้มี
โอกาสศึกษามากขึ้น
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 พัฒนาศักยภาพเด็ก 1. เพือ่ พัฒนาศักยภาพ 1. การจัดอบรม ค่าย
50,000
100,000
100,000
และเยาวชนในชุมชน เด็กและเยาวชนใน การเสวนาแลกเปลี่ยน
ชุมชนให้มีความซื่อสัตย์ เรียนรู้ เพือ่ พัฒนา
สุจริต
ศักยภาพเด็กและ
2. เพือ่ ส่งเสริมการ เยาวชนในด้านต่างๆ
จัดกิจกรรมแสดง
ประมาณ 3 ครั้ง ๆ ละ
ความสามารถของ
40 คน
เด็กและเยาวชนอย่าง 2. กิจกรรมการแสดง
ต่อเนือ่ ง
ความสามารถของเด็ก
3. เพือ่ ส่งเสริมด้านการ และเยาวชนที่
สร้างความตระหนัก เหมาะสม
ให้มีจติ สาธารณะ

รวม

1 โครงการ

50,000

100,000

100,000

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้ทเี่ พิม่ ขึ้น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. เด็กและ
เยาวชนได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพตาม
ความเหมาะสม
2. องค์กรเด็ก
และเยาวชนได้
เรียนรู้การจัด
กิจกรรมร่วมกัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม
ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์
งานกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี
และผู้สูงอายุ

100,000
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 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
- ประกวด/แข่งขัน
ยาเสพติด
To be number 1
- กิจกรรมอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง

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
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่ คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผา่ นมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างบ่อฝังกลบ
1. เพื่อให้มีการจัดการ ตกแต่งบ่อฝังกลบมูลฝอย
3,500,000
3,000,000 ระดับความสาเร็จ
มูลฝอย
มูลฝอยของเทศบาลฯ ปูแผ่นวัสดุกนั ซึม HDPE
ของการดาเนินงาน
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ขอบบ่อและภายในบ่อฝังกลบ
ตามโครงการ
สุขาภิบาล
มูลฝอย ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า
2. เพื่อให้มีการจัดการ 60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
มูลฝอยเป็นไปตาม
100 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
นโยบายและยุทธศาสตร์ 6 เมตร และบ่อบาบัดน้าเสีย
ด้านการจัดการ
จากบ่อฝังกลบขยะ ความกว้าง
สิ่งแวดล้อมของเทศบาล ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
นครลาปาง ให้บรรลุและ ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
มีประสิทธิภาพ
ลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร
3. เพื่อรองรับการพัฒนา วางท่อ HDPE รวบรวมน้าขยะ
การดาเนินการตาม
ที่พื้นบ่อฝังกลบเรียงหินใหญ่
โครงการแปลงมูลฝอย ปูแผ่นใยสังเคราะห์
เป็นพลังงานทดแทน
พร้อมถมทรายหยาบ
ในอนาคต
ก่อสร้างระบบท่อระบายก๊าซ
ก่อสร้างท่อรวบรวมน้าเสีย
จากบ่อฝังกลบขยะ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
การทางานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
สะดวกรวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผา่ นมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 ปรับปรุงสะพาน
เพื่อความสะดวก
ปรับปรุงสะพานพัฒนา
3,500,000
ระดับความพึงพอใจ ประชาชนมี
พัฒนาภาคเหนือ
ในการสัญจรไป-มา
ภาคเหนือ เสริมผิวถนน
ของประชาชนต่อ ความสะดวก
แอสฟัลท์ติคคอนกรีต
การดาเนินโครงการ ในการสัญจร
ขนาดกว้างประมาณ 7 เมตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ยาวประมาณ 120 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
และปรับปรุงทางเท้า
ราวกันตก พร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอืน่ ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

