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ฉบับที่ 2
เทศบาลนครลาปาง
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครลาปาง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาเทศบาลที่ 1.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ปรองดองสมานฉันท์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
แนวทางการพัฒนาเทศบาลที่ 2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคและฟืน้ ฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี
1. จัดอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และภาคี /เครือข่ายในการจัดระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึง่ พิงในพืน้ ที่ (Long Term Care : LTC) ปี 2560
2. จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
แนวทางการพัฒนาเทศบาลที่ 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลาปาง
ให้มีการบริหารจัดการศึกษาทีไ่ ด้มาตรฐาน
1. ปรับปรุงอาคารเรียนคุณพระแก้ว

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

1

120,000
(งบ สปสช.)
1,500,000

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

120,000
(งบ สปสช.)
1,500,000

200,000
(เงินอุดหนุน)
200,000
(เงินอุดหนุน)
60,000
(เงินอุดหนุน)
140,000
(เงินอุดหนุน)
200,000
(เงินอุดหนุน)

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

2. ปรับปรุงห้องน้าห้องส้วมในอาคารเรียน

1

3. ปรับปรุง ห้อง E-learning อาคารอาลัมภกัปปะนคร

1

4. ปรับปรุงห้องน้าอาคารเขลางค์นคร

1

5. ปรับปรุงอาคารชัยนาทนเรนทร์

1

200,000
(เงินอุดหนุน)
200,000
(เงินอุดหนุน)
60,000
(เงินอุดหนุน)
140,000
(เงินอุดหนุน)
200,000
(เงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตร์
6. ปรับปรุงห้องประชุมอูสาสนะ
7. ปรับปรุงอาคารอานวยการ
แนวทางการพัฒนาเทศบาลที่ 3.2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนเข้ามาศึกษาในแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัตงิ านของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรุงภูมิทัศน์เมือง
และการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาเทศบาลที่ 4.1 ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนา ปรับปรุง
สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
1. จัดซื้อโคมไฟฟูา
2. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนบ้านศรีปงชัย ตัง้ แต่ซอยข้างบ้านเลขที่ 32 (อูแ่ ทนการช่าง) ถึงสะพานบ้านศรีปงชัย
3. บูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ ฐาน ถนนฉัตรไชย ตัง้ แต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงบริเวณสี่แยก
ดอนปาน
4. บูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ ฐาน ถนนพหลโยธิน ตัง้ แต่บริเวณห้าแยกประตูชัย ถึงบริเวณ
แยกเวียงทอง
5. บูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ ฐาน ถนนพหลโยธิน ตัง้ แต่บริเวณห้าแยกประตูชัย ถึงบริเวณ
แยกหน้าค่ายสุรศักดิม์ นตรี
แนวทางการพัฒนาเทศบาลที่ 4.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบการบารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยัง่ ยืน
1. ก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวทางการพัฒนาเทศบาลที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทางานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม
และโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง
แนวทางการพัฒนาเทศบาลที่ 5.2 พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้นผู้รบั บริการเป็นศูนย์กลางเพือ่ สร้างความเป็นเลิศ
1. ปรับปรุงสภาพรถยนต์ตเู้ ป็นรถบริการรับชาระภาษีเคลื่อนที่
รวมทัง้ สิ้น

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1
200,000
1
200,000
(เงินอุดหนุน)
(เงินอุดหนุน)
1
200,000
1
200,000
(เงินอุดหนุน)
(เงินอุดหนุน)
1

387,000

-

-

-

-

1

387,000

1
-

884,000
-

1
1

-

-

1
1
1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

5,260,000
120,000,000
(ขอเงินอุดหนุน)
100,000,000
(ขอเงินอุดหนุน)
40,000,000

-

-

1

884,000
5,260,000
120,000,000
(ขอเงินอุดหนุน)
100,000,000
(ขอเงินอุดหนุน)
40,000,000

