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

ครั้งที่ 4/2561 
 
 
 

 แบบ ผ. 01  



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และยุทธศาสตร์ที ่2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนและ 1. เพือ่ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 655,000 - - - ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ ส านักการช่าง
ท่อระบายน้ า ในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้างประมาณ ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร ส่วนควบคุม
ถนนไฮเวย์ล าปาง-งาว 2. เพือ่แก้ไขปัญหา 10.00-14.00 เมตร การด าเนินโครงการ 2. สามารถแก้ไข การก่อสร้าง
ซอยข้างบ้านเลขที ่285 น้ าท่วมขังในพืน้ที่ ความยาว 52 เมตร ไม่น้อยกว่า ปัญหาน้ าท่วมขัง งานวิศวกรรมโยธา
ถึงบริเวณบ้านเลขที ่ หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง ร้อยละ 75 ในพืน้ที่
142/31 ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด

0.40 เมตร ทัง้สองข้างทาง 
ความยาวรวมบ่อพัก 
104 เมตร และงานอื่น ๆ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จดุเร่ิมต้นที ่พิกัด
18.165261°, 
99.292560° จดุส้ินสุดที่
พิกัด 18.165367°,
99.292500°

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 4/2561

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลนครล าปาง 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 01

หน้า 2



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI)

2 ก่อสร้างถนนและ 1. เพือ่ความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 797,000 - - - ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ ส านักการช่าง
ท่อระบายน้ า ในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้างประมาณ ของประชาชนต่อ สะดวกในการสัญจร ส่วนควบคุม
ถนนพระบาท ซอย 6 2. เพือ่แก้ไขปัญหา 4.00-7.00 เมตร การด าเนินโครงการ 2. สามารถแก้ไข การก่อสร้าง
ซอยข้างบ้านเลขที ่4 น้ าท่วมขังในพืน้ที่ ความยาว 144 เมตร ไม่น้อยกว่า ปัญหาน้ าท่วมขัง งานวิศวกรรมโยธา
ถึงบ้านเลขที ่17 หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง ร้อยละ 75 ในพืน้ที่

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพัก 144 เมตร 
และงานอื่น ๆ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
จดุเร่ิมต้นที ่พิกัด
18.162907°, 
99.304155° จดุส้ินสุดที่
พิกัด 18.162563°,
99.304182°
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    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI)

3 ก่อสร้างปรับปรุง 1. เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุ ปรับปรุงวงเวียนน้ าพุรถไฟ 2,000,000 - - - ระดับความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความ ส านักการช่าง
วงเวียนน้ าพุสถานีรถไฟ จราจร ใหม่ โดยการขยายวงเวียน ของประชาชนต่อ ปลอดภัยในการ
และสถานทีโ่ดยรอบ 2. เพือ่ปรับปรุง ป้องกันอุบัติเหตุรอบนอก การด าเนินโครงการ สัญจร

ทัศนียภาพใหส้วยงาม เพิม่ขึ้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์ ไม่น้อยกว่า 2. ทัศนียภาพ
กลาง ไม่น้อยกว่า 13.00 ม. ร้อยละ 75 โดยรอบสวยงามขึ้น
เปล่ียนรูปทรงประติมากรรม
ภายในสระน้ าพุใหม่
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
และงานอื่น ๆ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

รวม 3 โครงการ 3,452,000 - - -
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บัญชีครุภัณฑ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม   
ครั้งที่ 4/2561 

 
 

 

 

 แบบ ผ. 08  



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใหม้ีระบบ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 130,000 - - - งานพิพิธภัณฑ์ฯ

เครือข่ายและ แบบที ่1 ส านักการศึกษา
คอมพิวเตอร์ทีม่ี
ประสิทธิภาพสนับสนุน
การด าเนินงาน

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่รองรับระบบงาน อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 18,600 - - - งานพิพิธภัณฑ์ฯ
หอ้งสมุดอัตโนมัติของ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง ส านักการศึกษา
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ แบบที ่1 จ านวน 3 ตัว 
เมืองล าปาง ตัวละ 6,200 บาท

3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่รองรับการให้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 11,400 งานพิพิธภัณฑ์ฯ
บริการระบบสารสนเทศ ไร้สาย (Access point) ส านักการศึกษา
แก่ประชาชน แบบที ่1 จ านวน 2 ตัว

ตัวละ 5,700 บาท
- - - งานพิพิธภัณฑ์ฯ

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่รองรับการให้ อุปกรณ์จดัเก็บ 50,000 ส านักการศึกษา
บริการระบบสารสนเทศ Log File  ระบบเครือข่าย
แก่ประชาชน แบบที ่1 จ านวน 1 ตัว

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 4/2561

เทศบาลนครล าปาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แบบ ผ. 08

หน้า 5



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ส ารองไฟฟ้า เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 13,000  -  -  - งานพิพิธภัณฑ์ฯ
และรักษาคอมพิวเตอร์ ขนาด 2 kVA ส านักการศึกษา
ใหม้ีอายุการใช้งาน จ านวน 1 เคร่ือง
ได้นานขึ้น

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ส ารองไฟฟ้า เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 37,000  -  -  - งานพิพิธภัณฑ์ฯ
และรักษาคอมพิวเตอร์ ขนาด 3 kVA ส านักการศึกษา
ใหม้ีอายุการใช้งาน จ านวน 1 เคร่ือง
ได้นานขึ้น

7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใหก้ารท างาน เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 7,900  -  -  - งานพิพิธภัณฑ์ฯ
มีความสะดวกและมี หรือชนิด LED ขาวด า ส านักการศึกษา
ประสิทธิภาพ ชนิด Network แบบที ่1

จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 7 รายการ 267,900 - -             -             

หน้า 6