รวม

2 โครงการ

-

7,000,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

3,000,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดทาผังเมืองรวม
1. เพือ่ ปรับปรุงและ 1. มีการประกาศบังคับ
100,000
100,000
100,000 ระดับความสาเร็จ มีข้อมูลทางผังเมือง
เมืองลาปาง (ต่อเนือ่ ง) จัดทาผังเมืองรวม
ใช้กฏกระทรวงผังเมืองรวม
ของการดาเนินงาน ทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์
เมืองลาปางให้เสร็จ เมืองลาปาง
ตามโครงการ
สมบูรณ์
2. ใช้เป็นเครื่องมือ ชี้นา
2. เพือ่ ปรับปรุงข้อมูล ในการพัฒนาเมืองลาปาง
ทางผังเมืองให้ครบถ้วน 3. กิจกรรมอื่น ๆ
สมบูรณ์
ทีเ่ กี่ยวข้อง

รวม

1 โครงการ

-

100,000

100,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง

100,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
240,000
100,000
100,000
1 รับฟังความคิดเห็น เพือ่ ทราบข้อมูลหรือ 1. จัดทาประชุม/จัดเวที
ของประชาชน
ความคิดเห็นจาก
เสวนา หรือ ทาประชาคม (ปี 60 = 40,000)
ประชาชนเกี่ยวกับ
รับฟังความคิดเห็นของ
เรื่องทีร่ ับฟัง เพือ่ นา ประชาชนจาก 43 ชุมชน
ข้อมูลทีไ่ ด้มาประกอบ เพือ่ ค้นหาปัญหาและ
การตัดสินใจว่าสมควร หาแนวทางแก้ไขปัญหา
ดาเนินการอย่างไร
ของประชาชน
กับเรื่องทีอ่ อกรับฟัง 2. จัดประชุมหรือทา
ประชาคมรับฟังความ
คิดเห็นต่อโครงการพัฒนา
หรือโครงการทีม่ ี
ผลกระทบต่อประชาชน

รวม

1 โครงการ

240,000

100,000

100,000

2564
(บาท)
100,000

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

100,000
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างสถานีดับเพลิง 1. เพือ่ ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.
8,000,000
บริเวณหนองสถาน สาหรับจอดรถดับเพลิง สองชั้น พืน้ ทีใ่ ช้สอย
2. เพือ่ ให้บริการและ ไม่น้อยกว่า 650 ตร.เมตร
ช่วยเหลือประชาชน พร้อมรั้ว ทางเข้า-ออก
กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

รวม

1 โครงการ

-

8,000,000

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ร่วมกับ
สานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานสถาปัตยกรรม

-
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
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
300,000
300,000
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

300,000

300,000

2564
(บาท)
300,000

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

300,000
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 บวงสรวงเจ้าพ่อ
1. เพือ่ นาความเป็น ประชาชน ส่วนราชการ
500,000
500,000
240,000
หลักเมืองและพิธี
สิริมงคลและสร้าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน (ปี 60 = 240,000)
สืบชาตาเมืองลาปาง ขวัญกาลังใจแก่
รัฐวิสาหกิจ ได้เข้า
ประชาชน
ร่วมกิจกรรม
2. เพือ่ ส่งเสริมอนุรักษ์ 1. แห่บายศรี
ประเพณีและส่งเสริม 2. พิธีบวงสรวง
การท่องเทีย่ ว
3. พิธีสืบชาตาเมือง
4. กิจกรรมประเพณีต่างๆ
ทีส่ าคัญของท้องถิ่น
และกิจกรรมอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง

รวม

1 โครงการ

500,000

500,000

240,000

2564
(บาท)
240,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระดับความสาเร็จ 1. ประชาชน
สานักการศึกษา
ของการดาเนินการ มีความเป็นสิริมงคล งานกิจการศาสนา
(ระดับ 5)
สุขกายสุขใจ
2. ประชาชน
ในท้องถิ่น ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณีและ
ส่งเสริมกิจกรรมเพือ่
การประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่ วของ
ลาปาง

240,000
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สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางและเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 3,000,000 บาท
พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 3,000,000 บาท
พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 3,000,000 บาท
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนาองค์กรชุมชน
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 580,000 บาท
พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 580,000 บาท
พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
ตัวชี้วัด (KPI)
ระดับความสาเร็จของชุมชนในการจัดการตนเองตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับสถานการณ์และรองรับสาหรับ
การเลือกตั้ง

เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดและกิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้มากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(ประเมินผลหลังจากเสร็จกิจกรรมในแต่ละครั้ง)
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ลาดับ
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหา
คณะกรรมการชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหาคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบเทศบาลว่าด้วยการ
จัดตั้งชุมชนและการดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2556
2. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนใหม่จากเขตปลอดชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในชุมชน
ตัวชี้วัด (KPI)
สมาชิกชุมชนออกมาใช้สิทธิเลือกประธานชุมชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
3 โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลาปาง
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร
ลาปาง
2. จัดฝึกอบรม/ศึกษา ดูงานและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตัวชี้วัด (KPI)
1. ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขต
เทศบาลนครลาปาง
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลนครลาปางและหน่วยงานภาครัฐ
2. เพื่อสรรหาคณะกรรมการชุมชนที่มีจิตอาสาสามารถเป็นผู้นาการ
วางแผนปูองกันและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาชุมชนของตนเองได้

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)
ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่ผ่านการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
1. สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลนครลาปาง
2. ติดตามฐานข้อมูลการดาเนินงานของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลนครลาปาง

เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. มีกองทุนสวัสดิการชุมชนได้รับการติดตามและประเมินผล
ไม่น้อยกว่า 10 กลุ่ม
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ลาดับ
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เทศบาลนครลาปาง
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
1. การฝึกอบรมคณะกรรมการและคณะทางานของศูนย์ปฏิบตั ิการ 1. สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการและคณะทางานของศูนย์
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลาปาง (ศป.ปส.ทน.ลป.)ปฏิบตั ิการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลาปาง
2. การฝึกอบรมและส่งเสริมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด (ศป.ปส.ทน.ลป.)
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)
2. การฝึกอบรมและส่งเสริมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
3. การฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน/กิจกรรมของ ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)
ศูนย์ TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครลาปาง
3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. การฝึกอบรมเพื่อประชาคมจัดทาธรรมนูญชุมชนในเขตพื้นที่
กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือท้องถิ่นอื่นที่ประสบผลสาเร็จ
เทศบาลนครลาปาง และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 4. จัดกิจรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
5. การบาบัด/ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดและกิจกรรมการส่งเสริม 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูในเขตเทศบาลนครลาปาง
(งบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป กาหนดวัตถุประสงค์ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย)
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 210,000 บาท
ตั้งไว้ 180,000 บาท
5 โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง
วัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมและได้ตระหนักถึง
การปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามให้เป็น
ชุมชนน่าอยู่

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลถนนและพื้นที่สาธารณะที่อยู่
ในเขตบริเวณชุมชนและหน้าบ้านภายในชุมชนของตนเอง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
งบประมาณที่ได้รับ

เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
โครงการเพื่อขยายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตเทศบาลในการดูแล
ชุมชนและบ้านเรือนให้เกิด
ความสะอาด มีระเบียบ น่าม่อง ฯลฯ
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ลาดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 1/2560
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
จัดประกวดคัดเลือกชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง จากชุมชนและ
ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครลาปาง จานวน 43 ชุมชน

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดประกวดชุมชนในเขตเทศบาลนครลาปางจานวน 15 ชุมชน
2. ครัวเรือนในชุมชนกลุ่มเปูาหมาย จานวน 70 หลังคาเรือน

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 100,000 บาท

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 150,000 บาท

ตัวชี้วัด (KPI)
ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง

ตัวชี้วัด (KPI)
1. จานวนชุมชนผ่านเกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่
2. จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน
หน้าบ้าน น่ามอง

6 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นาผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การอบรมการปฏิบตั ิงานประสบการณ์การศึกษาดูงานในด้านการ
บริหารจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองเป็นต้นแบบตัวอย่างของชุมชนใน
เขตเทศบาลนครลาปาง
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
1. คัดเลือกและจัดกิจกรรมการฝึกอบรมครัวเรือนต้นแบบ
2. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะทางานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ชุมชนต้นแบบ