1

16,000,000

-

-

-

-

1

16,000,000

1

280,000

-

-

-

-

1

280,000

1
15

500,000
20,971,000

5

265,360,000

1

100,000

1
21

500,000
286,431,000

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครลาปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรองดองสมานฉันท์
1. เพือ่ สร้างความรู้รัก
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
100,000
100,000
100,000
สามัคคีของประชาชน
สร้างความปรองดองฯ หรือ
ในชุมชน
กิจกรรมอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
2. เพือ่ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง กลุ่มเปูาหมาย ดังนี้
สถาบันชาติ ศาสนา
1. ผู้นาหรือตัวแทนชุมชน
พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ 2. กลุ่มมวลชนต่าง ๆ
ยึดเหนีย่ วและเป็นศูนย์รวม 3. นักเรียน นิสิต นักศึกษา
จิตใจของประชาชน
ชาวไทยทัง้ ชาติ
3. เพือ่ ชี้แจงทาความเข้าใจ
สร้างทัศนคติและจิตสานึก
ทีด่ ีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ โดยการ
เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน
4. เพือ่ เป็นการปกปูอง
สถาบันสาคัญของชาติ
โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการร่วม
โครงการปรองดอง
สมานฉันท์

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. กลุ่มเปูาหมายเกิด
ความรัก สามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชนในเขต
เทศบาลนครลาปาง
2. ผู้นาหรือตัวแทน
ชุมชนกลุ่มมวลชน
มีทัศนคติทดี่ ีในการ
ปกปูองสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและฟืน้ ฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดอบรมเตรียมความ
1. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการ
จัดอบรมให้อสม.และ
120,000
ร้อยละ 80 ของชุมชน
พร้อมเจ้าหน้าทีแ่ ละภาคี/ อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้อง
(งบ สปสช.)
มีการจัดระบบข้อมูล
เครือข่ายในการจัดระบบ และรับทราบแนวทาง
จานวน 4 รุ่นๆ ละ
ผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึง่ พิง
การดูแลระยะยาวสาหรับ เกี่ยวกับระบบบริการ
100 คน รวมทัง้ สิ้น 400 คน
ได้ครบถ้วน
ผู้สูงอายุ ทีม่ ีภาวะพึง่ พิง ดูแลระยะยาวสาหรับ
ในพืน้ ที่ (Long Term
ผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึง่ พิง
Care : LTC) ปี 2560
ปี 2560
2. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเตรียมความพร้อม
เข้าร่วมดาเนินงานโดยการ
จัดระบบข้อมูลผู้สูงอายุ
ทีม่ ีภาวะพึง่ พิงในชุมชน
ทีร่ ับผิดชอบ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะ
พึง่ พิงในชุมชนได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพอย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและฟืน้ ฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย 1. เพือ่ ให้มีเครื่องออกกาลังกาย จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
1,500,000
ระยะเวลาในการ
สาหรับศูนย์ออกกาลังกาย
ประกอบด้วย
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ในสวนสาธารณะเขลางค์นคร 1. ลู่วิ่งไฟฟูา
ตามแผนการจัดหาพัสดุ
2. เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน 2. เครื่องเดินวงรี
มีสุขภาพทีด่ ี
3. จักรยานปัน่
4. จักรยานนัง่ พิง
5. ดัมเบลล์หมุ้ ยาง
พร้อมชั้นวาง
6. ม้าฝึกดัมเบลล์
ปรับระดับได้
7. ม้าราบฝึกดัมเบลล์
8. ชุดฝึกบาร์เบลล์ พร้อม
แกน และแผ่นน้าหนัก
9. เครื่องบริหารกล้ามเนือ้
แบบบาร์เบลล์
(Smith Machine)
10. เครื่องฝึกกล้ามเนือ้
ขารวม
11. เครื่องฝึกกล้ามเนือ้
แบบดึง
12. เครื่องฝึกกล้ามเนือ้
1 สถานี
13. อุปกรณ์อื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. มีเครื่องออกกาลังกาย กองสาธารณสุข
บริการประชาชน
และสิ่งแวดล้อม
อย่างเพียงพอ
2. ประชาชนมีสุขภาพ
ทีด่ ี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลาปางให้มีการบริหารจัดการศึกษาทีไ่ ด้มาตรฐาน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทาสีผนัง ทัง้ ภายในภายนอก 200,000
1 ปรับปรุงอาคารเรียน
ระดับความสาเร็จ
คุณพระแก้ว
อาคารเรียนคุณพระแก้ว อาคาร และระเบียง
(เงินอุดหนุน)
ของการดาเนินงาน
ให้สวยงาม
ด้านนอกอาคาร
ตามโครงการ
และงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
2 ปรับปรุงห้องน้าห้องส้วม
ในอาคารเรียน

