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หน้า 1 
 

  ส่วนที่  1   
บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งจะน าไปสู่การวัดผลความส าเร็จของการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

1. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.1 เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น      
1.2 เพ่ือให้ทราบก าหนดห้วงเวลาในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
1.3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตามและประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณ 
1.4 เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของเทศบาล 

 

2. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 ข้อ 26 
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง       
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศ           
เป็นแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

และ ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 



 

หน้า 2 
 

3. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
3.1. สามารถตรวจสอบแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น      
3.2. สามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3. สามารถติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ              
3.4. สามารถวัดผลความส าเร็จของโครงการพัฒนาและกิจกรรม 
3.5. สามารถน าผลการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับ น ามาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น 

 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

1 ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่ำอยู่ เทศบำลนครล ำปำง
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 6 5.88 4,518,500 2.16

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 13.73 7,211,000 3.45
1.3 แผนงานสาธารณสุข 1 0.98 30,000 0.01

21 20.59 11,759,500 5.62
2 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยเพ่ือไปสู่เมือง เทศบำลนครล ำปำง

แห่งกำรเรียนรู้และคนคุณภำพ
2.1 แผนงานการศึกษา 16 15.68 59,098,800 28.24
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.98 300,000 0.14
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 1.96 1,300,000 0.62
2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.98 300,000 0.14

20 19.60 60,998,800 29.14
3 ยุทธศำสตร์ยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัลและนวัตกรรม เทศบำลนครล ำปำง

ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรดิจิทัล เพ่ือไปสู่เมืองนวัตกรรมและดิจิทัล
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 2.94 2,658,000 1.27

3 2.94 2,658,000 1.27

4 ยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์จำกฐำนทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม เทศบำลนครล ำปำง

รวม

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ยุทธศำสตร์/แผนงำน
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

เทศบำลนครล ำปำง

รวม

รวม

แบบ ผด. 01



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์/แผนงำน
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

เพ่ือไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.98 100,000 0.05
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.98 400,000 0.19
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 16 15.68 15,680,000 7.49

18 17.65 16,180,000 7.73
5 ยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจฐำนรำกและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง เทศบำลนครล ำปำง

ให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งควำมม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 1.96 150,000 0.07
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 1.96 178,000 0.09
5.3 แผนงานการศึกษา 1 0.98 50,000 0.02
5.4 แผนงานสาธารณสุข 8 7.84 1,290,000 0.62
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 9 8.83 3,100,000 1.48
5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12 11.77 4,040,000 1.93
5.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 0.98 4,000,000 1.91
5.8 แผนงานการพาณิชย์ 2 1.96 80,000 0.04
5.9 แผนงานงบกลาง 3 2.94 104,811,600 50.08

40 39.22 117,699,600 56.24
102 100.00 209,295,900 100.00

รวม

รวม
รวมท้ังส้ิน



1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่าอยู่
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 จัดกำรขยะในเขตเทศบำล 1. กิจกรรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 100,000 ห้องประชุมเทศบำล กองสำธำรณสุข

นครล ำปำง ในกำรจัดกำรขยะในชุมชนแก่ประชำชน หรือสถำนท่ีอ่ืน ๆ และส่ิงแวดล้อม
2. จัดกิจกรรมชุมชนไร้ถังขยะ ตำมควำมเหมำะสม
น ำร่อง 6 ชุมชน

2 นครล ำปำง จัดกิจกรรมท ำควำมสะอำดชุมชน 60,000 ถนนหรือท่ีสำธำรณะ กองสำธำรณสุข
Big Cleaning Day ถนน พ้ืนท่ีสำธำรณะ ภำยในเขตเทศบำล และส่ิงแวดล้อม

3 อบรมเชิงปฏิบัติกำร จัดอบรมผู้ประกอบกำร/เจ้ำของ/ 70,000 ในเขตเทศบำล ส ำนักช่ำง
กำรจัดกำรน้ ำเสียจำก ผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ นครล ำปำง งำนบ ำบัดน้ ำเสีย
แหล่งก ำเนิดทำงน้ ำและ ตำมบทบัญญัติในมำตรำ 80 
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
ส่ิงแวดล้อม คุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 

ได้แก่ แหล่งก ำเนิดน้ ำเสียตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม จ ำนวนประมำณ 
200 คน/ปี

4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู แม่น้ ำ 1. จัดกิจกรรมกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ชุมชน 200,000 ในเขตเทศบำล ส ำนักช่ำง

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครล าปาง

แบบ ผด. 02



1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่าอยู่
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

คู คลอง และทรัพยำกร เก่ียวกับกำรดูแล จัดเก็บ และก ำจัด นครล ำปำง งำนบ ำบัดน้ ำเสีย
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ผักตบชวำและวัชพืชน้ ำ ตำมแหล่งน้ ำต่ำง ๆ

ภำยในชุมชน
2. จัดกิจกรรมจิตอำสำ เพ่ือกำรอนุรักษ์
แม่น้ ำ คู คลอง โดยกำรก ำจัดผักตบชวำ
วัชพืช ท ำควำมสะอำด เก็บขยะมูลฝอย
บริเวณ แม่น้ ำวัง คู คลอง ในพ้ืนท่ีเขต
เทศบำลนครล ำปำง
3. กิจกรรมกำรเฝ้ำระวัง/ป้องกัน/
ควบคุมกำรแพร่กระจำยหรือกำรระบำด
และกำรก ำจัดผักตบชวำวัชพืชน้ ำ

5 ก่อสร้ำงบ่อฝังกลบมูลฝอย 1. ส ำรวจพ้ืนท่ีเพ่ือท ำกำรเขียนแบบแปลน 3,500,000 สถำนท่ีฝังกลบ ส ำนักช่ำง
2. จัดท ำรำคำกลำง มูลฝอย งำนก ำจัดขยะ



1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่าอยู่
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3. จัดส่งกองคลังเพ่ือจัดซ้ือจัดจ้ำง เทศบำลนครล ำปำง มูลฝอยและ
4. ท ำกำรก่อสร้ำงและตกแต่งบ่อฝังกลบ ส่ิงปฏิกูล
มูลฝอย ปูแผ่นวัสดุกันซึม HDPE ขอบบ่อ

และภำยในบ่อฝังกลบมูลฝอย ขนำดกว้ำง

ไม่น้อยกว่ำ 60 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 

100 เมตร ลึกไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร 

และบ่อบ ำบัดน้ ำเสียจำกบ่อฝังกลบขยะ 

กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 40 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ

40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่ำ 2.50 เมตร 

วำงท่อ HDPE รวบรวมน้ ำขยะท่ีพ้ืน

บ่อฝังกลบ เรียงหินใหญ่ ปูแผ่นใย

สังเครำะห์ พร้อมถมทรำยหยำบ ก่อสร้ำง

ระบบท่อระบำยก๊ำซ ก่อสร้ำงท่อรวบรวม

น้ ำเสียจำกบ่อฝังกลบ ตำมแบบแปลน

ของเทศบำลนครล ำปำง

5. ตรวจกำรจ้ำง

6. จัดส่งฎีกำเบิกเงินให้กองคลัง

6 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ เพ่ืออุดหนุนงบประมำณให้แก่กำรไฟฟ้ำ 588,500 ในเขตเทศบำล ส ำนักช่ำง
ส่วนภูมิภำคจังหวัดล ำปำง ส่วนภูมิภำค จังหวัดล ำปำงในกำร นครล ำปำง
ในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ขยำยเขตไฟฟ้ำพัฒนำและกำรขยำย



1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่าอยู่
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

พัฒนำและกำรขยำย เขตสำยดับฟ้ำสำธำรณะในเขตเทศบำล
เขตสำยดับไฟฟ้ำสำธำรณะ นครล ำปำง ดังน้ี
ในเขตเทศบำลนครล ำปำง 1. บริเวณชุมชนประตูตำล ถนนประตูตำล

ซอย 2 ระยะทำงประมำณ 100 เมตร
2. บริเวณถนนเลียบแม่น้ ำวัง 
ชุมชนบ้ำนดงไชย ต้ังแต่บ้ำนเลขท่ี 124/12
ถึงสวนสำธำรณะเข่ือนยำง ระยะทำง 
ประมำณ 1,500 เมตร



1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่าอยู่
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 จัดท ำผังเมืองรวม 1. จัดท ำโครงกำร  เพ่ือขอรับควำมเห็น 80,000 เทศบำลนครล ำปำง ส ำนักช่ำง

เมืองล ำปำง (ต่อเน่ือง) ชอบและพิจำรณำอนุมัติงบประมำณ ส่วนควบคุม
2. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำงำน กำรก่อสร้ำง
3. จัดเตรียมแผนท่ี จัดเก็บ รวบรวม
ข้อมูล และทบทวนกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมให้ใช้บังคับ
4. จัดเก็บและบันทึกข้อมูล , 
กำรควบคุมกิจกรรมของกำรก่อสร้ำง
ให้เหมำะสมกับกำรใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
ตำมผังเมืองรวมเมืองล ำปำง

2 อบรมเผยแพร่ควำมรู้ 1. ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 50,000 เทศบำลนครล ำปำง ส ำนักช่ำง
เก่ียวกับกฏหมำยควบคุม 2. ประสำนกับหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ส่วนควบคุม
อำคำรและกฏหมำย 3. ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ กำรก่อสร้ำง
ผังเมือง กลุ่มเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้

4. ประเมินผลโครงกำร

3 ปรับปรุงถนนเจริญประเทศ 1. ส ำรวจ เขียนแบบ 291,000 ต ำบลเวียงเหนือ ส ำนักช่ำง

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่าอยู่
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ข้ำงโรงพยำบำล 2. จัดท ำรำคำกลำง ส่วนควบคุม
แวนแซนด์วูร์ด 3. จัดซ้ือจัดจ้ำง กำรก่อสร้ำง

4. ด ำเนินกำร
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้ำงประมำณ
6.00 ม. หรือตำมสภำพ
ยำวประมำณ 80 ม. หนำ 0.15 ม.
และงำนอ่ืน ๆ
5. งำนแล้วเสร็จ ตรวจรับงำนจ้ำง

4 ปรับปรุงถนนบ้ำนร้อง 1. ส ำรวจ เขียนแบบ 1,507,000 ต ำบลชมพู ส ำนักช่ำง
ต้ังแต่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ 2. จัดท ำรำคำกลำง ส่วนควบคุม
ล ำปำง-งำว ถึงสุดเขต 3. จัดซ้ือจัดจ้ำง กำรก่อสร้ำง
เทศบำล 4. ด ำเนินกำร

ปรัปปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้ำงประมำณ 4.00-4.50 ม.
หรือตำมสภำพ ยำวประมำณ 536 ม.
หนำ 0.05 ม. และงำนอ่ืน ๆ 
5. งำนแล้วเสร็จ ตรวจรับงำนจ้ำง

5 ปรับปรุงถนนและ 1. ส ำรวจ เขียนแบบ 468,000 ต ำบลสบตุ๋ย ส ำนักช่ำง
ท่อระบำยน้ ำ ซอย 2. จัดท ำรำคำกลำง ส่วนควบคุม



1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่าอยู่
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ข้ำงบ้ำนเลขท่ี 174/1 3. จัดซ้ือจัดจ้ำง กำรก่อสร้ำง
ถึงถนนเลียบแม่น้ ำวัง 4. ด ำเนินกำร

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้ำงประมำณ
2.20-5.00 ม.  หรือตำมสภำพ
ยำวประมำณ 110 ม. หนำ 0.15 ม. 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล ขนำด
0.40 ม. ควำมยำวรวมบ่อพักประมำณ
98 ม. และงำนอ่ืน ๆ 
5. งำนแล้วเสร็จ ตรวจรับงำนจ้ำง

6 ปรับปรุงถนนเและ 1. ส ำรวจ เขียนแบบ 326,000 ต ำบลพระบำท ส ำนักช่ำง
ท่อระบำยน้ ำ ซอยตำจันทร์ 2. จัดท ำรำคำกลำง ส่วนควบคุม
ต้ังแต่บ้ำนเลขท่ี 105/5 3. จัดซ้ือจัดจ้ำง กำรก่อสร้ำง



1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่าอยู่
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ถึงบ้ำนเลขท่ี 158 4. ด ำเนินกำร
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้ำงประมำณ
5.00 ม.  หรือตำมสภำพ
ยำวประมำณ 56 ม. หนำ 0.15 ม. 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล ขนำด
0.40 ม. ควำมยำวรวมบ่อพักประมำณ
56 ม. และงำนอ่ืน ๆ 
5. งำนแล้วเสร็จ ตรวจรับงำนจ้ำง

7 ปรับปรุงถนน 1. ส ำรวจ เขียนแบบ 766,000 ต ำบลเวียงเหนือ ส ำนักช่ำง
เและท่อระบำยน้ ำ 2. จัดท ำรำคำกลำง ส่วนควบคุม
ถนนก ำแพงเมือง 3. จัดซ้ือจัดจ้ำง กำรก่อสร้ำง
ซอยข้ำงบ้ำนเลขท่ี 52 4. ด ำเนินกำร



1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่าอยู่
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ถึงบ้ำนเลขท่ี 90/1 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้ำงประมำณ
3.00-4.00 ม.  หรือตำมสภำพ
ยำวประมำณ 145 ม. หนำ 0.15 ม. 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล ขนำด
0.40 ม. ควำมยำวรวมบ่อพักประมำณ
145 ม. และงำนอ่ืน ๆ 
5. งำนแล้วเสร็จ ตรวจรับงำนจ้ำง