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับโครงการ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบที่ได้รับการประกาศรับรองจากเทศบาล
นครลาปาง ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การบริหาร
จัดการชุมชนที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาชุมชนฯ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ฝึกอบรมชุมชนที่ได้รับประกาศรับรองเป็นชุมชนต้นแบบ
จานวน 8 ชุมชน
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ลาดับ
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
1.5 แผนงานงบกลาง
1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวุ ยเอดส์
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 330,000 บาท

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

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 391,600 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ให้ถูกต้อง

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 76,506,000 บาท

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 84,883,200 บาท

เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ
ให้ถูกต้อง

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 13,219,200 บาท

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 14,784,400 บาท

เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ
ให้ถูกต้อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
ลาดับ
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
2.1 แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลาปาง
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุได้ตรงกับปัญหา 1. เพื่อพัฒนาแกนนาชมรมผู้สูงอายุในชุมชนให้มีความรู้ด้านการ
และความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในการดูแลสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาแกนนาชมรมผู้สูงอายุในชุมชนให้มีความรู้
ด้านการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยน้าหนักตัวในการ
ดูแลสุขภาพ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการให้กับประธาน ผู้สูงอายุทกุ ชุมชน และผู้
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 60 คน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
มีการจัดกิจกรรม จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ ประมาณ 100 คน ดังต่อไปนี้
1. เครือข่ายผู้สูงอายุทกุ ชุมชน ๆ ละ 2 คน จานวน 86 คน
2. พนักงานกองสาธารณสุขฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จานวนประมาณ 14 คน

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 50,000 บาท

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 62,400 บาท

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถตอบแบบทดสอบ
หลังการอบรมถูกต้องผ่านเกณฑ์

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เพิ่มขึ้น
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ลาดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
แกนนาสุขภาพมีการพัฒนาศักยภาพเกิดความตระหนักในบทบาท
หน้าที่เกิดความสามัคคีในหมู่คณะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาท
แกนนาสุขภาพได้เต็มประสิทธิภาพ

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
แกนนาผู้สูงอายุในชุมชน สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุด้วยศาสตร์การแพทย์ไทยและการสร้างความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อด้วยน้าหนักตัวในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 โครงการบริการสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(Long Term care)
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ
ผู้สงู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามเกณฑ์ที่สานักงานหลักประกันสุขภาพ
2. มีข้อมูลผู้สูงอายุที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว แห่งชาติกาหนด จานวนประมาณ 40 ราย
3. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บา้ นที่มีคุณภาพ (HHC) จาก
สถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ
4. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง แบบมีส่วนร่วม
และมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan)
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 100,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ตามเกณฑ์ที่ สปสช. กาหนดเพิ่มขึ้น

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 200,000 บาท
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ลาดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
ตัวชี้วัด (KPI)
ตัวชี้วัด (KPI)
1. ผู้ปว่ ยเข้าถึงระบบบริการดูแลผู้ปว่ ยระยะยาว (LTC) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตาม สปสช. กาหนดให้ได้
ร้อยละ 60
รับการดูแลระยะยาว (Long Term care)
2. มีศูนย์การดูแลผู้ปว่ ยระยะยาว
3. มี Care Manager
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผู้ปว่ ยที่มีภาวะพึ่งพิง เข้าถึงบริการสุขภาพตามความจาเป็น
อย่างทั่วถึงได้รับการแก้ไขปัญหา ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน
โดยมีระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวที่มีคุณภาพ