เพือ่ ปรับปรุงห้องน้า
ห้องส้วมให้ได้มาตรฐาน
ถูกสุขอนามัย ง่ายต่อการ
ดูแลรักษาและ
ทาความสะอาด

3 ปรับปรุงห้อง E-learning เพือ่ ปรับปรุงห้อง
อาคารอาลัมภกัปปะนคร E-learning ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อาคารเรียน
มีความสวยงาม
สะอาด

สานักการศึกษา
รร.ท.1

สานักการศึกษา
รร.ท.3

200,000
(เงินอุดหนุน)

-

-

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามโครงการ

1. โรงเรียนมีหอ้ งน้า
ห้องส้วมสะอาด และ
ถูกสุขอนามัย
2. มีหอ้ งน้า ห้องส้วม
ทีเ่ พียงพอต่อการใช้
งานให้นักเรียนและ
บุคลากร

ปรับปรุงโดยการดาเนินการ
60,000
เปลี่ยนฝูาเพดาน ทาสีหอ้ ง (เงินอุดหนุน)
และงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

-

-

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามโครงการ

ได้หอ้ งเรียน
สานักการศึกษา
E-learning ทีม่ ีคุณภาพ รร.ท.4
และมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงห้องน้า ห้องส้วม
โดยดาเนินการ ดังนี้
1.เปลี่ยนสุขภัณฑ์หอ้ งน้า
ห้องส้วมใหม่ (4 ชั้น)
2. ปูกระเบือ้ งพืน้ ห้องน้า
ทาผนังห้องน้าใหม่ (4 ชั้น)
3. เปลี่ยนประตูหอ้ งน้า
ห้องส้วมใหม่ (4 ชั้น)
4. เปลี่ยนฝูาเพดานและ
ระบบไฟฟูาห้องน้า ห้อง
ส้วมใหม่ (4 ชั้น)
และงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลาปางให้มีการบริหารจัดการศึกษาทีไ่ ด้มาตรฐาน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ปรับปรุงห้องน้าอาคาร
เพือ่ ปรับปรุงห้องน้า
ปรับปรุงพืน้ ห้องน้าระดับ
140,000
ระดับความสาเร็จ
เขลางค์นคร
ให้ได้มาตรฐานและ
ชั้นอนุบาล เปลี่ยนสุขภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)
ของการดาเนินงาน
ถูกสุขอนามัย
ทาสี และงานอื่น ๆ
ตามโครงการ
ทีเ่ กี่ยวข้อง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีหอ้ งน้า
ห้องส้วมสะอาด และ
ถูกสุขอนามัย

สานักการศึกษา
รร.ท.4

สานักการศึกษา
รร.ท.5

5 ปรับปรุงอาคาร
ชัยนาทนเรนทร์

เพือ่ ปรับภูมิทัศน์อาคาร
เรียนให้สวยงาม ส่งเสริม
บรรยากาศในการเรียนรู้

ปรับปรุงผนังภายนอก
อาคารพร้อมทาสี พืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.
และงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

200,000
(เงินอุดหนุน)

