บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
เทศบาลนครลาปาง
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
รวม
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม
ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
5.9 แผนงานการพาณิชย์

รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้ หมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3

17.65

7,113,100

25.67

สานักการศึกษา

3

17.65

7,113,100

25.67

12

70.59

20,131,000

72.63

12

70.59

20,131,000

72.63

1
1
1

5.88
5.88
5.88

421,600
421,600
50,000

1.52
1.52
0.18

1
17

5.88
100.00

50,000
27,715,700

0.18
100.00

สานักการช่าง

สานักการช่าง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดลาปาง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบาลนครลาปาง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนาประสิทธิภาพ
จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่
พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู้ สานักการศึกษา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ 1. ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้
15,800 เมืองลาปาง
ปฏิบตั ิงานของพิพธิ ภัณฑ์ ตู้ละ 7,900 บาท
(มิวเซียมลาปาง)
การเรียนรู้เมืองลาปาง
(มิวเซียมลาปาง)
2. เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร
14,000
จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องบันทึกเงินสด
จานวน 1 เครื่อง

25,000

4. ชุดโซฟารับแขก (ชุดเล็ก)
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
โต๊ะกลาง จานวน 1 ตัว
โซฟา 3 ทีน่ งั่ จานวน 1 ตัว
โซฟา 1 ทีน่ งั่ จานวน 2 ตัว

40,000
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
5. ชุดโซฟารับแขก
60,000
(ชุดกลาง ) จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
โต๊ะกลาง จานวน 1 ตัว
โซฟา 3 ทีน่ งั่ จานวน 1 ตัว
โซฟา 1 ทีน่ งั่ จานวน 4 ตัว
6. ชุดโซฟารับแขก (ชุดใหญ่)
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
โต๊ะกลาง จานวน 1 ตัว
โซฟา 3 ทีน่ งั่ จานวน 1 ตัว
โซฟา 2 ทีน่ งั่ จานวน 2 ตัว
โซฟา 1 ทีน่ งั่ จานวน 2 ตัว

80,000

7. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,700 บาท

7,400

8. โต๊ะพับอเนกประสงค์
จานวน 15 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท

33,000

9. โต๊ะกลมอ่านหนังสือ
จานวน 4 ตัวๆ ละ 5,000 บาท

20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
10. โต๊ะทางาน 3 ลิ้นชัก
32,000
จานวน 4 ตัวๆ ละ 8,000 บาท
11. โต๊ะประชุม ผิวเมลามีน
จานวน 11 ตัว ตัวละ 8,500 บาท

93,500

12. เก้าอี้อเนกประสงค์
จานวน 40 ตัวๆ ละ 700 บาท

28,000

13. เก้าอี้อ่านหนังสือ มีพนักพิง
จานวน 16 ตัวๆ ละ 1,500 บาท

24,000

14. เก้าอี้ทางานเบาะหนังแบบ
มีพนักพิงมีทที่ า้ วแขนปรับ
ระดับความสูง/ต่าด้วยไฮโดรลิก
จานวน 28 ตัวๆ ละ 3,500 บาท

98,000

15. ม้านัง่ ยาวเบาะหนัง
จานวน 2 ตัวๆ ละ 3,500 บาท

7,000

16. ตู้วางของทีร่ ะลึก จานวน 1 ตัว

8,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
17. ชั้นวางหนังสือ 3 ช่อง ความสูง
60,000
ประมาณ 120 ซม. จานวน 10 ตัว
ตัวละ 6,000 บาท
18. ชั้นวางหนังสือ โครงเหล็ก 5 ชั้น
จานวน 16 ตัว ตัวละ 10,000 บาท

160,000

19. เครื่องขยายเสียง แบบพกพา
พร้อมไมโครโฟน จานวน 4 ชุด
ชุดละ 4,000 บาท

16,000

20. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู้
เมืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง)
พร้อมติดตั้ง

500,000

21. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI
Lumens จานวน 1 เครื่อง

24,000

22. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิว้
จานวน 1 จอ

20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
23. ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
18,800
จานวน 2 ตู้ ตู้ละ 9,400 บาท
24. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 2 ชุด
ชุดละ 30,000 บาท

60,000

25. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

21,000

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

11,600

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ปรับปรุงพิพธิ ภัณฑ์
1. ขออนุมัติแบบและประมาณราคา 5,580,000 พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู้ สานักการศึกษา
การเรียนรู้เมืองลาปาง 2. ส่งกองคลังจัดซื้อจัดจ้าง
เมืองลาปาง
(มิวเซียมลาปาง)
และทาสัญญา
(มิวเซียมลาปาง)
(ต่อเนือ่ ง)
3. ดาเนินการปรับปรุงพืน้ ทีช่ ั้น 1
และชั้น 2 บริเวณห้องด้านปีกซ้าย
และด้านปีกขวาของอาคาร
โดยปรับปรุงผนัง พืน้ ระบบไฟฟ้า
ติดตั้งระบบกระจายเสียงภายใน
อาคาร เครื่องปรับอากาศ
และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
3 ปรับปรุงระบบประปา
บริเวณอาคารพิพธิ ภัณฑ์
การเรียนรู้เมืองลาปาง
(มิวเซียมลาปาง)