8 ปรับปรุงถนนเและ 1. ส ำรวจ เขียนแบบ 699,000 ต ำบลเวียงเหนือ ส ำนักช่ำง
ท่อระบำยน้ ำ 2. จัดท ำรำคำกลำง ส่วนควบคุม
ถนนช่ำงแต้ม 3. จัดซ้ือจัดจ้ำง กำรก่อสร้ำง
ซอยข้ำงบ้ำนเลขท่ี 5 4. ด ำเนินกำร
ถึงบ้ำนเลขท่ี 11/1 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้ำงประมำณ



1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่าอยู่
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

5.00-8.00 ม.  หรือตำมสภำพ
ยำวประมำณ 106 ม. หนำ 0.15 ม. 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล ขนำด
0.40 ม. ควำมยำวรวมบ่อพักประมำณ
106 ม. และงำนอ่ืน ๆ 
5. งำนแล้วเสร็จ ตรวจรับงำนจ้ำง

9 ปรับปรุงถนนเและ 1. ส ำรวจ เขียนแบบ 585,000 ต ำบลสบตุ๋ย ส ำนักช่ำง
ท่อระบำยน้ ำ 2. จัดท ำรำคำกลำง ส่วนควบคุม
ถนนท่ำครำวน้อย 3. จัดซ้ือจัดจ้ำง กำรก่อสร้ำง
ซอย พ.อุทิศ ต้ังแต่ 4. ด ำเนินกำร
บ้ำนเลขท่ี 158/4 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้ำงประมำณ
ถึงบ้ำนเลขท่ี 158/20 2.50-4.00 ม.  หรือตำมสภำพ



1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่าอยู่
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ยำวประมำณ 113 ม. หนำ 0.15 ม. 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล ขนำด
0.40 ม. ควำมยำวรวมบ่อพักประมำณ
113 ม. และงำนอ่ืน ๆ 
5. งำนแล้วเสร็จ ตรวจรับงำนจ้ำง

10 ปรับปรุงถนนเและ 1. ส ำรวจ เขียนแบบ 477,000 ต ำบลสบตุ๋ย ส ำนักช่ำง
ท่อระบำยน้ ำ 2. จัดท ำรำคำกลำง ส่วนควบคุม
ถนนท่ำครำวน้อย 3. จัดซ้ือจัดจ้ำง กำรก่อสร้ำง
ซอยข้ำงบ้ำนเลขท่ี 202/2 4. ด ำเนินกำร
ถึงถนนเลียบแม่น้ ำวัง ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้ำงประมำณ

2.00-3.20 ม.  หรือตำมสภำพ
ยำวประมำณ 87 ม. หนำ 0.15 ม. 



1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่าอยู่
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล ขนำด
0.40 ม. ควำมยำวรวมบ่อพักประมำณ
87 ม. และงำนอ่ืน ๆ 
5. งำนแล้วเสร็จ ตรวจรับงำนจ้ำง

11 ปรับปรุงถนนเและ 1. ส ำรวจ เขียนแบบ 568,000 ต ำบลสบตุ๋ย ส ำนักช่ำง
ท่อระบำยน้ ำ 2. จัดท ำรำคำกลำง ส่วนควบคุม
ถนนท่ำครำวน้อย 3. จัดซ้ือจัดจ้ำง กำรก่อสร้ำง
ซอยมีโชค ต้ังแต่ 4. ด ำเนินกำร
บ้ำนเลขท่ี 150/2 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้ำงประมำณ
ถึงบ้ำนเลขท่ี 185/19 2.80-5.00 ม.  หรือตำมสภำพ

ยำวประมำณ 131 ม. หนำ 0.15 ม. 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล ขนำด



1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่าอยู่
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

0.40 ม. ควำมยำวรวมบ่อพักประมำณ
131 ม. และงำนอ่ืน ๆ 
5. งำนแล้วเสร็จ ตรวจรับงำนจ้ำง

12 ปรับปรุงถนนเและ 1. ส ำรวจ เขียนแบบ 513,000 ต ำบลสบตุ๋ย ส ำนักช่ำง
ท่อระบำยน้ ำ ถนนวังขวำ 2. จัดท ำรำคำกลำง ส่วนควบคุม
ต้ังแต่บ้ำนเลขท่ี 150/1 3. จัดซ้ือจัดจ้ำง กำรก่อสร้ำง
ถึงบ้ำนเลขท่ี 190/1 4. ด ำเนินกำร

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้ำงประมำณ
3.40-5.50 ม.  หรือตำมสภำพ
ยำวประมำณ 63 ม. หนำ 0.15 ม. 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล ขนำด
0.40 ม. ควำมยำวรวมบ่อพักประมำณ



1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่าอยู่
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

63 ม. และงำนอ่ืน ๆ 
5. งำนแล้วเสร็จ ตรวจรับงำนจ้ำง

13 ปรับปรุงถนนเและ 1. ส ำรวจ เขียนแบบ 191,000 ต ำบลพระบำท ส ำนักช่ำง
ท่อระบำยน้ ำ 2. จัดท ำรำคำกลำง ส่วนควบคุม
ถนนศรีชุมป่ำไผ่ ซอย 1 3. จัดซ้ือจัดจ้ำง กำรก่อสร้ำง
ข้ำงบ้ำนเลขท่ี 23 4. ด ำเนินกำร
ถึงบ้ำนเลขท่ี 17 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้ำงประมำณ

3.50-4.00 ม.  หรือตำมสภำพ
ยำวประมำณ 35 ม. หนำ 0.15 ม. 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล ขนำด
0.40 ม. ควำมยำวรวมบ่อพักประมำณ
35 ม. และงำนอ่ืน ๆ 



1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่าอยู่
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

5. งำนแล้วเสร็จ ตรวจรับงำนจ้ำง

14 ปรับปรุงถนนเและ 1. ส ำรวจ เขียนแบบ 690,000 ต ำบลเวียงเหนือ ส ำนักช่ำง
บ่อพักถนนวังโค้ง 2. จัดท ำรำคำกลำง ส่วนควบคุม
ซอยข้ำงบ้ำนเลขท่ี 49/1 3. จัดซ้ือจัดจ้ำง กำรก่อสร้ำง
ถึงบ้ำนเลขท่ี 47 4. ด ำเนินกำร

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้ำงประมำณ
4.00-6.00 ม.  หรือตำมสภำพ
ยำวประมำณ 155 ม. หนำ 0.15 ม. 
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงำนอ่ืน ๆ
5. งำนแล้วเสร็จ ตรวจรับงำนจ้ำง



1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพ่ือไปสู่เมืองน่าอยู่
  1.3 แผนงานสาธารณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 รณรงค์ ลด ละเลิก กำรใช้ 1. จัดประชุมผู้เก่ียวข้องในกำร 30,000 ห้องประชุม กองสำธำรณสุข

ภำชนะโฟมบรรจุอำหำร ด ำเนินงำนด้ำนกำรรณรงค์งดใช้ ส ำนักงำน และส่ิงแวดล้อม
ในเขตเทศบำลนครล ำปำง ภำชนะโฟมบรรจุอำหำร เทศบำลนครล ำปำง

ภำยในเขตเทศบำลนครล ำปำง
2. ผู้ประกอบกำรร้ำนจ ำหน่ำยอำหำร
มีควำมรู้เก่ียวกับอันตรำยจำกกำรใช้
ภำชนะโฟมบรรจุอำหำรเพ่ิมมำกข้ึน

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



2.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพ่ือไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ
   2.1 แผนงานการศึกษา
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 จัดกิจกรรมของ 1. จัดอบรมหลักสูตรกำรท่องเท่ียว 50,000 โรงเรียนในสังกัด ส ำนักกำรศึกษำ

ศูนย์กำรเรียนรู้ 2. จัดค่ำยฐำนกำรเรียนรู้เก่ียวกับ เทศบำลนครล ำปำง งำนระดับก่อน
ด้ำนกำรท่องเท่ียว กำรท่องเท่ียว วัยเรียนและ
ในสถำนศึกษำ 3. จัดกิจกรรมสร้ำงนวัตกรรมในกำร ประถมศึกษำ

ท่องเท่ียวของนักเรียน
4. จัดกิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้
นอกสถำนท่ี
5. จัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ปัญญำด้วย
ตนเอง (ท ำคลิปวีดีโอน ำเสนอส่งเสริม
กำรท่องเท่ียว)

2 จัดงำนแข่งขันคนเก่ง จัดสอบแข่งขันคนเก่ง ช้ัน ป.6 100,000 โรงเรียนในสังกัด ส ำนักกำรศึกษำ
โรงเรียนในสังกัดเทศบำล และช้ัน ม.3 และด ำเนินกำรสอบเพ่ือ เทศบำลนครล ำปำง งำนระดับก่อน
นครล ำปำง หำตัวแทนไปแข่งขันในระดับภำค วัยเรียนและ

และระดับประเทศ ประถมศึกษำ

3 จัดงำนวันครู 16 มกรำคม 1. กิจกรรมร ำลึกถึงพระคุณของ 50,000 โรงเรียนในสังกัด ส ำนักกำรศึกษำ

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



2.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพ่ือไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ
   2.1 แผนงานการศึกษา
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บูรพำจำรย์ เทศบำลนครล ำปำง งำนระดับก่อน
2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติครู วัยเรียนและ
3. กิจกรรมเสวนำวิชำกำรแลกเปล่ียน ประถมศึกษำ
เรียนรู้แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
4. กำรบรรยำยให้ควำมรู้ เก่ียวกับวิชำชีพครู

4 จัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 1. จัดนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์ 800,000 โรงเรียนในสังกัด ส ำนักกำรศึกษำ
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด เทศบำลนครล ำปำง งำนระดับก่อน
2. แสดงผลงำนทำงวิชำกำรของโรงเรียน วัยเรียนและ
3. กำรน ำนักเรียนและบุคลำกรเข้ำร่วม ประถมศึกษำ
ประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
ระดับเทศบำล ระดับภำค ระดับประเทศ

5 บริหำรจัดกำรศึกษำ จัดกิจกรรมให้นักเรียนคณะครู 600,000 1. โรงเรียนในสังกัด ส ำนักกำรศึกษำ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้จัด เทศบำลนครล ำปำง งำนระดับก่อน

กิจกรรมอบรม ทัศนศึกษำ ศึกษำดูงำน 2. แหล่งเรียนรู้ วัยเรียนและ
ศึกษำแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษำดูงำน ประถมศึกษำ

นอกสถำนท่ี

6 พัฒนำและยกระดับ จัดอบรม ศึกษำดูงำน 4,000,000 โรงเรียนในสังกัด ส ำนักกำรศึกษำ
คุณภำพผู้เรียนและ ผู้บริหำรฯ พนักงำนครู บุคลำกร เทศบำลนครล ำปำง งำนระดับก่อน



2.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพ่ือไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ
   2.1 แผนงานการศึกษา
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

กำรจัดกำรเรียน ทำงกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้อง วัยเรียนและ
กำรสอนด้วยกระบวน และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ประถมศึกษำ
กำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย

7 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนำแหล่งเรียนรู้ใน 1,200,000 โรงเรียนในสังกัด ส ำนักกำรศึกษำ
ของโรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบำลนครล ำปำง เทศบำลนครล ำปำง งำนระดับก่อน

จัดอบรม ศึกษำดูงำน แหล่งเรียนรู้ วัยเรียนและ
จัดกิจกรรม ประถมศึกษำ

8 เพ่ิมประสิทธิภำพ อบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิม 3,000,000 โรงเรียนในสังกัด ส ำนักกำรศึกษำ
กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ี ประสิทธิภำพกำรท ำงำน กำรเรียน เทศบำลนครล ำปำง
พนักงำนครู และ กำรสอนให้แก่พนักงำนครูและบุคลำกร
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้อง

9 ส่งเสริมและพัฒนำ 1. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนำห้องสมุด 600,000 โรงเรียนในสังกัด ส ำนักกำรศึกษำ
ห้องสมุดโรงเรียน 2. พัฒนำห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด เทศบำลนครล ำปำง งำนระดับก่อน

เทศบำลนครล ำปำง วัยเรียนและ
ประถมศึกษำ

10 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 1. ค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน 17,845,400 สถำนศึกษำ ส ำนักกำรศึกษำ
กำรบริหำรสถำนศึกษำ 2. ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับนักเรียน ในสังกัดเทศบำล งำนระดับก่อน
(งำนระดับก่อนวัยเรียนฯ) ยำกจน วัยเรียนและ



2.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพ่ือไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ
   2.1 แผนงานการศึกษา
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร
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3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ ประถมศึกษำ
ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

11 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 1. ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับนักเรียน 5,982,000 โรงเรียนในสังกัด ส ำนักกำรศึกษำ
กำรบริหำรสถำนศึกษำ ยำกจน เทศบำลนครล ำปำง งำนระดับมัธยม
(งำนระดับมัธยมศึกษำ) 2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ ศึกษำ

ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

12 จัดกิจกรรมส่งเสริม จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ในรูปแบบ 200,000 อุทยำนกำรเรียนรู้ ส ำนักกำรศึกษำ
กำรเรียนรู้ในอุทยำน ต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเหมำะกับทุกเพศ นครล ำปำง งำนศึกษำไม่
กำรเรียนรู้นครล ำปำง ทุกวัย  ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ และพ้ืนท่ีต่ำง ๆ ก ำหนดระดับ

จินตนำกำร เป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ ท่ีเหมำะสม
อำทิ ในเขตเทศบำล
 - กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน นครล ำปำง 
 - กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
 - กิจกรรมพัฒนำสมองท่ีพัฒนำผู้ร่วม
กิจกรรมท้ังด้ำนอำรมณ์ จิตใจ สมำธิ
สติปัญญำ สุขภำพ ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ท่ีเหมำะสมกับทุกเพศ ทุกวัย 
 - กิจกรรมท่ีเหมำะสมกับช่วงเวลำ 
หรือ เหมำะสมกับเทศกำล 
หรือวันส ำคัญต่ำง ๆ  รวมท้ังเป็นกิจกรรม
ท่ีสำมำรถด ำเนินกิจกรรม ท้ังรูปแบบ



2.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพ่ือไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ
   2.1 แผนงานการศึกษา
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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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Onside และ Online รวมท้ัง
สำมำรถจัดกิจกรรมท้ังภำยใน
อุทยำนกำรเรียนรู้นครล ำปำง และ
นอกสถำนท่ี

13 ส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้ จัดกิจกรรมหรือนิทรรศกำร 1,000,000 พิพิธภัณฑ์ ส ำนักกำรศึกษำ
และกำรจัดกิจกรรม และอบรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับ กำรเรียนรู้ งำนศึกษำไม่
พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ เด็กและเยำวชน และประชำชน เมืองล ำปำง ก ำหนดระดับ
เมืองล ำปำง (มิวเซียมล ำปำง)
(มิวเซียมล ำปำง)

14 ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถ่ิน 1. จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับกำรส่งเสริม 300,000 อุทยำน ส ำนักกำรศึกษำ
และพัฒนำงำนศิลปะ ภูมิปัญญำท้องถ่ินท่ีเหมำะสมกับเด็ก กำรเรียนรู้ งำนศึกษำไม่
ส ำหรับเด็กและเยำวชน และเยำวชน เช่น กำรจัดอบรมเชิง นครล ำปำง ก ำหนดระดับ

ปฎิบัติกำร กำรสัมมนำ กำรจัดเวทีแลก
เปล่ียนเรียนรู้ กำรจัดทัศนศึกษำ เป็นต้น
2. จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับกำรส่งเสริม
และพัฒนำงำนศิลปะท่ีเหมำะสมกับเด็ก
และเยำวชน เช่น กำรจัดอบรมเชิง
ปฎิบัติกำร กำรจัดค่ำยศิลปะกำรจัด
ประกวดแข่งขัน กำรสร้ำงพ้ืนท่ีให้ลงมือ
ปฎิบัติกำรจัดทัศนศึกษำ เป็นต้น



2.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพ่ือไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ
   2.1 แผนงานการศึกษา
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
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15 สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด 1. อบรมเชิงปฎิบัติกำรสร้ำง 200,000 1. อุทยำนกำรเรียนรู้ ส ำนักกำรศึกษำ
นักเรียนและเยำวชนท่ัวไป ภูมิคุ้มกันยำเสพติด LK PARK งำนศึกษำไม่

2. กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมให้ควำมรู้ 2. พิพิธภัณฑ์ ก ำหนดระดับ
และทักษะด้ำนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน เมืองล ำปำง
ยำเสพติด (มิวเซียม)

3. ในเขตเทศบำล

16 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน อุดหนุนอำหำรกลำงวัน ให้แก่ เด็กเล็ก 23,171,400 สถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักกำรศึกษำ
อำหำรกลำงวัน ให้แก่เด็ก ถึงช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 โรงเรียนสังกัด เทศบำลนครล ำปำง งำนศึกษำไม่
นักเรียนระดับช้ันอนุบำล ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ (สพฐ) ก ำหนดระดับ
ระดับช้ันประถมศึกษำ 1. โรงเรียนอนุบำลล ำปำง 
ปีท่ี 6 ของโรงเรียนสังกัด (เขลำงค์รัตน์อนุสรณ์)
สพฐ. 2. โรงเรียนบ้ำนปงสนุก



2.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพ่ือไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ
   2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 ส่งเสริมศูนย์กำรเรียนรู้ กิจกรรมท่ี 1 อบรมให้ควำมรู้ด้ำน 300,000 1. อำคำรมูลนิธิ กองสวัสดิกำร

เศรษฐกิจพอเพียง กำรลดต้นทุนกำรผลิตและนวัตกรรม ชัยพัฒนำ สังคม
กำรดูแลผลผลิตทำงกำรเกษตรและ 2. ศูนย์กำรเรียนรู้
กำรเรียนรู้วิธีธรรมชำติด้วยนวัตกรรม เศรษฐกิจพอเพียง
ทำงกำรเกษตรชุมชนเมือง เทศบำลนครล ำปำง
กิจกรรมท่ี 2 อบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
กำรพ่ึงตนเอง เช่น  กำรท ำปุ๋ยหมัก 
กำรเพำะเห็ด กำรเล้ียงปลำในบ่อซีเมนต์
กำรปลูกพืชผักสมุนไพร กำรปลูก
พืชผักสวนครัวในชุมชนเมือง ฯลฯ
และกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตคนชุมชนเมือง
กิจกรรมท่ี 3 จัดงำน "มหกรรมสวนผัก
ชุมชนเมืองและกำรเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตำมวิถีชีวิตคนชุมชนเมือง"

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
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2.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพ่ือไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ
   2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 พัฒนำทักษะและ 1. วันเด็กแห่งชำติ 1,000,000 1. หน้ำมิวเซียม ส ำนักกำรศึกษำ

องค์ควำมรู้ด้ำนกิจกรรม 2. วันเยำวชนแห่งชำติ ล ำปำง งำนกีฬำและ
และนันทนำกำร 3. ส่งเสริมภำษำจีน 2. ข่วงนคร นันทนำกำร

4. ส่งเสริมภำษำอังกฤษ 3. สวนสำธำรณะ
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมสภำเด็กและ ห้ำแยกหอนำฬิกำ
  เยำวชน เทศบำลนครล ำปำง

2 ส่งเสริมดนตรีนำฎศิลป์ 1. จัดกิจกรรมดนตรีในสวน 300,000 1. สวนสำธำรณะ ส ำนักกำรศึกษำ
ส ำหรับเด็ก เยำวชน 2. จัดกิจกรรมกำรประกวดควำม ในเขตเทศบำล งำนกีฬำและ
และประชำชน สำมำรถทำงดนตรี นครล ำปำง นันทนำกำร

2. ข่วงนคร

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



2.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพ่ือไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ
   2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 ปรับปรุงระบบบ่อเกรอะ 1. บันทึกขอแบบแปลนและประมำณ 300,000 พิพิธภัณฑ์ ส ำนักกำรศึกษำ

บ่อซึม อำคำรพิพิธภัณฑ์ รำคำกลำงไปส ำนักกำรช่ำง กำรเรียนรู้
กำรเรียนรู้ (มิวเซียมล ำปำง) 2. เขียนแบบ เมืองล ำปำง 

3. ประมำณรำคำ ก ำหนดรำคำกลำง (มิวเซียมล ำปำง)
4. จัดส่งกองคลังเพ่ือจัดซ้ือจัดจ้ำง
5. ปรับปรุงระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม
โดยท ำกำร ร้ือผิวฟุตบำท
และพ้ืนทรำยล้ำง และ
ติดต้ังถังบ ำบัดน้ ำเสีย เช่ือมท่อน้ ำเสีย
อำคำรพิพิธภัณฑ์ลงสู่
ท่อสำธำรณะ และงำนอ่ืน ๆ ตำมรูปแบบ
รำยกำรท่ีเทศบำลก ำหนด
6. ตรวจกำรจ้ำง
7. จัดส่งฏีกำเบิกเงินให้กองคลัง

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



3.   ยุทธศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล เพ่ือไปสู่เมืองนวัตกรรมและดิจิทัล
   3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 อบรมให้ควำมรู้แก่สมำชิก 1. เสนอขออนุมัติโครงกำร 400,000 ในจังหวัดล ำปำง ส ำนัก

สภำเทศบำลและ 2. ด ำเนินกำรอบรม และศึกษำดูงำน และต่ำงจังหวัด ปลัดเทศบำล
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 3. ประเมินและสรุปผลกำรด ำเนิน

โครงกำร

2 พัฒนำประสิทธิภำพ 1. อนุมัติโครงกำร 258,000 สถำนท่ีเอกชน กองยุทธศำสตร์
เครือข่ำยอำสำสมัคร 2. จัดฝึกอบรมเครือข่ำยอำสำสมัคร หรือ และงบประมำณ
นักประชำสัมพันธ์ นักประชำสัมพันธ์เทศบำลนครล ำปำง หน่วยงำนรัฐ
เทศบำลนครล ำปำง เก่ียวกับกำรใช้ส่ือประชำสัมพันธ์
ในยุคดิจิทัล ออนไลน์รูปแบบใหม่ในกำรส่งข้อมูล

ข่ำวสำรไปยังประชำชน อำทิ
Application เทศบำลนครล ำปำง
Line,Facebook,Tiktok,Reels เป็นต้น

3 พัฒนำประสิทธิภำพและ 1. เสนอขออนุมัติโครงกำร 2,000,000 ภำยในจังหวัด กองกำร
สมรรถนะในกำรท ำงำน 2. ด ำเนินกำรฝึกอบรมและ ล ำปำงและ เจ้ำหน้ำท่ี
ของบุคลำกรสังกัด ประเมินผลกำรอบรม ต่ำงจังหวัด
เทศบำลนครล ำปำง 2.1 หลักสูตรกระบวนกำรแก้ไขปัญหำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์ขององค์กร 
(Creative Problem Solving)
2.2 หลักสูตรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
2.3 หลักสูตร Project Management

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



3.   ยุทธศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล เพ่ือไปสู่เมืองนวัตกรรมและดิจิทัล
   3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2.4 หลักสูตรกำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน
2.5 หลักสูตรกำรจัดกำรควำมรู้และ
เทคนิคกำรถอดบทเรียน

(KM and Decoding Best Practice)
2.6 หลักสูตรกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินและงบประมำณ
2.7 หลักสูตรกำรควบคุมภำยในและ
กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงภำครัฐ
2.8 หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะ
ควำมเข้ำใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital literacy)
2.9 หลักสูตรกำรสร้ำง
Growth Mindset for change
ปลุกพลังแห่งควำมคิดเพ่ือพัฒนำตัวเอง
และทีมงำน
3. จัดท ำสรุปผลโครงกำรทุกหลักสูตร
และรำยงำนผลต่อผู้บริหำร



4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 อนุรักษ์และพัฒนำ 1. วำงแผนกำรด ำเนินงำน 100,000 เทศบำล ส ำนักช่ำง

เมืองเก่ำนครล ำปำง 2. ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร นครล ำปำง ส่วนควบคุม
3. ประสำนกับหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ อำคำรและ
4. ด ำเนินงำน จัดอบรม ศึกษำดูงำน ผังเมือง
เร่ืองกำรอนุรักษ์และพัฒนำเมืองเก่ำ 
และประชุมประชำคมรับฟังแนวคิด 
ควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำเมืองเก่ำ
นครล ำปำง
5. ประเมินผลโครงกำร

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 ส่งเสริมกำรจ ำหน่ำย 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด 400,000 1. ศูนย์สำธิตกำร กองสวัสดิกำร

ผลิตภัณฑ์ชุมชน    ตำมท่ีก ำหนด ตลำดเทศบำล สังคม
   1.1 กำรจัดงำนล่องสะเปำจำวละกอน นครล ำปำง
ประจ ำปี งบประมำณ 2565 2. ถนนบ้ำน
   1.2 กำรจัดงำนเฉลิมฉลองเทศกำล เชียงรำย 
ปีใหม่ ประจ ำปี งบประมำณ  2566 ถนนรอบเวียง 
   1.3 กำรจัดงำนร ำลึกประวัติศำสตร์ ถนนฉัตรไชย 
สะพำนรัษฎำภิเษก ประจ ำปี ถนนประสำนไมตรี 
งบประมำณ  2566
   1.4 กำรจัดงำนสลุงหลวง กลองใหญ่ ถนนท่ำครำวน้อย
ปีใหม่เมือง ประจ ำปี งบประมำณ 2566 ถนนเจริญเมือง
   1.5 ถนนคนเดินเจริญเมือง 3. สวนสำธำรณะ

เขลำงค์ หรือ
สถำนท่ีอ่ืน ๆ 
ท่ีเหมำะสม
4. บริเวณตลำด
เทศบำล 4 และ
ภำยในเขตจังหวัด
ล ำปำง หรือต่ำง
จังหวัด

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 ถนนสำยวัฒนธรรม 1. ประชุมหำรือวำงแผนกำรด ำเนินกำร 200,000 ถนนสำยวัฒนธรรม ส ำนัก

2. ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร (ถ.วังเหนือ) ปลัดเทศบำล
ประกอบด้วย กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประดับ ต.เวียงเหนือ)
ตกแต่งสถำนท่ีจัดงำน เคร่ืองเสียง เวที
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกำรแสดง นิทรรศกำร
ส่ือประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม
กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก และด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
3. สรุป/ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร