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้แกนนาในชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตัวเพื่อป้องกันโรคติดต่อและร่วมรณรงค์การป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผู้สูงอายุที่มีภาวะในพื้นที่เทศบาลฯ ได้รับการบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุข
2. ผู้สูงอายุที่มีภาวะในพื้นที่เทศบาลฯ จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ลดภาระของครอบครัว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้แก่ อสม. เกี่ยวกับวัณโรคและการปฏิบตั ิตัว
เพื่อป้องกันโรคเบื้องต้นส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาใน
โรงพยาบาลได้
2. เพื่อรณรงค์การป้องกันวัณโรคในชุมชนเขตเทศบาลนครลาปาง

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การเกิด
โรคและสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขเน้นให้เกิดการ
ปฏิบตั ิในแต่ละปี และดาเนินการใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ยิ่งขึ้น
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ลาดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 50,000 บาท

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 105,000 บาท

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตอบแบบทดสอบ
ความรู้หลังการอบรมผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด (KPI)
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถตอบแบบทดสอบ
หลังการอบรมผ่านเกณฑ์
2. ร้อยละ 60 ของประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตัวเพื่อป้องกันวัณโรค

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบตั ิตัวในการป้องกันโรคติดต่อได้

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบตั ิตัวในการป้องกันวัณโรค
ในชุมชนได้
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรม
รณรงค์การป้องกันวัณโรคในชุมชนได้

4 โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้และการป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และมีส่วนร่วมรณรงค์การป้องกัน
โรคในชุมชน

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การเกิด
วัตถุประสงค์
โรคและสอดคล้องกับนโยบายของ
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์และ กระทรวงสาธารณสุขเน้นให้เกิด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การปฏิบตั ิในแต่ละปี และดาเนินการ
2. เพื่อรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในชุมชนเขตเทศบาล ฯ จานวน ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่ม
43 ชุมชน
เป้าหมายยิ่งขึ้น
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ลาดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
1. อบรมแกนนาชุมชน/โรงเรียนให้สามารถถ่ายทอดความรู้ในการ
ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และให้คาแนะนา
ผู้ที่มาปรึกษาเข้ารับการตรวจรักษาในสถานบริการสาธารณสุขได้
2. จัดกิจกรรมรณรงค์และแจกถุงยางอนามัยในชุมชน/โรงเรียน
พร้อมให้คาแนะนาในการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 2 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5
จานวนประมาณ 80 คน และโรงเรียนเทศบาล 7
จานวนประมาณ 42 คน
- รุ่นที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4
จานวนประมาณ 140 คน รวมทั้งหมดประมาณ 262 คน
2. จัดรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในชุมชนเขตเทศบาลนครลาปาง
43 ชุมชน

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 90,000 บาท

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 115,000 บาท

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตอบแบบทดสอบ
ความรู้หลังการอบรมผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารบการอบรมสามารถตอบแบบทดสอบ
หลังการอบรมผ่านเกณฑ์
2. ร้อยละ 75 ของประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการใช้
ถุงยางอนามัย

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
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ลาดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาจากโรคเอดส์ 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคน ทางเพศสัมพันธ์
ในชุมชนและสามารถถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์
2. ประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทาง
การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนได้
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

5 โครงการสังคมสีเขียวนครลาปาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกลุ่มแกนนาและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนมี
ส่วนร่วมในโครงการสังคมสีเขียวนครลาปางให้มีความน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนได้เข้มแข็ง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
มีการจัดทาโครงการฯ โดยได้ดาเนิน
1. เพื่อพัฒนาแกนนาและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน
งานฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในโครงการสังคมสีเขียวนครลาปาง ให้มีความน่าอยู่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
อย่างยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงานและ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวิเคราะห์
นครลาปาง
และจัดทาแผนปฏิบตั ิการ LA21
3. เพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปี
งบประมาณ 2562 จึงเห็นควร
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมและปรับลด
งบประมาณในโครงการฯ เป็นการจัด
อบรมแก่กลุ่มแกนนาในชุมชนและภาคี
เครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาและภาคี
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ลาดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดอบรมแก่กลุ่มแกนนาในชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่
3. สารวจข้อมูลชุมชนเพื่อประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการ
ในด้านการสร้างสังคมสีเขียวนครลาปาง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
เครือข่ายในการขับเคลื่อนการมี
จัดอบรมแก่กลุ่มแกนนาในชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ส่วนร่วมในโครงการสังคมสีเขียวนคร
สิ่งแวดล้อม จานวน 2 รุ่น ๆ ละ ประมาณ 50 คน
ลาปางให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 500,000 บาท