1. ขออนุมัติแบบและประมาณราคา
2. ส่งกองคลังจัดซื้อจัดจ้าง
และทาสัญญา
3. ดาเนินการติดตั้งท่อเมนประปา
พร้อมอุปกรณ์ เพือ่ ใช้เชื่อมต่อระบบ
น้าใช้ภายในอาคารพิพธิ ภัณฑ์
การเรียนรู้เมืองลาปาง (มิวเซียม
ลาปาง) และบริเวณอื่น ๆ เช่น
น้าพุหน้าอาคารฯ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

56,000 พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู้ สานักการศึกษา
เมืองลาปาง
(มิวเซียมลาปาง)
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
งบประมาณ
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
1 ก่อสร้างถนน
1. สารวจ
1,448,000 ชุมชนนาก่วมใต้ สานักการช่าง
และท่อระบายน้า
2. เขียนแบบ
ตาบลชมพู
ส่วนควบคุม
ถนนนาก่วมใต้
3. ประมาณราคา
อาเภอเมืองลาปาง การก่อสร้าง
ซอยข้างบ้านเลขที่ 124/1 4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลาปาง
ถึงถนนเลียบแม่นาวั
้ ง
5. ดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ฝั่งซ้าย
กว้าง 3.00-4.80 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 230 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 ม. ความยาวรวมบ่อพัก
230 ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)
2 ก่อสร้างถนน
และท่อระบายน้า
ถนนจามเทวี ซอย 4
ซอยข้างบ้านเลขที่ 37/1
ถึงบ้านเลขที่ 18

1. สารวจ
2. เขียนแบบ
3. ประมาณราคา
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
5. ดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 220 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อพัก
220 ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

1,385,000 ชุมชนจามเทวี
สานักการช่าง
ตาบลเวียงเหนือ ส่วนควบคุม
อาเภอเมืองลาปาง การก่อสร้าง
จังหวัดลาปาง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
งบประมาณ
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
3 ก่อสร้างถนน
1. สารวจ
860,000 ชุมชนสิงห์ชัย
สานักการช่าง
และท่อระบายน้า
2. เขียนแบบ
ตาบลสบตุ๋ย
ส่วนควบคุม
ถนนเม็งราย ซอยเจดีย์
3. ประมาณราคา
อาเภอเมืองลาปาง การก่อสร้าง
ปราสาทสร้อย ตั้งแต่
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลาปาง
บ้านเลขที่ 275
5. ดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถึงบ้านเลขที่ 380/2
กว้าง 3.00-6.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 140 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อพัก
140 ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)
4 ก่อสร้างถนน
และท่อระบายน้า
ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 15

1. สารวจ
2. เขียนแบบ
3. ประมาณราคา
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
5. ดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 7.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 250 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 ม. ความยาวรวมบ่อพัก
250 ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

2,165,000 ชุมชนสุขสวัสดิ์ สานักการช่าง
ตาบลพระบาท ส่วนควบคุม
อาเภอเมืองลาปาง การก่อสร้าง
จังหวัดลาปาง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
งบประมาณ
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
5 ก่อสร้างถนน
1. สารวจ
501,000 ชุมชนบ้านต้า
สานักการช่าง
และท่อระบายน้า
2. เขียนแบบ
สามัคคี ตาบล
ส่วนควบคุม
ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 6
3. ประมาณราคา
พระบาท อาเภอ การก่อสร้าง
ซอยข้างบ้านเลขที่ 144
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
เมืองลาปาง
ถึงบ้านเลขที่ 150
5. ดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
จังหวัดลาปาง
กว้าง 4.00-5.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 96 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อพัก
96 ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)
6 ก่อสร้างถนน
และท่อระบายน้า
ถนนพหลโยธิน
ซอยข้างบ้านเลขที่ 147
(ซอยโรงแรมอินโดจีน)

1. สารวจ
2. เขียนแบบ
3. ประมาณราคา
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
5. ดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 7.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 250 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 ม. ความยาวรวมบ่อพัก
250 ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