2 จัดงำนเฉลิมฉลอง 1. ประชุมหำรือวำงแผนกำรด ำเนินกำร 3,000,000 บริเวณข่วงนคร ส ำนัก
เทศกำลปีใหม่นครล ำปำง 2. ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร และพ้ืนท่ีโดยรอบ ปลัดเทศบำล

ประกอบด้วย กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประดับ
ตกแต่งสถำนท่ีจัดงำน เคร่ืองเสียง เวที
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกำรแสดง นิทรรศกำร
ส่ือประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม
กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก และด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
3. สรุป/ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร

3 จัดงำนท่องเท่ียวเมืองเก่ำ 1. ประชุมหำรือวำงแผนกำรด ำเนินกำร 1,000,000 เมืองเก่ำ ส ำนัก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

เขลำงค์นคร 2. ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร เขลำงค์นคร ปลัดเทศบำล
ประกอบด้วย กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประดับ
ตกแต่งสถำนท่ีจัดงำน เคร่ืองเสียง เวที
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกำรแสดง นิทรรศกำร
ส่ือประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม
กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก และด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
3. สรุป/ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร

4 จัดงำนเทศกำลรถม้ำล ำปำง 1. ประชุมหำรือวำงแผนกำรด ำเนินกำร 1,000,000 พ้ืนท่ีในเขตเทศบำล ส ำนัก
2. ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร นครล ำปำง ปลัดเทศบำล
ประกอบด้วย กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประดับ
ตกแต่งสถำนท่ีจัดงำน เคร่ืองเสียง เวที
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกำรแสดง นิทรรศกำร
ส่ือประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม
กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก และด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
3. สรุป/ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร

5 จัดงำนร ำลึกประวัติศำสตร์ 1. ประชุมหำรือวำงแผนกำรด ำเนินกำร 1,000,000 บริเวณสะพำน ส ำนัก
สะพำนรัษฎำภิเศก 2. ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร รัษฎำภิเศกและ ปลัดเทศบำล



4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ประกอบด้วย กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประดับ พ้ืนท่ีโดยรอบ
ตกแต่งสถำนท่ีจัดงำน เคร่ืองเสียง เวที
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกำรแสดง นิทรรศกำร
ส่ือประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม
กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก และด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
3. สรุป/ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร

6 จัดงำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 1. ประชุมหำรือวำงแผนกำรด ำเนินกำร 100,000 บริเวณถนนคนเดิน ส ำนัก
ถนนคนเดินกำดกองต้ำ 2. ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร กำดกองต้ำ ปลัดเทศบำล

ประกอบด้วย กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประดับ
ตกแต่งสถำนท่ีจัดงำน เคร่ืองเสียง เวที
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกำรแสดง นิทรรศกำร
ส่ือประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม
กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก และด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
3. สรุป/ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร

7 จัดงำนท ำบุญตักบำตร จัดพิธีบุญตักบำตรวันข้ึนปีใหม่ 30,000 ภำยในเขต ส ำนักกำรศึกษำ
วันข้ึนปีใหม่ โดยนิมนต์พระสงฆ์มำรับบิณฑบำตร เทศบำลนครล ำปำง งำนศำสนำ

วัฒนธรรม



4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ท้องถ่ิน

8 จัดงำนบวงสรวงเจ้ำพระยำ จัดพิธีวำงพวงมำลำ พิธีทำงศำสนำ 150,000 อนุสำวรีย์ ส ำนักกำรศึกษำ
สุลวลือไชยสงครำม อุทิศส่วนกุศลและพิธีบวงสรวงถวำยแด่ เจ้ำพระยำสุลวลือ งำนศำสนำ
(พ่อเจ้ำทิพย์ช้ำง) เจ้ำพระยำสุลวลือไชยสงครำม ไชยสงครำม วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน

9 จัดงำนบวงสรวงพญำ จัดพิธีทำงศำสนำและพิธีบวงสรวง 50,000 อนุสำวรีย์ ส ำนักกำรศึกษำ
พรหมโวหำร แด่พญำพรหมโวหำร พญำพรหมโวหำร งำนศำสนำ

วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

10 จัดงำนบวงสรวงหลักเมือง จัดพิธีทำงศำสนำ พิธีบวงสรวง 250,000 ศำลหลักเมือง ส ำนักกำรศึกษำ
และสืบชำตำเมืองล ำปำง และสืบชำตำเมืองล ำปำง ล ำปำง งำนศำสนำ

วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

11 จัดงำนประเพณีงำนบุญ จัดกิจกรรมให้ควำมรู้เคร่ืองสัตตภัณฑ์ 100,000 สถำนปฎิบัติธรรม ส ำนักกำรศึกษำ
ตำมรอยศรัทธำ และเคร่ืองสักกำระบูชำในพระพุทธ หลวงพ่อเกษม งำนศำสนำ
ไหว้สำอริยสงฆ์เจ้ำ ศำสนำ และจัดขบวนอัญเชิญเคร่ือง เขมโก วัฒนธรรม
หลวงพ่อเกษม เขมโก สัตตภัณฑ์และเคร่ืองสักกำระ เข้ำร่วม ท้องถ่ิน



4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

งำนประเพณีงำนบุญตำมรอยศรัทธำ
ไหว้สำอริยสงฆ์เจ้ำหลวงพ่อเกษม เขมโก

12 จัดงำนประเพณีลอยกระทง 1. จัดกำรประกวดสะเปำลอยน้ ำ 3,000,000 ท่ำน้ ำสิงห์ชัย ส ำนักกำรศึกษำ
(ล่องสะเปำ) สะเปำรถใหญ่ สวนสำธำรณะ งำนศำสนำ

2. จัดกำรประกวดธิดำสะเปำแก้ว ห้ำแยกหอนำฬิกำ วัฒนธรรม
สะเปำค ำ ข่วงนคร ท้องถ่ิน
3. จัดตกแต่งประดับเมือง ท่ำน้ ำในเขต
4. จัดกำรแสดงศิลปวัฒนธรรม เทศบำลนครล ำปำง
ล้ำนนำ-ดนตรีล้ำนนำไทยร่วมสมัย หน้ำวัดเชียงรำย
5. จัดให้มีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP หน้ำศูนย์
และอำหำรพ้ืนเมือง เยำวชนเทศบำล

นครล ำปำง

13 จัดงำนประเพณีสงกรำนต์ 1. พิธีอัญเชิญองค์พระเจ้ำแก้วมรกต 2,500,000 บริเวณข่วงนคร ส ำนักกำรศึกษำ
(ปีใหม่เมืองล ำปำง) 2. จัดขบวนแห่องค์พระเจ้ำแก้วมรกต สำมแยกเก๊ำจำว งำนศำสนำ

และขบวนจุมพระคู่บ้ำนคู่เมือง สวนสำธำรณะ วัฒนธรรม
3. พิธีสรงน้ ำองค์พระเจ้ำแก้วมรกต ห้ำแยกหอนำฬิกำ ท้องถ่ิน
และพระพุทธรูปคู่บ้ำนคู่เมือง



4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4. พิธีเจริญพุทธมนต์เย็น
5. จัดขบวนแห่สลุงหลวง
6. จัดกิจกรรมแกงฮังเลหลวง
7. จัดกิจกรรมตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง
8. จัดขบวนแห่ปีใหม่เมือง
9. รถม้ำบุปผำชำติ
10. จัดกำรประกวดเทพบุตร - เทพธิดำ 

14 ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ 300,000 ภำยในเขต ส ำนักกำรศึกษำ
วันส ำคัญทำงศำสนำ และประเพณีวันส ำคัญของท้องถ่ิน เทศบำลนครล ำปำง งำนศำสนำ
และประเพณีอ่ืน ๆ วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน

15 สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน จัดอบรม จัดกิจกรรม/นิทรรศกำร 1,000,000 ภำยในเขต ส ำนักกำรศึกษำ
ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมกำรเรียนรู้เก่ียวกับ เทศบำลนครล ำปำง งำนศำสนำ
ประเพณีท้องถ่ิน พิธีกรรมทำงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถ่ิน ท้องถ่ิน
16 แข่งขันกีฬำ Night Run 1. จัดกิจกรรมแข่งขันว่ิงบนถนน 2,000,000 เทศบำลนครล ำปำง ส ำนักกำรศึกษำ

Nakhon Lampang ช่วงกลำงคืน งำนกีฬำและ
2. ตกแต่งประดับไฟและจัดกิจกรรม นันทนำกำร
ตลอดเส้นทำงกำรว่ิง
3. จัดพ้ืนท่ีส ำหรับจ ำหน่ำยอุปกรณ์
กำรว่ิงและสินค้ำ OTOP



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 จัดงำนวันเทศบำล 1. น ำเสนอโครงกำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 50,000 เทศบำลนครล ำปำง ส ำนัก

2. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะท ำงำน ปลัดเทศบำล
ขับเคล่ือนกำรจัดงำน วันเทศบำล 
และมอบหมำยหน้ำท่ีให้หน่วยงำน
ตำมกิจกรรมโครงกำร 
3. เชิญกลุ่มเป้ำหมำย ร่วมประกอบ
กิจกรรมตำมโครงกำร 
4. ประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน
5. ด ำเนินกิจกรรมวันเทศบำล
 - พิธีทำงศำสนำ
 - นำยกเทศมนตรีอ่ำนสำรวันเทศบำล
 - มอบประกำศเกียรติคุณให้แก่ผู้ท ำ
คุณประโยชน์ให้เทศบำล
 - กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์

2 จัดงำนแถลงผล 1. อนุมัติโครงกำร 100,000 ภำยใน กองยุทธศำสตร์

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

กำรด ำเนินงำน 2. จัดงำนแถลงผลกำรด ำเนินงำนของ จังหวัดล ำปำง และงบประมำณ
ของเทศบำลนครล ำปำง เทศบำลนครล ำปำงต่อกลุ่มเป้ำหมำย

ประกอบด้วยส่ือมวลชนทุกแขนง
ภำคเครือข่ำยภำครัฐและเอกชน
ตัวแทนชุมชน คณะผู้บริหำร 
หัวหน้ำส่วนกำรงำน
สมำชิกสภำเทศบำล
นครล ำปำง ประชำชนผู้สนใจ



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ด ำเนินกำรจัดต้ังจุดบริกำรประชำชน 28,000 บริเวณหน้ำอำคำร ส ำนัก

ทำงถนนในช่วงเทศกำล ในช่วงเทศกำลปีใหม่ และช่วงเทศกำล ป้องกันฯ เทศบำล ปลัดเทศบำล
สงกรำนต์ และติดต้ังป้ำยไวนิลรณรงค์ นครล ำปำง และ
ควำมปลอดภัยทำงถนน ให้ประชำชน เขตพ้ืนท่ี
ในพ้ืนท่ีทรำบ ท่ีรับผิดชอบของ

เทศบำลนครล ำปำง

2 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ด ำเนินกำรฝกอบรมให้กับชุมชนต่ำง ๆ 150,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนัก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บรรเทำสำธำรณภัย ในกำรปองกันและระงับเหตุ และชุมชนต่ำง ๆ ปลัดเทศบำล
สำธำรณภัยต่ำง ๆ จ ำนวน  10 คร้ัง ในเขตเทศบำล
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  5.3 แผนงานการการศึกษา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 ส่งเสริมและพัฒนำ 1. ส ำรวจเด็กกลุ่มด้อยโอกำส 50,000 ในเขตเทศบำล ส ำนักกำรศึกษำ

คุณภำพชีวิตเด็ก สร้ำงควำมสัมพันธ์ จัดท ำประวัติ นครล ำปำง
ด้อยโอกำสในเขต ข้อมูลเด็ก
เทศบำลนครล ำปำง 2. กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้

และพัฒนำคุณภำพชีวิต
เด็กด้อยโอกำส เช่น
 - กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
กำรเรียนรู้และพัฒนำ
 - กิจกรรมส่งเสริมทักษะอำชีพ
 - กิจกรรมส่งเสริมทักษะทำงด้ำนกีฬำ
 - กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
 -  กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้
 - อบรมให้ควำมรู้ ฯลฯ

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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  5.4 แผนงานสาธารณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 รณรงค์ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย 1. จัดอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับวิธีกำร 250,000 อบรม : ห้องประชุม กองสำธำรณสุข

เพ่ือป้องกันโรคติดต่อท่ีมี ส ำรวจแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำย, วิธี พุทธรักษำ ช้ัน 3 และส่ิงแวดล้อม
ยุงลำยเป็นพำหะ ท ำลำยลูกน  ำท่ีเหมำะสม, วิธีกำรใช้ กองสำธำรณสุขฯ งำนป้องกันโรคฯ

ทรำยเคลือบสำรเคมีก ำจัดลูกน  ำยุง รณรงค์ : 
ท่ีถูกต้อง โดยแบ่งกลุ่มเป้ำหมำยเป็น  - ชุมชน 85 แห่ง
4 รุ่น อบรมรุ่นละคร่ึงวัน  - ย่ำนพำณิชย์
2. จัดรณรงค์ออกส ำรวจท ำลำยแหล่ง  - สถำนศึกษำ
เพำะพันธ์ุยุงลำยตำมบ้ำนเรือน พร้อม 32 แห่ง
แจกแผ่นพับ ทรำยอะเบรทก ำจัดลูกน้ ำ  - ศูนย์เด็กเล็ก 
ติดต้ังป้ำยไวนิลและรถประชำสัมพันธ์ 10 แห่ง
เคล่ือนท่ี