-

-

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามโครงการ

โรงเรียนมีอาคารที่
สวยงามและส่งเสริม
บรรยากาศในการ
เรียนรู้

6 ปรับปรุงห้องประชุม
อูสาสนะ

1. เพือ่ ให้มีหอ้ งประชุม
ทีส่ ามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ใช้เป็นสถานที่
จัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน

ปรับปรุงโดยการดาเนินการ 200,000
เปลี่ยนประตูเป็นประตู
(เงินอุดหนุน)
อลูมิเนียมบานสวิง
ติดกระจก มีช่องระบาย
อากาศและช่องลม
ติดกระจกสีชา ติดม่าน
รับแสงและเหล็กดัด
หน้าต่างหลังห้อง
และงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

-

-

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามโครงการ

ห้องประชุมได้รับการ สานักการศึกษา
ปรับปรุงให้มีความ
รร.ท.6
เหมาะสมต่อการใช้งาน
และการจัดกิจกรรม

ปรับปรุงผนังภายนอก
อาคารพร้อมทาสี
และงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

-

-

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามโครงการ

โรงเรียนมีอาคารที่
สานักการศึกษา
สวยงามและส่งเสริม รร.ท.7
บรรยากาศในการเรียน

7 ปรับปรุงอาคารอานวยการ เพือ่ ปรับภูมิทัศน์อาคาร
เรียนให้สวยงาม ส่งเสริม
บรรยากาศในการเรียนรู้

200,000
(เงินอุดหนุน)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนเข้ามาศึกษาในแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพือ่ อานวยความสะดวก จัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้
1 พัฒนาประสิทธิภาพ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ให้แก่ผู้มาใช้บริการ
1. เครื่องปรับอากาศ
66,000
ปฏิบัติงานของพิพิธภัณฑ์
แบบแยกส่วน ขนาด
การเรียนรู้เมืองลาปาง
ไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
(มิวเซียมลาปาง)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
33,000 บาท
2. เครื่องปรับอากาศ
153,000
แบบแยกส่วน ขนาด
ไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
51,000 บาท
3. เครื่องปรับอากาศ
168,000
แบบแยกส่วน ขนาด
ไม่ต่ากว่า 48,000 บีทียู
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
56,000 บาท
(รวมทัง้ สิ้น 387,000 บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนผู้ใช้บริการ สานักการศึกษา
ระยะเวลาในการ
ได้รับความสะดวกสบาย งานพิพิธภัณฑ์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนการจัดหาพัสดุ
และเครือข่าย
ทางการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดซื้อโคมไฟฟูา
เพือ่ ใช้ในการติดตั้งไฟฟูา จัดซื้อโคมไฟฟูา ดังนี้
ระยะเวลาในการ
ประชาชนมีความ
สานักการช่าง
สาธารณะให้มีแสงสว่าง 1. โคมไฟฟูาถนน
204,000
ดาเนินการแล้วเสร็จ
สะดวกและมีแสงสว่าง
งานสถานทีแ่ ละ
เพียงพอในการสัญจร
ขนาด 2 x 36 วัตต์
ตามแผนการจัดหาพัสดุ เพียงพอในการสัญจร
ไฟฟูาฯ
บนท้องถนน
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
บนท้องถนน
จานวน 100 ชุด ๆ ละ
2,040 บาท
2. โคมไฟฟูาถนน
185,000
ขนาด 2 x 18 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 100 ชุด ๆ ละ
1,850 บาท
3. โคมไฟฟูา ชนิด LED
495,000
ขนาด 150 วัตต์ แสงขาว
มีเลนส์ขยาย IP 65
จานวน 100 ชุด ๆ ละ
4,950 บาท
(รวมทัง้ สิ้น 884,000 บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
5,260,000
ระดับความพึงพอใจ
1. ประชาชนมีความ
สานักการช่าง
ท่อระบายน้า
สัญจรไป-มา
ขนาดกว้างประมาณ 4-6 ม.
ของประชาชนต่อการ สะดวกในการสัญจร
ส่วนควบคุม
ถนนบ้านศรีปงชัย
2. เพือ่ แก้ไขปัญหาการ หรือตามสภาพ ความยาว
ดาเนินโครงการ
2. การระบายน้าดีขึ้น
การก่อสร้าง
ตั้งแต่ซอยข้างบ้านเลขที่ ระบายน้า
ประมาณ 651 ม. หนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
งานวิศวกรรมโยธา
32 (อู่แทนการช่าง) ถึง
0.15 ม. พร้อมวางท่อ
สะพานบ้านศรีปงชัย
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
0.60 ม. ความยาวรวม
18.155848°, 99.273900°
บ่อพัก ประมาณ 651 ม.
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
และงานอื่น ๆ
18.155943°, 99.272629°
ตามแบบแปลนเทศบาล
3 บูรณาการระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ถนนฉัตรไชย ตั้งแต่บริเวณ
ห้าแยกหอนาฬิกา
ถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.171912°, 99.292537°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.164320°, 99.284068°