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 100,000 บาท

ตัวชี้วัด (KPI)
ตัวชี้วัด (KPI)
1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มแกนนาและภาคีเครือข่ายด้านการ
ร้อยละ 80 ของกลุ่มแกนนาในชุมชนและภาคีเครือข่ายมีความรู้
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความรู้ในการพัฒนาชุมชนสู่สังคมสีเขียว
ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละ 60 ของชุมชนมีการดาเนินการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ชุมชนในเขตเทศบาลนครลาปางมีการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
ในชุมชนและมีพื้นที่สีเขียวในชุมชนเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
2. เกิดการบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
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ลาดับ
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1 โครงการรณรงค์จัดการขยะในชุมชน
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 150,000 บาท
2 โครงการนครลาปาง Big Cleaning Day
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 50,000 บาท

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

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 200,000 บาท

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 60,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับโครงการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับโครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน
ลาดับ
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
3.2 แผนงานการศึกษา
1 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 648,000 บาท
ตั้งไว้ 200,000 บาท
2 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 8,150,000 บาท
3 โครงการสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 12,676,440 บาท
4 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติดในสถานศึกษา
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 690,000 บาท
5 โครงการปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนระดับประถมและ
มัธยมศึกษาที่ยากจน
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 1,243,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้อง

เพื่อเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้อง
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 15,425,000 บาท
เพื่อเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้อง
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 12,957,000 บาท
เพื่อเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้อง
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 711,000 บาท
เพื่อเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้อง
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 1,291,000 บาท
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ลาดับ
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดประชุม/อบรมตัวแทนเยาวชน เพื่อให้ความรู้
เรื่องการจัดทาแผนเยาวชน ประมาณ 80 คน
2. จัดตั้งเครือข่ายเด็ก/เยาวชนเทศบาลนครลาปาง
3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก/เยาวชน

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

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
1. การจัดอบรม ค่าย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ประมาณ 3 ครั้ง ๆ ละ
40 คน
2. กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนที่เหมาะสม

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)
ตัวชี้วัด (KPI)
1. เกิดกลุ่มเครือข่ายเด็ก และเยาวชน จานวน 1 กลุ่ม
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
3. เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กที่สมวัย
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 50,000 บาท
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
แผนงานการศึกษา

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อเปลี่ยนแปลงแผนงานให้ถูกต้อง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1 โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและงบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ให้ชัดเจนและถูกต้องเหมาะสม
ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยขนาดกว้าง 60.00 ม. ยาว 100 ม.
ตกแต่งบ่อฝังกลบมูลฝอย ปูแผ่นวัสดุกันซึม HDPE ขอบบ่อและ กับโครงการ
ลึก 6.00 ม. ปูพื้นด้วยแผ่นยาง HDPE หนา 1.5 ม.ม. ขุดวางท่อ ภายในบ่อฝังกลบมูลฝอย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เมตร
HPPE รวบรวมน้้าชะขยะที่พื้นบ่อฝังกลบโดยรวมพร้อมใส่หนิ ทับ ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
หลังท่อและปูแผ่น จีโอเท็กไทล์ (TS-65) พร้อมทรายรองพื้นหนา และบ่อบ้าบัดน้้าเสียจากบ่อฝังกลบขยะ ความกว้างไม่น้อยกว่า
0.60 ม. และระบบรวบรวมแก็สภายในบ่อฝังกลบมูลฝอย
30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร
วางท่อ HDPE รวบรวมน้้าขยะที่พื้นบ่อฝังกลบ เรียงหินใหญ่
ปูแผ่นใยสังเคราะห์ พร้อมถมทรายหยาบ ก่อสร้างระบบท่อ
ระบายก๊าซ ก่อสร้างท่อรวบรวมน้้าเสียจากบ่อฝังกลบขยะ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 3,500,000 บาท
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ลาดับ
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
2 โครงการปรับปรุงสะพานพัฒนาภาคเหนือ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ซ่อมแซมพื้นสะพานพร้อมทางเท้า