2 ส่งเสริมกำรพัฒนำ 1. ส ำรวจข้อมูลห้องส้วมสำธำรณะของวัด 30,000 ห้องประชุมของ กองสำธำรณสุข

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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  5.4 แผนงานสาธารณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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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มำตรฐำนห้องส้วม ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของเทศบำลนครล ำปำง กองสำธำรณสุขฯ และส่ิงแวดล้อม
สำธำรณะในเขตเทศบำล 2. แต่งต้ังคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร และวัดท่ีเข้ำร่วม
นครล ำปำง พัฒนำมำตรฐำนห้องส้วมสำธำรณะ โครงกำร

3. ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร 
พัฒนำมำตรฐำนห้องส้วมสำธำรณะ
เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินโครงกำร
4. จัดอบรมให้ควำมรู้เร่ืองมำตรฐำน
ส้วมสำธำรณะแก่ผู้ดูแลห้องส้วมสำธำรณะ
ในวัดและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
5. ลงพ้ืนท่ีตรวจประเมินมำตรฐำนห้อง
ส้วมสำธำรณะในวัดท่ีเข้ำร่วมโครงกำร
ก่อนกำรพัฒนำ
6. ลงพ้ืนท่ีติดตำมผลกำรพัฒนำมำตรฐำน
ส้วมสำธำรณะในวัดท่ีเข้ำร่วมโครงกำร
หลังกำรพัฒนำ
7. ประชุมคณะกรรมกำรฯ เพ่ือสรุปและ
ประเมินผลโครงกำร/มอบป้ำยมำตรฐำน
ส้วมสำธำรณะแก่ห้องส้วมท่ีผ่ำนมำตรฐำน

3 ส่งเสริมและพัฒนำสถำน 1. ประชำสัมพันธ์/และเชิญชวน 20,000 ห้องประชุมของ กองสำธำรณสุข
ประกอบกิจกำรอพำร์ทเม้นท์สถำนประกอบกิจกำรอพำร์ทเม้นท์และ กองสำธำรณสุขฯ และส่ิงแวดล้อม
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  5.4 แผนงานสาธารณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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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ห้องแบ่งเช่ำในเขตเทศบำล ห้องแบ่งเช่ำเข้ำร่วมอบรม
นครล ำปำง 2. จัดอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรจัดกำร

อนำมัยส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัยใน
สถำนประกอบกิจกำรอพำร์ทเม้นท์และ
ห้องแบ่งเช่ำ
3. สรุปผล/ประเมินโครงกำร

4 อบรมหลักสูตร จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกิจกำร 100,000 ห้องประชุม กองสำธำรณสุข
กำรสุขำภิบำลอำหำร และผู้สัมผัสอำหำร ในเขตเทศบำลนคร ส ำนักงำน และส่ิงแวดล้อม
ส ำหรับผู้ประกอบกิจกำร ล ำปำง ได้มีควำมรู้ด้ำนสุขำภิบำลอำหำร เทศบำลนครล ำปำง
และผู้สัมผัสอำหำร อย่ำงถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย ดังน้ี
ในเขตเทศบำลนครล ำปำง  - ผู้ประกอบกิจกำร 200 คน (4 รุ่น)

 - ผู้สัมผัสอำหำร 300 คน (6 รุ่น)

5 พัฒนำระบบสุขำภิบำล 1. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 150,000 ห้องประชุม กองสำธำรณสุข
ในโรงเรียนและชุมชน 2. ประชำสัมพันธ์โครงกำร พุทธรักษำ ช้ัน 3 และส่ิงแวดล้อม
ของสมเด็จพระเทพ 3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น กองสำธำรณสุข งำนส่งเสริม
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
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โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รัตนรำชสุดำฯ 4. ประสำนวิทยำกร และส่ิงแวดล้อม สุขภำพ
สยำมบรมรำชกุมำรี 5. จัดกิจกรรมกำรอบรมตำมก ำหนดกำร

6. สรุปผลกำรด ำเนินกำร
7. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร

6 รณรงค์และแก้ไข 1. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 150,000 ห้องประชุม กองสำธำรณสุข
ปัญหำยำเสพติด 2. ประชำสัมพันธ์โครงกำร พุทธรักษำ ช้ัน 3 และส่ิงแวดล้อม
To Be Number One 3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น กองสำธำรณสุข งำนส่งเสริม

4. ประสำนวิทยำกร และส่ิงแวดล้อม สุขภำพ
5. จัดกิจกรรมกำรอบรมตำมก ำหนดกำร
6. สรุปผลกำรด ำเนินกำร
7. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร

7 ส่งเสริมเครือข่ำยสุขภำพ 1. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 30,000 1. ห้องประชุม กองสำธำรณสุข
และอนำมัยส่ิงแวดล้อม 2. ประชุมช้ีแจงโครงกำรร่วมกับเครือข่ำย รำชำวดี ช้ัน 4 และส่ิงแวดล้อม
ชุมชนต้นแบบ 3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น อำคำรส ำนักช่ำง- งำนส่งเสริม
เทศบำลนครล ำปำง 4. ประสำนเครือข่ำยเพ่ือคัดเลือก กองคลัง สุขภำพ
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
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โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ครัวเรือน จ ำนวน 10 ครัวเรือน 2. ชุนชนต้นแบบ
5. ลงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรมให้ จ ำนวน 6 แห่ง
เหมำะสมกับแต่ละครัวเรือน
6. ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน
7. สรุปประเมินผลโครงกำร

8 อบรมหมอหมู่บ้ำน 1. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 560,000 ห้องประชุม กองสำธำรณสุข
ในพระรำชประสงค์ 2. ประชำสัมพันธ์โครงกำร พุทธรักษำ ช้ัน 3 และส่ิงแวดล้อม

3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น กองสำธำรณสุข งำนส่งเสริม
4. ประสำนวิทยำกร และส่ิงแวดล้อม สุขภำพ
5. จัดกิจกรรมกำรอบรมตำมก ำหนดกำร
6. สรุปผลกำรด ำเนินกำร
7. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 ช่วยเหลือประชำชน ให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบควำมเดือดร้อน 400,000 ภำยในเขตเทศบำล กองสวัสดิกำร

ตำมอ ำนำจหน้ำท่ี เป็นเงิน/ส่ิงของตำมระเบียบกระทรวง นครล ำปำง สังคม
มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2560  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 

2 พัฒนำคุณภำพชีวิต 1. ส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีคุณภำพชีวิต 1,000,000 ชุมชนภำยในเขต กองสวัสดิกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งของ ต่ ำกว่ำเกณฑ์ จ ำนวน 6 ชุมชน เทศบำลนครล ำปำง สังคม
ครอบครัวและชุมชน 2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรวำงแผนรวบรวม

วิเครำะห์ข้อมูลชุมชน
3. ศึกษำดูงำนแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชน

3 พัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ 1. กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ ด้ำนต่ำง ๆ 800,000 ภำยในเขต กองสวัสดิกำร
และผู้เก่ียวข้อง 2. กิจกรรมศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ี เทศบำล ฯ สังคม

ภำยในจังหวัด
หรือต่ำงจังหวัด

4 ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ ด้ำนต่ำงๆ 100,000 ภำยในเขต กองสวัสดิกำร
สังคมแบบมีส่วนร่วม เทศบำลนครล ำปำง สังคม

5 ส่งเสริมกำรด ำเนินงำน 1. จัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 250,000 ภำยในจังหวัด กองสวัสดิกำร

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ของสภำเครือข่ำย คณะกรรมกำรฯ หรือต่ำงจังหวัด สังคม
กลุ่มผู้สูงอำยุ 2. จัดท ำแผนพัฒนำผู้สูงอำยุฯ ปี 67

6 ส่งเสริมกำรพัฒนำและ จัดประชุม สัมมนำ เก่ียวกับสิทธิ/ 50,000 ภำยในเขต กองสวัสดิกำร
คุ้มครองสิทธิสตรี สวัสดิกำรท่ีเก่ียวข้องกับสตรี เทศบำลฯ สังคม

7 ส่งเสริมภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ 1. จัดท ำฐำนข้อมูลภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ 200,000 ภำยในเขต กองสวัสดิกำร
2. จัดกิจกรรมลำนคนบ่ำเก่ำ เทศบำลฯ สังคม

8 ส่งเสริมและพัฒนำกลุ่ม 1. ให้ควำมรู้ด้ำนกำรดูแลคนพิกำร 50,000 ภำยในเขต กองสวัสดิกำร
คนพิกำรและครอบครัว 2. ให้ควำมรู้ด้ำนสิทธิทำงกฎหมำย เทศบำลฯ สังคม

9 สำนสัมพันธ์ครอบครัว ให้ควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเล้ียงดู 250,000 ภำยในจังหวัด กองสวัสดิกำร
เชิงบวกแก่ผู้ปกครองเด็ก ศึกษำดูงำน หรือต่ำงจังหวัด สังคม
และจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 พัฒนำควำมเข้มแข็ง 1. กิจกรรม (คร้ังท่ี 1) กำรสัมมนำทำง 150,000 1. ห้องประชุม กองสวัสดิกำร

ของชุมชนต้นแบบ วิชำกำร  เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์และ เทศบำลนครล ำปำง สังคม
ตัวช้ีวัดชุมชนต้นแบบ 2. สถำนท่ีในชุมชน
2. กิจกรรม  (คร้ังท่ี 2) กำรอบรม ท่ีได้รับคัดเลือก
ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เร่ือง หลักเกณฑ์ เป็นชุมชนต้นแบบ
และตัวช้ีวัดชุมชนต้นแบบ ในท้องถ่ินอ่ืน
3. กิจกรรม (คร้ังท่ี 3) ตรวจประเมิน
ชุมชนต้นแบบในเขตเทศบำลนครล ำปำง
และประกำศรับรองเป็นชุมชนต้นแบบ

2 พัฒนำคุณภำพชีวิต 1. ส ำรวจจ ำนวนครัวเรือนเป้ำหมำย 50,000 1. ห้องประชุม กองสวัสดิกำร
ด้ำนท่ีอยู่อำศัย 2. กำรประชุมทำงวิชำกำร เพ่ือช้ีแจง เทศบำลนครล ำปำง สังคม
ให้แก่ประชำชนท่ีมี สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับกลุ่มเป้ำหมำย 2. ชุมชนในเขต
รำยได้น้อยในเขตเมือง 3. กำรสัมมนำทำงวิชำกำร คณะท ำงำน เทศบำลนครล ำปำง

ภำคประชำชนและคณะท ำงำนภำครัฐ
เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน
แบบบูรณำกำร
4. จัดท ำฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย และ
ประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนท่ีอยู่อำศัย
ในเขตเทศบำลนครล ำปำง

3 ส่งเสริมกำรจัดกำร 1. กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 50,000 ห้องประชุม กองสวัสดิกำร

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ฌำปนกิจสงเครำะห์ ในกำรบริหำรจัดกำรฌำปนกิจ เทศบำลนครล ำปำง สังคม
สงเครำะห์ให้กับคณะกรรมกำรสมำคม
กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ในท้องท่ี
2. กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับ
พระรำชบัญญัติฌำปนกิจสงเครำะห์
พ.ศ. 2545 ให้แก่แกนน ำชุมชน

4 พัฒนำศักยภำพ อบรมให้ควำมรู้ จ ำนวน 6 กิจกรรม 800,000 1. ห้องประชุม กองสวัสดิกำร
คณะกรรมกำรชุมชน รำยละเอียดดังน้ี เทศบำลนครล ำปำง สังคม
และผู้เก่ียวข้อง 1. กิจกรรมท่ี 1 กำรอบรมบทบำท 2. สถำนท่ีของ

หน้ำท่ีของประธำนชุมชน หน่วยงำนอ่ืน
2. กิจกรรมท่ี 2 กำรอบรมบทบำท
หน้ำท่ีคณะกรรมกำรด้ำนกำรอ ำนวยกำร
และกำรจัดท ำแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
3. กิจกรรมท่ี 3 กำรอบรมบทบำท
หน้ำท่ีคณะกรรมกำรชุมชนด้ำนกำร
รักษำควำมปลอดภัยและกำรจัดบริกำร
สำธำรณะในชุมชน
4. กิจกรรมท่ี 4 กำรอบรมบทบำท
หน้ำท่ีคณะกรรมกำรชุมชนด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
5. กิจกรรมท่ี 5 กำรอบรมบทบำท
หน้ำท่ีคณะกรรมกำรชุมชน



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ด้ำนเศรษฐกิจและสวัสดิกำรชุมชน
6. กิจกรรมท่ี 6 กำรอบรมบทบำท
หน้ำท่ีคณะกรรมกำรชุมชนด้ำน
กำรบ ำรุงศิลปะ จำรีต ประเพณี
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน

5 ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร 1. กิจกรรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 100,000 1. ห้องประชุม กองสวัสดิกำร
ชุมชนในเขตเทศบำล คณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชน เทศบำลนครล ำปำง สังคม
นครล ำปำง เทศบำลนครล ำปำง 2. ชุมชนในเขต