1. เพือ่ ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา
2. เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์
เมือง

ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟูา
เป็นแบบเคเบิล้ ใต้ดิน
ถนนฉัตรไชย ตั้งแต่บริเวณ
ห้าแยกหอนาฬิกา ถึงบริเวณ
สี่แยกดอนปาน

-

120,000,000
(ขอเงินอุดหนุน)

-

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

1. ประชาชนมีความสะดวก สานักการช่าง
ในการสัญจร ไป-มา
ส่วนควบคุม
2. ภูมิทัศน์เมืองมีความ
การก่อสร้าง
สวยงาม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 บูรณาการระบบ
1. เพือ่ ความสะดวกในการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟูา
100,000,000
ระดับความพึงพอใจ
1. ประชาชนมีความสะดวก สานักการช่าง
สาธารณูปโภคและ
สัญจร ไป-มา
เป็นแบบเคเบิล้ ใต้ดิน
(ขอเงินอุดหนุน)
ของประชาชนต่อการ ในการสัญจร ไป-มา
ส่วนควบคุม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
2. เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณ
ดาเนินโครงการ
2. ภูมิทัศน์เมืองมีความ
การก่อสร้าง
ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณ เมือง
ห้าแยกประตูชัย ถึงบริเวณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สวยงาม
ห้าแยกประตูชัย ถึงบริเวณ
แยกเวียงทอง
แยกเวียงทอง
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.171633°, 99.301281°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.165525°, 99.291602°
5 บูรณาการระบบ
1. เพือ่ ความสะดวกในการ
สาธารณูปโภคและ
สัญจร ไป-มา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
2. เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณ เมือง
ห้าแยกประตูชัย ถึงบริเวณ
แยกหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.171633°, 99.301281°
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
18.173381°, 99.310160°

ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟูา
เป็นแบบเคเบิล้ ใต้ดิน
ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณ
ห้าแยกประตูชัย ถึงบริเวณ
แยกหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี

-

40,000,000

-

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

1. ประชาชนมีความสะดวก สานักการช่าง
ในการสัญจร ไป-มา
ส่วนควบคุม
2. ภูมิทัศน์เมืองมีความ
การก่อสร้าง
สวยงาม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.3 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบการบารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างปรับปรุง
1. เพือ่ ปรับปรุงถนนและ รื้อเกาะกลางถนน ต้นไม้
16,000,000
ระดับความพึงพอใจ
1. ภูมิทัศน์ถนนในตัว สานักการช่าง
ถนนดวงรัตน์
ภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เสาไฟฟูาส่องสว่างเดิม
ของประชาชนต่อการ เมืองมีความสวยงาม
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
รับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาใน และอื่น ๆ แล้วทาการ
ดาเนินโครงการ
2. สามารถเป็นถนน
18.303520°, 99.510021° ตัวเมือง
เทพืน้ ถนน ค.ส.ล. ติดตั้ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 รองรับการจัดกิจกรรม
จุดสิ้นสุดทีพ่ ิกัด
2. เพือ่ ใช้ถนนจัดกิจกรรม คันหินชนิดเคลื่อนย้ายได้
ประเพณีต่าง ๆ ได้
18.303984°, 99.512369° งานประเพณีต่าง ๆ
พร้อมติดตั้งระบบไฟฟูา
ประจาจังหวัด
ส่องสว่างใหม่ และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทางานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงอาคาร
เพือ่ ปรับปรุงอาคารฯ ให้ เปลี่ยนหลังคา ปรับปรุง
280,000
ระดับความสาเร็จ
สถานธนานุบาลเทศบาล มีสภาพปกติใช้การได้ดี
ฝูาเพดาน และงานอื่น ๆ
ของการดาเนินงาน
นครลาปาง
ทีเ่ กี่ยวข้อง ตามแบบแปลน
ตามโครงการ
เทศบาล

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อาคารสถานธนานุบาล สานักปลัดเทศบาล
ได้รับการปรับปรุง
หลังคาให้มีสภาพปกติ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.2 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพือ่ สร้างความเป็นเลิศ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้ เพือ่ พัฒนาคุณภาพการ
ปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้
500,000
เป็นรถบริการรับชาระ
บริการเชิงรุกในการรับชาระ หมายเลขทะเบียน ม 4539
ภาษีเคลื่อนที่
ภาษีประชาชนในเขต
ลาปาง เป็นรถบริการรับ
เทศบาลนครลาปาง ให้
ชาระภาษีเคลื่อนที่
คลอบคลุมพืน้ ทีอ่ ย่างมี
โดยดาเนินการ ดังนี้
ประสิทธิภาพ
1. ทาฝาข้างรถโมบาย
บริการประชาชนด้านซ้าย
มีประตู ปิด - เปิด ฝาข้าง
ขึ้นลง ด้วยระบบโช๊คอัพ
2. ทาโต๊ะทางานพร้อม
ตู้เก็บเอกสาร 2 ข้าง
ซ้าย-ขวา
3. ทาประตูปิด-เปิดฝาท้าย
4. บุปรับปรุงห้องทางาน
ภายในรถทัง้ หมด
5. เสริมแหนบรับน้าหนัก
2 ตัวหลัง ซ้าย-ขวา
6. เครื่องปรับอากาศ ขนาด
ไม่ต่ากว่า 9,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
7. ตู้ลาโพงขยายเสียง
จานวน 2 ตู้
8. ไมโครโฟนและแอมป์
จานวน 1 ชุด

ตัวชี้วัด (KPI)
ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามโครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. สามารถเพิม่
กองคลัง
ประสิทธิภาพในการจัด ฝุายพัฒนารายได้
เก็บภาษีได้เพิม่ ขึ้น
2. ประชาชนพึงพอใจ
การให้บริการเชิงรุกและ
ให้ความร่วมมือในการ
ชาระภาษีเพิม่ ขึ้น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.2 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพือ่ สร้างความเป็นเลิศ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9. จอภาพ แบบ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิว้
พร้อมขายึดผนัง (ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์) จานวน 1 ชุด
10. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จานวน 1 ชุด
11. พัดลมตั้งโต๊ะ
จานวน 1 ตัว
12. เก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่
จานวน 2 ตัว
13. เก้าอี้สาหรับประชาชน
ผู้มารับบริการ จานวน 2 ตัว
14. ชุดควบคุมระบบไฟฟูา
ในรถยนต์ พร้อมหลอดไฟ
จานวน 2 จุด ซ้าย - ขวา
(ไฟ 220 โวลท์)
15. ค่าแรงติดตั้ง
ระบบไฟฟูา ระบบเครื่อง
ปรับอากาศ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ค่าเคาะ พ่นสี
ปะผุ พ่นล้อ พ่นคลัชซีทงั้ คัน
และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