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการจัดท้าผังเมืองรวมเมืองล้าปาง (ต่อเนื่อง)
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 400,000 บาท

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงสะพานพัฒนาภาคเหนือ เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 7 เมตร ยาวประมาณ 120 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และปรับปรุงทางเท้า ราวกันตก
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและงบประมาณ
ให้เหมาะสมกับโครงการ

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 3,500,000 บาท

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 100,000 บาท

เปลี่ยนแปลงงบประมาณให้เหมาะสมกับ
โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลาดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ที่
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 1/2560
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้อง
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
และเหมาะสมกับโครงการ
1. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ เพื่อทราบข้อมูลหรือความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
เรื่องที่รับฟัง เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจว่าสมควร
2. เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์
ดาเนินการอย่างไรกับเรื่องที่ออกรับฟัง
จากการดาเนินงานพัฒนาของเทศบาลและมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินโครงการต่าง ๆ
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 40,000 บาท
5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงบริเวณหนองสถาน
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 8,000,000 บาท

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 100,000 บาท

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 8,000,000 บาท

เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่จะ
ดาเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
ลาดับ
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
6.2 แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ของกิ๋นถิ่นเหนือ
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 270,000 บาท
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลาปาง
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 240,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับโครงการ

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 300,000 บาท

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 500,000 บาท

เปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับโครงการ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
สาหรับ
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรประชาชน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 3/2561
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
1. อุดหนุนอาหารกลางวัน
รวม

ปี 2562

แบบ ผ. 02

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

17,800,000

1

31,040,000

-

-

-

-

2

48,840,000

1

17,800,000

1

31,040,000

-

-

-

-

2

48,840,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 3/2561
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครลาปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อุดหนุนอาหาร
เพือ่ อุดหนุนอาหาร อุดหนุนอาหารกลางวัน 17,800,000 31,040,000
กลางวัน
กลางวัน ให้เด็กเล็กถึง ให้แก่
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1. เด็กเล็ก ถึงชั้น
โรงเรียนในสังกัด
ประถมศึกษาปีที่ 6
เทศบาลนครลาปาง โรงเรียนในสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครลาปาง
ทัง้ 2 ศูนย์ สังกัด
2. เด็กเล็กในศูนย์
เทศบาลนครลาปาง พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
และโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครลาปาง
สานักงานเขตพืน้ ที่ 3. โรงเรียนสังกัด
การศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา (สพฐ.)
- รร. ปงสนุก
- รร. อนุบาลเขลางค์
รัตน์อนุสรณ์
- รร. บ้านพระบาท
รวม
1 โครงการ
17,800,000 31,040,000
-

2564
(บาท)
-

แบบ ผ. 02

หน่วยงาน
ทีข่ อรับ
อุดหนุน
ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียน
สานักการศึกษา - รร. ในสังกัด
เด็กนักเรียนในสังกัด ได้รับประทาน งานโรงเรียน เทศบาลฯ
เทศบาลนครลาปาง อาหารกลางวัน
- ศูนย์พัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกคน
เด็กเล็ก ในสังกัด
และในสังกัดสานัก
เทศบาลฯ
งานเขตพืน้ ที่
- รร. ในสังกัด
การศึกษา (สพฐ.)
สานักงานเขต
ได้รับการอุดหนุน
พืน้ ทีก่ ารศึกษา
ค่าอาหารกลางวัน
(สพฐ.)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-
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สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน
ลาดับ
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่
(พ.ศ. 2561-2564)
(พ.ศ. 2561-2564) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
3.2 แผนงานการศึกษา
1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตั้งไว้ 17,800,000 บาท
ตั้งไว้ 31,040,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้อง
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