2. กิจกรรมกำรฝึกอบรมและศึกษำ เทศบำลนครล ำปำง
ดูงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนท่ีมีกำร 3. สถำนท่ีอบรม
บริหำรจัดกำรท่ีดี ของเอกชน/ชุมชน
3. กิจกรรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ท่ีอยู่ในเขตและ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกองทุน นอกเขตเทศบำล
สวัสดิกำรชุมชนเทศบำลนครล ำปำง นครล ำปำง

ท้ังภำยในจังหวัด
และต่ำงจังหวัด

6 ส่งเสริมกำรบริหำร 1. กิจกรรมสัมมนำทำงวิชำกำร 300,000 ห้องประชุม กองสวัสดิกำร
จัดกำรชุมชน กำรบริหำรจัดกำรชุมชนและติดตำม เทศบำลนครล ำปำง สังคม

ผลกำรท ำงำนของชุมชน  (คร้ังท่ี 1)



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. กิจกรรมสัมมนำทำงวิชำกำร
กำรบริหำรจัดกำรชุมชนและติดตำม
ผลกำรท ำงำนของชุมชน  (คร้ังท่ี 2)
3. กิจกรรมสัมมนำทำงวิชำกำร
กำรบริหำรจัดกำรชุมชนและติดตำม
ผลกำรท ำงำนของชุมชน  (คร้ังท่ี 3)
4. กิจกรรมกำรติดตำมผลงำนของ
ชุมชนและจัดแสดงผลกำรด ำเนินงำน
ของชุมชน จ ำนวน 85 ชุมชน

7 ส่งเสริมผู้ประกอบกิจกำร 1. กิจกรรมกำรฝึกอบรม(สัมมนำเชิง 40,000 1. ห้องประชุม กองสวัสดิกำร
หอพักและกำรจัดระเบียบ วิชำกำร) เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำร เทศบำลนครล ำปำง สังคม
หอพัก ปฏิบัติกำรจัดระเบียบหอพักตำม พรบ. 2. หอพักชุมชน

หอพัก พ.ศ. 2558 และลงพ้ืนท่ีตรวจ เป้ำหมำย



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

เย่ียมผู้ประกอบกำรหอพัก ในเขตเทศบำล
2. กิจกรรมกำรฝึกอบรม(สัมมนำเชิง นครล ำปำง
ปฏิบัติกำร) แนวทำงปฏิบัติในกำร
บริหำรจัดกำรหอพักและกำรจัดต้ัง
เครือข่ำยผู้ประกอบกำรหอพัก

8 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 1. ด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะ 450,000 1. ศูนย์สำธิตกำรตลำด กองสวัสดิกำร
ให้กับประชำชนและกลุ่ม อำชีพตำมหลักสูตรท่ีก ำหนด เทศบำลนครล ำปำง สังคม
อำชีพในเขตเทศบำล 2. จัดประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 2. อำคำรมูลนิธิ
นครล ำปำง ชัยพัฒนำ

3. ชุมชนในเขต
เทศบำลนครล ำปำง
จ ำนวน 85 ชุมชน

9 ส่งเสริมและสนับสนุน 1. กิจกรรมประชุมซักซ้อมควำมเข้ำใจ 600,000 1. ห้องประชุม กองสวัสดิกำร
กำรจัดต้ังชุมชนและเลือก กำรเลือกคณะกรรมกำรชุมชน เทศบำลนครล ำปำง สังคม
คณะกรรมกำรชุมชน 2. กิจกรรมกำรอบรม เร่ือง กำรส่งเสริม 2. ชุมชนในเขต

ประชำธิปไตยในชุมชน เทศบำลนครล ำปำง
3. กิจกรรมกำรประชำคมเลือก 3. สถำนท่ีประชุมอ่ืน



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

คณะกรรมกำรชุมชน
4. กิจกรรมอบรมก ำหนดบทบำทหน้ำท่ี
ของประธำนคณะกรรมกำรชุมชน

10 ส่งเสริมสนับสนุน 1. สัมมนำทำงวิชำกำรคณะกรรมกำร 500,000 1. ห้องประชุม กองสวัสดิกำร
กำรด ำเนินงำนของศูนย์ และคณะท ำงำนศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกัน เทศบำลนครล ำปำง สังคม
ปฏิบัติกำรป้องกันและ และปรำบปรำมยำเสพติดเทศบำล 2. ชุมชนในเขต
ปรำบปรำมยำเสพติด นครล ำปำง เพ่ือแลกเปล่ียนและหำ เทศบำลนครล ำปำง
เทศบำลนครล ำปำง แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ในชุมชน



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. อบรมเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ให้เด็กนักเรียนระดับช้ัน ป.5 (D.A.R.E)
3. ฝึกอบรมให้ควำมรู้แนวทำงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในชุมชนให้กับแกนน ำชุมชน และกลุ่ม
องค์กรต่ำง ๆ ในชุมชน
4. สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดต้ังชุมชน
ต้นกล้ำของแผ่นดิน และส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
5. กำรจัดงำนเพ่ือรณรงค์กำรป้องกัน
ยำเสพติดในชุมชน

11 ประกวดชุมชนน่ำอยู่ 1. สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำร/ 500,000 1. ห้องประชุม กองสวัสดิกำร
คณะท ำงำน  เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ เทศบำลนครล ำปำง สังคม
และตัวช้ีวัดกำรประกวดชุมชนน่ำอยู่ 2. ชุมชนในเขต
2. อบรมให้ควำมรู้ เร่ือง หลักเกณฑ์ เทศบำลนครล ำปำง
และตัวช้ีวัดกำรประกวดชุมชนน่ำอยู
(คร้ังท่ี 1)
3. อบรมให้ควำมรู้ เร่ือง หลักเกณฑ์



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

และตัวช้ีวัดกำรประกวดชุมชนน่ำอยู
(คร้ังท่ี 2)
4. อบรมให้ควำมรู้ เร่ือง หลักเกณฑ์
และตัวช้ีวัดกำรประกวดชุมชนน่ำอยู่
(คร้ังท่ี 3)
5. กิจกรรมตรวจประเมินชุมชนท่ีเข้ำร่วม
กำรประกวดชุมชนน่ำอยู่
6. กิจกรรมกำรจัดงำนและมอบรำงวัล
ให้กับชุมชนท่ีผ่ำนเกณฑ์ประเมิน

12 สนับสนุนขับเคล่ือน 1. อบรมทำงวิชำกำร เร่ือง แนวทำง 500,000 1. ห้องประชุม กองสวัสดิกำร
กำรจัดท ำแผนชุมชน กำรจัดท ำแผนชุมชน ปี พ.ศ. 2568 เทศบำลนครล ำปำง สังคม
สู่กำรพัฒนำท้องถ่ิน ให้แก่คณะท ำงำนและแกนน ำทุกกลุ่ม 2. ชุมชนในเขต

ในชุมชน เทศบำลนครล ำปำง
2. กิจกรรมกำรประชำคมกำรจัดท ำ
แผนชุมชน ปี พ.ศ. 2568
3. กิจกรรมกำรส ำรวจข้อมูลชุมชน
และจัดท ำรูปเล่มแผนชุมชน 



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ปี พ.ศ. 2568
4. สัมมนำเชิงวิชำกำรเพ่ือประสำน
แผนชุมชนในระดับต่ำง ๆ 



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 ส่งเสริมทักษะและ 1. แข่งขันกีฬำกลุ่มโรงเรียนในสังกัด 4,000,000 1. ศูนย์กีฬำ ส ำนักกำรศึกษำ

องค์ควำมรู้ด้ำนกีฬำ เทศบำลนครล ำปำง และนันทนำกำร งำนกีฬำและ
2. แข่งขันกีฬำนักเรียน อปท. ระดับภำค สุขสวัสด์ิ 2 นันทนำกำร
และระดับประเทศ 2. สนำมกีฬำ
3. จัดกำรแข่งขันกีฬำเด็กเยำวชนและ เทศบำล 7
ประชำชน 3. โรงเรียนในสังกัด
4. จัดอบรมส่งเสริมทักษะและ เทศบำลนครล ำปำง
องค์ควำมรู้ด้ำนกีฬำ 4. ต่ำงจังหวัด

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.8 แผนงานการพาณิชย์

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 พัฒนำส่ิงแวดล้อม ผู้บริหำรเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล 20,000 สถำนีขนส่งผู้โดยสำร ส ำนัก

สถำนีขนส่งผู้โดยสำร บุคลำกรในสังกัดเทศบำล หน่วยงำน จังหวัดล ำปำง ปลัดเทศบำล
จังหวัดล ำปำง รำชกำรท่ีเก่ียวข้อง ผู้ประกอบกำรเดินรถ (เทศบำลนครล ำปำง)
(เทศบำลนครล ำปำง) ตลอดจนประชำชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง

มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนำส่ิงแวดล้อม
(Big Cleaning Day) โดยท ำควำมสะอำด
พ้ืนท่ีภำยนอกสถำนีขนส่งผู้โดยสำร
จังหวัดล ำปำง (เทศบำลนครล ำปำง)

2 พัฒนำสุขำภิบำล 1. จัดท ำโครงกำรและเสนอโครงกำร 60,000 - ตลำดเทศบำล 1 กองสำธำรณสุข

ส่ิงแวดล้อมในตลำด เพ่ือขออนุมัติ - ตลำดเทศบำล 2 และส่ิงแวดล้อม

เทศบำลบำลนครล ำปำง 2. ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม - ตลำดเทศบำล 3
- กิจกรรมท่ี 1 ควบคุมและก ำจัดสัตว์
พำหะน ำโรคในตลำดเทศบำล
- กิจกรรมท่ี 2 ล้างท าความสะอาด

ตลำด (Big Cleaning Day)
- กิจกรรมท่ี 3 ตรวจประเมินและ
แนะน ำสุขำภิบำลส่ิงแวดล้อมแผงค้ำ
แก่ผู้ประกอบกำร
3. สรุปและประเมินผลโครงกำร

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
  5.9 แผนงานงบกลาง

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 สงเครำะห์เบ้ียยังชีพ 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ 354,000 เทศบำลนครล ำปำง กองสวัสดิกำร

ผู้ป่วยเอดส์ 2. เบิกจ่ำยเงินเบ้ียยังชีพ สังคม

2 สงเครำะห์เบ้ียยังชีพ 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ 91,406,400 เทศบำลนครล ำปำง กองสวัสดิกำร
ผู้สูงอำยุ 2. เบิกจ่ำยเงินเบ้ียยังชีพ สังคม

3 สงเครำะห์เบ้ียยังชีพ 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ 13,051,200 เทศบำลนครล ำปำง กองสวัสดิกำร
ควำมพิกำร 2. เบิกจ่ำยเงินเบ้ียยังชีพ สังคม

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน
   5.4 แผนงานสาธารณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 อบรมครูในงำนเฝ้ำระวัง จัดอบรมคุณครูอนำมัยท่ีรับผิดชอบ 5,000 กองสำธำรณสุข กองสำธำรณสุข

ทันตสุขภำพ เฝ้ำระวังทันตสุขภำพในโรงเรียนและ (สปสช.) และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนสังกัด ห้องประชุม งำนทันตกรรม
เทศบำลนครล ำปำง จ ำนวน 20 คน พุทธรักษำ

2 อบรมผู้น ำนักเรียน จัดอบรมผู้น ำนักเรียนด้ำนทันตสุขภำพ 3,495 กองสำธำรณสุข กองสำธำรณสุข
ด้ำนทันตสุขภำพ  เด็กนักเรียนช้ัน ป.4 และ 5 โรงเรียนใน (สปสช.) และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

สังกัดเทศบำล และผู้เก่ียวข้อง ห้องประชุม งำนทันตกรรม
จ ำนวน 40 คน พุทธรักษำ

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครล าปาง
(งบ สปสช.)