2,193,000 ชุมชนศรีปงชัย
สานักการช่าง
ตาบลชมพู
ส่วนควบคุม
อาเภอเมืองลาปาง การก่อสร้าง
จังหวัดลาปาง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
งบประมาณ
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
7 ก่อสร้างถนน
1. สารวจ
1,911,000 ชุมชนสุขสวัสดิ์ สานักการช่าง
และท่อระบายน้า
2. เขียนแบบ
ตาบลพระบาท ส่วนควบคุม
ถนนลาปาง-แม่ทะ
3. ประมาณราคา
อาเภอเมืองลาปาง การก่อสร้าง
ซอยข้างบ้านเลขที่ 74
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลาปาง
(ซอยดวงดี)
5. ดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 7.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 218 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 ม. ความยาวรวมบ่อพัก
218 ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)
8 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
และท่อระบายน้า
ถนนป่าไม้ ตั้งแต่บริเวณ
บ้านเลขที่ 224 ถึงบริเวณ
บ้านเลขที่ 248/1

1. สารวจ
2. เขียนแบบ
3. ประมาณราคา
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
5. ดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 2.00-5.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 194 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อพัก
194 ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

1,226,000 ชุมชนประตูต้นผึ้ง สานักการช่าง
ท่านางลอย
ส่วนควบคุม
ตาบลเวียงเหนือ การก่อสร้าง
อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
งบประมาณ
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
9 ปรับปรุงถนนอนุสาวรีย์
1. สารวจ
1,735,000 ชุมชนบ้านต้า
สานักการช่าง
ตั้งแต่บริเวณแยกไฮเวย์
2. เขียนแบบ
สามัคคี ตาบล
ส่วนควบคุม
ลาปาง-งาว
3. ประมาณราคา
พระบาท อาเภอ การก่อสร้าง
ถึงบ้านเลขที่ 129
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
เมืองลาปาง
5. ดาเนินการก่อสร้างเสริมผิว
จังหวัดลาปาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 4.00-6.00 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 623 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล)
10 ปรับปรุงถนนรอบเวียง
ตั้งแต่บริเวณข้างศาลแขวง
จังหวัดลาปาง
ถึงถนนบุญวาทย์

1. สารวจ
2. เขียนแบบ
3. ประมาณราคา
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
5. ดาเนินการก่อสร้างเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 6.00-10.00 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 516 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

1,852,000 ชุมชนศรีเกิด
สานักการช่าง
ตาบลหัวเวียง
ส่วนควบคุม
อาเภอเมืองลาปาง การก่อสร้าง
จังหวัดลาปาง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
งบประมาณ
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
11 ปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย 1. สารวจ
3,252,000 ชุมชนท่าคราวน้อย สานักการช่าง
ตั้งแต่บริเวณสามแยก
2. เขียนแบบ
ตาบลสบตุ๋ย
ส่วนควบคุม
โรงน้าแข็ง
3. ประมาณราคา
อาเภอเมืองลาปาง การก่อสร้าง
ถึงวัดท่าคราวน้อย
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลาปาง
5. ดาเนินการก่อสร้างเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 7.00-10.00 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 640 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล)
12 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
ช่างแต้ม ซอย 1 ตั้งแต่
ถนนประตูม้า ถึงแยก
สะพานพิชัยพัฒนา

1. สารวจ
2. เขียนแบบ
3. ประมาณราคา
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
5. ดาเนินการก่อสร้างเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 4.00-6.00 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 410 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

1,603,000 ชุมชนช่างแต้ม
สานักการช่าง
ตาบลเวียงเหนือ ส่วนควบคุม
อาเภอเมืองลาปาง การก่อสร้าง
จังหวัดลาปาง
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนาประสิทธิภาพ
1. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์แบบดึง
180,000 สานักงานเทศบาล สานักการช่าง
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ เอกสารในแนวราบรองรับการสแกน
นครลาปาง
ปฏิบตั ิงานของ
สานักการช่าง

เอกสารขนาด เอ 1 หรือ 24 นิว้
2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดตั้งพืน้ หรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 26,000 บีทยี ู จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 36,200 บาท และขนาด

241,600 ศูนย์ออกกาลังกาย สานักการช่าง
สวนสาธารณะ
เขลางค์นครฯ

32,000 บีทยี ู จานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 42,300 บาท
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.9 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
1 พัฒนาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่ง
50,000 สถานีขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ผู้โดยสารจังหวัดลาปาง
ผู้โดยสารจังหวัด
จังหวัดลาปาง
(เทศบาลนครลาปาง)

(เทศบาลนครลาปาง) โดยดาเนินการ
ดังนี้
- จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

หน่วยงาน

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
เทศบาล

ลาปาง
(เทศบาลนครลาปาง)

ทาความสะอาดบริเวณชานชาลา
พืน้ ทีพ่ กั คอยผู้โดยสาร พืน้ ทีถ่ นน
ภายในบริเวณสถานีขนส่งฯ และ
บริเวณโดยรอบ
- ปรับปรุงภูมิทศั น์และตกแต่ง
สถานทีต่ ามความเหมาะสม

Page 15