โครงกำร

แบบ ผด. 02



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน
   5.4 แผนงานสาธารณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
โครงกำร

3 อบรมให้ควำมรู้ 1. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 30,000 ห้องประชุม กองสำธำรณสุข
เร่ืองกำรดูแลสุขภำพและ 2. ประชำสัมพันธ์โครงกำร (สปสช.) พุทธรักษำ ช้ัน 3 และส่ิงแวดล้อม
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น กองสำธำรณสุข งำนส่งเสริมสุขภำพ
ก่อนวัยเรียน 0-5 ปี 4. ประสำนวิทยำกร และส่ิงแวดล้อม

5. จัดกิจกรรมกำรอบรมตำมก ำหนดกำร
6. สรุปผลกำรด ำเนินกำร
7. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร

4 ส่งเสริมสุขภำพและ 1. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 20,000 โรงเรียนในสังกัด กองสำธำรณสุข
เฝ้ำระวังโรคโลหิตจำง 2. ตรวจคัดกรอง ส ำรวจนักเรียนท่ีมีภำวะ (สปสช.) เทศบำลนครล ำปำง และส่ิงแวดล้อม
จำกกำรขำดธำตุเหล็ก ซีด หรือโรคโลหิตจำง จ ำนวน 6 โรงเรียน งำนส่งเสริมสุขภำพ
ในเด็กนักเรียน 3. จัดซ้ือยำเม็ดเสริมธำตุเหล็กและซองยำ

4. ประสำนโรงเรียนเพ่ือส่งมอบยำเม็ด
เสริมธำตุเหล็ก พร้อมแบบฟอร์มต่ำง ๆ
ท่ีเก่ียวข้อง
5. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน
   5.4 แผนงานสาธารณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
โครงกำร

5 เฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ 1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 50,000 ห้องประชุม กองสำธำรณสุข
เร้ือรังในชุมชน 2. ประสานงานวิทยากรและผู้เก่ียวข้อง (สปสช.) พุทธรักษา ช้ัน 3 และส่ิงแวดล้อม
เขตเทศบาลนครล าปาง 3. ประชาสัมพันธ์ให้แกนน าสุขภาพใน กองสาธารณสุข งำนส่งเสริมสุขภำพ

ชุมชนและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมการอบรม และส่ิงแวดล้อม
4. จัดอบรมให้ความรู้ 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน
5. ประเมินผลหลังการอบรม
6. ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรังในชุมชน
7. สรุปประเมินผลโครงกำร

6 พัฒนำศักยภำพ 1. เขียนโครงกำรและขอสนับสนุนงบ 63,000 ห้องประชุม กองสำธำรณสุข
กลุ่มแกนน ำ ประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ (สปสช.) พุทธรักษำ ช้ัน 3 และส่ิงแวดล้อม
สุขภำพในชุมชน เทศบำลนครล ำปำง กองสำธำรณสุข งำนส่งเสริมสุขภำพ
เขตเทศบำลนครล ำปำง 2. ประชุมช้ีแจงรำยละเอียดโครงกำรและ และส่ิงแวดล้อม

คัดเลือกกลุ่มแกนน ำสุขภำพเข้ำร่วม
โครงกำร
3. จัดอบรมให้ควำมรู้ในเร่ืองกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ 
และป้องกันโรค ของแกนน ำสุขภำพชุมชน 
จ ำนวน 130 คน แบ่งอบรม
2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน
4. สรุปผลโครงกำร



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน
   5.4 แผนงานสาธารณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
โครงกำร

7 ป้องกันโรคเอดส์ 1. จัดอบรมให้ควำมรู้เร่ืองโรคเอดส์ 111,950 อบรม : ห้องประชุม กองสำธำรณสุข
และโรคติดต่อทำงเพศ และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ นักเรียน (สปสช.) โรงเรียนเทศบำล 3, และส่ิงแวดล้อม
สัมพันธ์ ปีงบประมำณ โรงเรียนเทศบำล 3 แห่ง 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน เทศบำล 5 , และ งำนป้องกันโรคฯ
2566 2. รณรงค์กำรใช้ถุงยำงอนำมัยในกลุ่ม เทศบำล 7

ประชำชนท่ัวไป 85 ชุมชน โดยกำรแจก รณรงค์ : ศูนย์
ถุงยำงอนำมัยและแผ่นพับควำมรู้ท่ี สำธำรณสุขมูลฐำน
ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำน 43 ชุมชน 43 ชุมชน

8 เตรียมควำมพร้อม 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร 1 วัน เก่ียวกับ 47,200 ห้องประชุมรำชำวดี กองสำธำรณสุข
รับสถำนกำรณ์กำรระบำด โรคติดต่อท่ีส ำคัญและแนวทำงป้องกัน (สปสช.) ช้ัน 4 อำคำร และส่ิงแวดล้อม
โรคติดต่อในพ้ืนท่ี ปี 2566 โรคในสถำนศึกษำ ส ำนักช่ำง-กองคลัง งำนป้องกันโรคฯ

2. สนับสนุนส่ือและอุปกรณ์ป้องกัน
โรคติดต่อให้แก่ชุมชนและสถำนศึกษำ
ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นพับ หน้ำกำกอนำมัย 
เจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ เพ่ือน ำไป
ด ำเนินกำรป้องกันโรคติดต่อ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน
   5.4 แผนงานสาธารณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
โครงกำร

9 ป้องกันและควบคุม จัดอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับโรคติดต่อ 101,500 ห้องประชุมเอกชน งำนป้องกันโรคฯ
โรคติดต่อตำมฤดูกำล ท่ีพบในเด็กเล็ก, แนวทำงกำรป้องกันโรค, (สปสช.) กองสำธำรณสุข
ปีงบประมำณ 2566 และกำรคัดกรองเม่ือพบเด็กป่วยในโรงเรียน และส่ิงแวดล้อม

กลุ่มครูอนำมัยและตัวแทนครูประจ ำช้ัน
โรงเรียน 32 แห่ง 1 วัน

10 กิจกรรมบ ำบัดในกลุ่ม 1. กิจกรรมกลุ่มเพ่ือป้องกัน 77,370 เทศบำลนครล ำปำง กองสำธำรณสุข
ผู้ท่ีมีภำวะพ่ึงพิง สมองเส่ือม กำรช่วยเหลือตนเอง (สปสช.) และส่ิงแวดล้อม
เทศบำลนครล ำปำง กำรใช้งำนของอวัยวะท่ีหลงเหลือ
ปี 2566 ฝึกกำรเข้ำสังคม เช่น 
(Occupational therapy กิจกรรมระบำยสีกระเป๋ำผ้ำ, 
in disability) กิจกรรมท ำอำหำรสลัดโรล, 

กิจกรรมท ำถำดใบตอง เป็นต้น
2. กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้สูงอำยุ 
ติดบ้ำนติดสังคม ในเร่ืองกำรส่งเสริม
สุขภำพ เช่น ควำมรู้เก่ียวกับโรคผู้สูงอำยุ, 
กำรใช้ยำ, กำรออกก ำลังกำย เป็นต้น
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
โครงกำร

11 กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 1. อบรมให้ควำมรู้เร่ืองกำรฟ้ืนฟู 9,450 เทศบำลนครล ำปำง กองสำธำรณสุข
คนพิกำรทำงร่ำงกำย สมรรถภำพทำงร่ำงกำยและกำร (สปสช.) และส่ิงแวดล้อม
ด้ำนกำรเคล่ือนไหว เคล่ือนไหว งำนศูนย์บริกำร
และผู้สูงอำยุ 2. ฝึกทักษะในกำรปฏิบัติกำรฟ้ืนฟู สำธำรณสุข

สมรรถภำพทำงร่ำงกำยและกำร
เคล่ือนไหว

12 นวัตกรรมบ้ำนต้นแบบ 1. ให้บริกำร ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุ 116,810 เทศบำลนครล ำปำง กองสำธำรณสุข
สุขภำวะผู้ป่วยเร้ือรัง และส่ังกำรโครงกำรนวัตกรรม (สปสช.) และส่ิงแวดล้อม
และผู้สูงอำยุ บ้ำนต้นแบบสุขภำวะ
(Happy home ward) ผู้ป่วยเร้ือรังและผู้สูงอำยุ 

(Happy home ward) 
จ ำนวน 1 จุดบริกำร 
โดยมีกำรอยู่เวรของพยำบำล
และเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนสำธำรณสุข
ของกองสำธำรณสุข
และส่ิงแวดล้อมในเวลำรำชกำร 
เวลำ 8.30-16.30 น.
2. กำรจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ ท่ีต้องใช้ในโครงกำรฯ
3. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
และแกนน ำรับทรำบในแนวทำง



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน
   5.4 แผนงานสาธารณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
โครงกำร

กำรเรียกใช้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง 
4. ให้บริกำรตำมแผนในศูนย์รับแจ้ง
เหตุและส่ังกำรโครงกำรนวัตกรรม
บ้ำนต้นแบบสุขภำวะผู้ป่วยเร้ือรัง
และผู้สูงอำยุ (Happy home ward) 
เช่น บริกำรรับเร่ืองตำมค ำร้อง
ขอผ่ำนโทรศัพท์
ปฏิบัติตำมแผนกำรเย่ียมบ้ำน 
(Home Ward) 
ตรวจสุขภำพ แนะน ำ 

13 กำรดูแลส่งเสริมสุขภำพ 1. เขียนโครงกำรและขอสนับสนุน 9,360 เทศบำลนครล ำปำง กองสำธำรณสุข
ผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง งบประมำณจำกกองทุน (สปสช.) และส่ิงแวดล้อม
เขตเทศบำลนครล ำปำง หลักประกันสุขภำพ   งำนศูนย์บริกำร
ปี 2566 (ระดับท้องถ่ิน) เทศบำลนครล ำปำง สำธำรณสุข

2. ประสำนงำนและประชุม
ช้ีแจงผู้น ำชุมชน และอสม. ในพ้ืนท่ี 
ช้ีแจงแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนงำน/โครงกำร
3. ส ำรวจข้อมูลผู้สูงอำยุท่ีมี
ภำวะพ่ึงพิงในชุมชน
4. ประสำนงำนติดต่อวิทยำกร



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือไปสู่เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน
   5.4 แผนงานสาธารณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
โครงกำร

และจัดอบรมให้ควำมรู้และพัฒนำ
ด้ำนกำรดูแลสุขภำพเบ้ืองต้นแก่
ญำติผู้ป่วย/จิตอำสำ
5. จัดต้ังทีมดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ
ท่ีมีภำวะพ่ึงพิงในชุมชนและจัดท ำแผน
กำรออกเย่ียมบ้ำนร่วมกับ
ญำติผู้ป่วย/จิตอำสำและเจ้ำหน้ำท่ี
6. ด ำเนินกำรออกเย่ียมบ้ำนดูแล



1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบ 2 20,000 ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

แบบ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 51,000 ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
All In One ส ำหรับงำน ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 3 ชุด 
ส ำนักงำน ชุดละ 17,000 บำท

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ 34,000 ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
ส ำหรับงำนส ำนักงำน ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพ
(จอแสดงภำพขนำด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 2 ชุด  ๆ ละ 17,000 บำท

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 44,000 ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
ส ำหรับงำนประมวลผล ส ำหรับงำนประมวลผล 

จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บำท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครล าปาง
ส านักปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02/1



1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 30,000 ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 4 เคร่ือง 
 (Ink Tank Printer) เคร่ืองละ 7,500 บำท

6 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA 28,500 ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
ขนำด 1 kVA จ ำนวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 5,700 บำท 

7 ระบบสำรบรรณ ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 250,000 ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
อิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 1 ระบบ

8 สแกนเนอร์ ส ำหรับงำน สแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บเอกสำร 16,000 ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
เก็บเอกสำรระดับศูนย์ ระดับศูนย์บริกำร แบบท่ี 1 
บริกำร แบบท่ี 1 จ ำนวน 1 เคร่ือง 

รวม 8 รายการ 473,500

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
   2.1 แผนงานการพาณิชย์
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 เก้ำอ้ีส ำนักงำน จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำนชนิดเบำะหนัง 12,000 สถำนีขนส่ง  ส ำนักปลัดเทศบำล

มีท่ีวำงแขน ปรับระดับสูงต่ ำด้วย ผู้โดยสำรจังหวัด ฝ่ำยบริหำรงำนขนส่ง
โช๊คไฮโดรลิค มีล้อเล่ือน จ ำนวน 3 ตัว ล ำปำง 
ตัวละ 4,000 บำท เทศบำลนครล ำปำง

รวม 1 รายการ 12,000

485,500รวมท้ังส้ิน 9 รายการ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA 5,700 ส่วนกำรโยธำ ส ำนักช่ำง

ขนำด 1 kVA จ ำนวน 1 เคร่ือง 

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 30,000 ส่วนกำรโยธำ ส ำนักช่ำง
ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 
แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพ 19 น้ิว) จ ำนวน 1 ชุด 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
19 น้ิว)

3 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,500 ส่วนกำรโยธำ ส ำนักช่ำง
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง 
Printer) 

4 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA 5,700 ส่วนกำรโยธำ ส ำนักช่ำง
ขนำด 1 kVA จ ำนวน 1 เคร่ือง 

รวม 4 รายการ 48,900

ส านักช่าง

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รำยละเอียดของครุภัณฑ์



1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 7,500 ส่วนกำรโยธำ ส ำนักช่ำง

ขนำด 800 VA จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บำท 

2 สแกนเนอร์ ส ำหรับงำน สแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บเอกสำร 27,000 ส่วนกำรโยธำ ส ำนักช่ำง
เก็บเอกสำรระดับศูนย์ ระดับศูนย์บริกำร แบบท่ี 2 จ ำนวน 
บริกำร แบบท่ี 2 1 เคร่ือง 

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 210,000 ส่วนควบคุม ส ำนักช่ำง
ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ กำรก่อสร้ำง
แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพ 19 น้ิว) จ ำนวน 7 ชุด ๆ ละ 30,000 บำท ส่วนควบคุมอำคำร
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง จ ำนวน 4 ชุด และผังเมือง

ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง 
จ ำนวน 3 ชุด

4 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 30,000 ส่วนควบคุม ส ำนักช่ำง
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank กำรก่อสร้ำง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 4 ชุด ๆ ละ 
Printer) 7,500 บำท

5 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 15,900 ส่วนควบคุม ส ำนักช่ำง
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กำรก่อสร้ำง
(Ink Tank Printer) ส ำหรับกระดำษขนำด A3 
ส ำหรับกระดำษขนำด A3 จ ำนวน 1 เคร่ือง

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของครุภัณฑ์



1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 เคร่ืองพิมพ์หน้ำกว้ำง เคร่ืองพิมพ์หน้ำกว้ำง ขนำด 36 น้ิว 129,000 ส่วนควบคุม ส ำนักช่ำง

ขนำด 36 น้ิว จ ำนวน 1 เคร่ือง กำรก่อสร้ำง

7 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 7,500 ส่วนควบคุมอำคำร ส ำนักช่ำง
ขนำด 800 VA จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บำท และผังเมือง

8 จอแสดงภำพ จอแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21.5 น้ิว 3,200 ส่วนควบคุม ส ำนักช่ำง
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21.5 น้ิว จ ำนวน 1 จอ กำรก่อสร้ำง

รวม 8  รายการ 430,100

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 โคมไฟสนำมพร้อมเสำ โคมไฟสนำมพร้อมเสำ ชนิด LED 5,076,000 ส่วนกำรโยธำ ส ำนักช่ำง

ชนิด LED 35 วัตต์ 35 วัตต์ จ ำนวน 188 ชุด ๆ ละ
27,000 บำท ส ำหรับติดต้ังบริเวณ

เลียบแม่น้ ำวังชุมชนศรีบุญโยง 

ชุมชนเจริญประเทศ ชุมชนบ้ำนดงไชย 

ชุมชนสิงห์ชัย

รวม 1  รายการ 5,076,000

5,555,000

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวมท้ังส้ิน 13 รายการ

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รำยละเอียดของครุภัณฑ์



1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ 170,000 กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

ส ำหรับงำนส ำนักงำน ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพ
(จอแสดงภำพขนำด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 10 ชุด ๆ ละ 17,000 บำท 

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000 กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
โน้ตบุ๊กส ำหรับ ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง 
งำนประมวลผล

3 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 75,000 กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
Multifunction พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง Printer) จ ำนวน 10 เคร่ือง ๆ ละ 
ถังหมึกพิมพ์ 7,500 บำท
(Ink Tank Printer) 

4 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 12,500 กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
ขนำด 800 VA จ ำนวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บำท 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 สแกนเนอร์ ส ำหรับงำน สแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บเอกสำร 16,000 กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

เก็บเอกสำรระดับศูนย์ ระดับศูนย์บริกำร แบบท่ี 1 
บริกำร แบบท่ี 1 จ ำนวน 1 เคร่ือง 

รวม 5 รายการ 295,500     

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 โดรน (อำกำศยำนไร้ จัดซ้ือโดรน (อำกำศยำนไร้คนขับ 94,000 กองยุทธศำสตร์ กองยุทธศำสตร์

คนขับส ำหรับถ่ำยภำพ ส ำหรับถ่ำยภำพทำงอำกำศ) จ ำนวน 1 ล ำ และงบประมำณ และงบประมำณ
ทำงอำกำศ) งำนประชำสัมพันธ์

รวม 1 รายการ 94,000

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 สแกนเนอร์ ส ำหรับงำน สแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บเอกสำร 16,000 กองยุทธศำสตร์ กองยุทธศำสตร์

เก็บเอกสำรระดับศูนย์ ระดับศูนย์บริกำร แบบท่ี 1 และงบประมำณ และงบประมำณ
บริกำร แบบท่ี 1 จ ำนวน 1 เคร่ือง งำนบริหำรท่ัวไป

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 60,000 กองยุทธศำสตร์ กองยุทธศำสตร์
ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ และงบประมำณ และงบประมำณ
แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพ 19 น้ิว) จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000 บำท งำนบริหำรท่ัวไป
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
19 น้ิว)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2566
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 120,000 กองยุทธศำสตร์ กองยุทธศำสตร์

ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ และงบประมำณ และงบประมำณ
แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพ 19 น้ิว) จ ำนวน 4 ชุด ๆ ละ 30,000 บำท
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
19 น้ิว)

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ 17,000 กองยุทธศำสตร์ กองยุทธศำสตร์
ส ำหรับงำนส ำนักงำน ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพ และงบประมำณ และงบประมำณ
(จอแสดงภำพขนำด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)
ไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 1 ชุด 

5 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA 28,500 กองยุทธศำสตร์ กองยุทธศำสตร์
ขนำด 1 kVA จ ำนวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 5,700 บำท และงบประมำณ และงบประมำณ

6 ระบบเช่ือมโยงข้อมูล ระบบเช่ือมโยงข้อมูลขนำดใหม๋ 500,000 กองยุทธศำสตร์ กองยุทธศำสตร์
ขนำดใหญ่ (Big data) (Big data) และระบบคลังข้อมูล และงบประมำณ และงบประมำณ
และระบบคลังข้อมูล จ ำนวน 1 ระบบ
จ ำนวน 1 ระบบ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
7 ระบบจัดเก็บเอกสำร ระบบจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 200,000 กองยุทธศำสตร์ กองยุทธศำสตร์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-document) จ ำนวน 1 ระบบ และงบประมำณ และงบประมำณ
(e-document) 

8 ระบบสำรสนเทศ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรติดต่อและ 400,000 กองยุทธศำสตร์ กองยุทธศำสตร์
เพ่ือกำรติดต่อและ ประเมินผลโครงกำร จ ำนวน 1 ระบบ และงบประมำณ และงบประมำณ
ประเมินผลโครงกำร

9 ระบบสำรสนเทศ ระบบสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรให้ 4,900,000 กองยุทธศำสตร์ กองยุทธศำสตร์
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ บริกำรและพัฒนำเมืองสู่สังคมยุคดิจิทัล และงบประมำณ และงบประมำณ
กำรให้บริกำรและ จ ำนวน 1 ระบบ
พัฒนำเมืองสู่สังคม
ยุคดิจิทัล 

รวม 9 รายการ 6,241,500

6,335,500รวมท้ังส้ิน 10 รายการ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



1. ประเภทครุภัณคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 22,000 กองคลัง กองคลัง

ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพ 19 น้ิว) จ ำนวน 1 ชุด 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,500 กองคลัง กองคลัง
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง 
Printer) 

3 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 2,500 กองคลัง กองคลัง
ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง 

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 198,000 กองคลัง กองคลัง
ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพ 19 น้ิว) จ ำนวน 9 ชุด ๆ ละ 22,000 บำท
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

กองคลัง

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



1. ประเภทครุภัณคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 82,500 กองคลัง กองคลัง

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 11 ชุด 
Printer) ชุดละ 7,500 บำท

6 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 8,900 กองคลัง กองคลัง
LED ขำวด ำ ชนิด Network ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที)
แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เคร่ือง 

7 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  หรือ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  หรือLED 10,000 กองคลัง กองคลัง
LED ชนิด Network ชนิด Network แบบท่ี 1 (20 หน้ำ/นำที)
แบบท่ี 1 (20 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เคร่ือง 

8 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA 74,100 กองคลัง กองคลัง
ขนำด 1 kVA จ ำนวน 13 เคร่ือง ๆ ละ 5,700 บำท 

9 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 12,500 กองคลัง กองคลัง
ขนำด 800 VA จ ำนวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บำท 

10 จอแสดงภำพ จอแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว 5,600 กองคลัง กองคลัง
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว จ ำนวน 2 จอ ๆ ละ 2,800 บำท

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



1. ประเภทครุภัณคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 จอแสดงภำพ จอแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21.5 น้ิว 6,400 กองคลัง กองคลัง

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21.5 น้ิว จ ำนวน 2 จอ ๆ ละ 3,200 บำท

12 สแกนเนอร์ ส ำหรับงำน สแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บเอกสำร 16,000 กองคลัง กองคลัง
เก็บเอกสำรระดับศูนย์ ระดับศูนย์บริกำร แบบท่ี 1  
บริกำร แบบท่ี 1 จ ำนวน 1 เคร่ือง 

รวม 12 รายการ 446,000      

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   1.1 แผนงานสาธารณสุข

ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 16,000 กองสำธำรณสุข กองสำธำรณสุข

ส ำหรับงำนส ำนักงำน ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ 17,000 กองสำธำรณสุข กองสำธำรณสุข
ส ำหรับงำนส ำนักงำน ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
(จอแสดงภำพขนำด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน

ไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 1 ชุด 

3 เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 8,000 กองสำธำรณสุข กองสำธำรณสุข
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
(Ink Tank Printer) จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 4,000 บำท

4 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 2,500 กองสำธำรณสุข กองสำธำรณสุข
ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ 17,000 กองสำธำรณสุข กองสำธำรณสุข
ส ำหรับงำนส ำนักงำน ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
(จอแสดงภำพขนำด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน

ไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 1 ชุด 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 25656



1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   1.1 แผนงานสาธารณสุข

ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,000 กองสำธำรณสุข กองสำธำรณสุข

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง 

7 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 2,500 กองสำธำรณสุข กองสำธำรณสุข
ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

รวม 7 รายการ 67,000

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   1.2 แผนงานการพาณิชย์

ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,000 กองสำธำรณสุข กองสำธำรณสุข

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง 

รวม 1 รายการ 4,000

71,000

พ.ศ. 2566

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 25656

รวมท้ังส้ิน 8 รายการ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565



1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
  1.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบ 2 จ ำนวน 40,000 พิพิธภัณฑ์มิวเซียม ส ำนักกำรศึกษำ

แบบ 2 2 เคร่ือง ๆ ละ 20,000 บำท ล ำปำง

2 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 15,000 งำนพิพิธภัณฑ์ ส ำนักกำรศึกษำ
Multifunction แบบฉีด พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank และเครือข่ำย
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก Printer) จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ ทำงกำรศึกษำ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 7,500 บำท

3 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  หรือ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  หรือLED 20,000 อุทยำนกำรเรียนรู้ ส ำนักกำรศึกษำ
LED ชนิด Network ชนิด Network แบบท่ี 1 (20 หน้ำ/นำที) นครล ำปำง
แบบท่ี 1 (20 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บำท

4 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 10,000 พิพิธภัณฑ์มิวเซียม ส ำนักกำรศึกษำ
800 VA จ ำนวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บำท ล ำปำง

รวม 4 รายการ 85,000

     ส านักการศึกษา

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000 งำนกีฬำ ส ำนักกำรศึกษำ

ส ำหรับงำนประมวลผล ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง และนันทนำกำร

รวม 1 รายการ 22,000
107,000รวมท้ังส้ิน 5 รายการ

พ.ศ. 2566
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2565



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน 30,000 กองสวัสดิกำรสังคม กองสวัสดิกำรสังคม

ส ำหรับงำนประมวลผล ประมวลผลแบบท่ี 2 (จอแสดงภำพ
แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 1 ชุด 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
19 น้ิว)

2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 53,000 กองสวัสดิกำรสังคม กองสวัสดิกำรสังคม
LED ขำวด ำ ชนิด Network ส ำหรับกระดำษขนำด 
ชนิด Network ส ำหรับ A 3 จ ำนวน 1 เคร่ือง
กระดำษขนำด A 3 

รวม 2 รายการ 83,000       

กองสวัสดิการสังคม

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



2.   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพ่ือไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ
  2.1  แผนงานการศึกษา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่น 4 ฐำน 170,000 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ส ำนักกำรศึกษำ

เด็กปฐมวัยท้องถ่ินไทย ฐำนท่ี 1 สระอิน จัน บ้ำนดงม่อนกระทิง งำนระดับก่อน
ผ่ำนกำรเล่น ฐำนท่ี 2  สระทำรก วัยเรียนและ
(สนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ) ฐำนท่ี 3  ค่ำยกล Spider man ประถมศึกษำ

ฐำนท่ี 4  เรือสลัดลิง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครล าปาง ส านักการศึกษา
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 งำนน้อมร ำลึกสมเด็จ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 1,000,000 พ้ืนท่ี ส ำนักงำน

พระนเรศวรมหำรำช จังหวัดล ำปำง เท่ียวล ำปำง 365 วัน จังหวัดล ำปำง กำรท่องเท่ียวและ
นครล ำปำง กีฬำจังหวัดล ำปำง

2 งำนสืบสำนต ำนำน จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 1,000,000 พ้ืนท่ี ส ำนักงำน
พ่อเจ้ำทิพย์ช้ำง จังหวัดล ำปำง เท่ียวล ำปำง 365 วัน จังหวัดล ำปำง กำรท่องเท่ียวและ
วีรบุรุษแห่งเขลำงค์นคร กีฬำจังหวัดล ำปำง

3 ย้อนวันวำนประวัติศำสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 1,000,000 พ้ืนท่ี ส ำนักงำน
รถไฟนครล ำปำง จังหวัดล ำปำง เท่ียวล ำปำง 365 วัน จังหวัดล ำปำง กำรท่องเท่ียวและ

กีฬำจังหวัดล ำปำง

4 ก่อสร้ำงระบบ วำงท่อระบำยน้ ำ ควำมยำว 220,000,000 เขตเทศบำล กรมโยธำธิกำร
ระบำยน้ ำหลักเพ่ือบรรเทำ 3,017 เมตร นครล ำปำง และผังเมือง
ปัญหำน้ ำท่วมพ้ืนท่ีชุมชน ระยะเวลำด ำเนินกำร 3 ปี อ ำเภอเมืองล ำปำง
เมืองล ำปำง ระยะท่ี 1 ต้ังแต่เดือน พ.ย. 65 ถึง ก.ย. 67 จังหวัดล ำปำง
อ ำเภอเมืองล ำปำง และเขตเทศบำล
จังหวัดล ำปำง เมืองเขลำงค์นคร

อ ำเภอเมืองล ำปำง
จังหวัดล ำปำง
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(โครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีเทศบาลนครล าปาง)
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