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  สวนที่  1   
บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป และแผนการดําเนินงาน ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  ดังนั้น แผนการดําเนินงานจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพื่อ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามในการดําเนินงานและการประเมินผล  ซึ่งจะนําไปสูการวัดผล
ความสําเร็จของการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 

1. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
1.1. เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนนิการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององคปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น      
1.2. เพื่อใหทราบกําหนดหวงเวลาในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 
1.3. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการควบคุม ติดตามและประเมินผลโครงการประจําปงบประมาณ 
1.4. เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของเทศบาล 

 

2. ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  หมวด 5 
ขอ 26 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

2.1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง       
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆ ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2.2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศ         
เปนแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

และ ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ท่ีตองดําเนินการในพื้นท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 
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3. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
3.1. สามารถตรวจสอบแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น      
3.2. สามารถตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.3. สามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ              
3.4. สามารถวัดผลความสําเร็จของโครงการพัฒนาและกิจกรรม 
3.5. สามารถนําผลการติดตามและประเมินผลโครงการท่ีไดรับ นํามาแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการทํางานใหดีข้ึน 

 



 
 
 

ส่วนที่ 2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 

 
 



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญา เทศบาลนครล าปาง
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 1.81 3,110,000 1.13

   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 1.81 110,000 0.04
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 2.41 750,000 0.27
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13 7.83 2,490,000 0.91
1.5 แผนงานงบกลาง 5 3.01 100,559,200 36.64

28 16.87 107,019,200 38.99
2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน เทศบาลนครล าปาง

2.1 แผนงานสาธารณสุข 10 6.02 1,772,500 0.66
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.21 260,000 0.09
2.3 แผนงานงบกลาง 1 0.60 1,550,000 0.56

13 7.83 3,582,500 1.31
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน เทศบาลนครล าปาง

3.1 แผนงานการศึกษา 38 22.90 74,224,480 27.04
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.60 100,000 0.04
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 5 3.01 2,500,000 0.91

44 26.51 76,824,480 27.99

รวม

รวม

รวม

บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร/์แผนงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลนครล าปาง

แบบ ผด. 01 
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร/์แผนงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม เทศบาลนครล าปาง
ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 47 28.31 70,095,850 25.54
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.60 100,000 0.04
4.3 แผนงานงบกลาง 2 1.21 2,800,000 1.02

50 30.12 72,995,850 26.60
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลนครล าปาง

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 11 6.63 1,433,000 0.52
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.60 100,000 0.04
5.3 แผนงานการศึกษา 1 0.60 115,000 0.04
5.4 แผนงานการพาณิชย์ 1 0.60 20,000 0.01

14 8.43 1,668,000 0.61
6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธ ารงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม เทศบาลนครล าปาง

6.1 แผนงานสาธารณสุข 1 0.60 300,000 0.11
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 9 5.43 6,650,000 2.42
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.60 60,000 0.02

11 6.63 7,010,000 2.55
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เทศบาลนครล าปาง

7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.60 50,000 0.02
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 5 3.01 5,300,000 1.93

6 3.61 5,350,000 1.95
166 100.00 274,450,030 100.00

รวม

รวม

รวม

รวม
รวมทั้งสิ้น
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   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรองดองสมานฉันท์ จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ 60,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล

เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา เงินรายได้

2 เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ด าเนนิการจัดการเลือกต้ัง 3,000,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล
นครล าปาง และเลือกต้ัง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา เงินรายได้
นายกเทศมนตรีนครล าปาง เทศบาลนครล าปาง

3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ด าเนนิการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 50,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล
เกี่ยวกับประชาธิปไตย เกี่ยวกับประชาธิปไตย เงินรายได้

การฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
                    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

เทศบาลนครล าปาง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและ ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเจ้าหนา้ที่ 50,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล

บรรเทาสาธารณภัย งานปอ้งกันฯ และเครือข่ายงาน เงินรายได้

ปอ้งกันฯ ในเขตเทศบาลนครล าปาง

2 ส่งเสริมความรู้สู้ภัยพบิติั 1. ก าหนดจ านวนชุมชนในการอบรม 50,000 ชุมชนต่าง ๆ ส านกัปลัดเทศบาล
ใหแ้ก่ชุมชน ใหค้วามรู้เกี่ยวกับภัยพบิติั เงินรายได้ ในเขตเทศบาล

2. ใหป้ระชาชนตามชุมชนเปา้หมาย นครล าปาง
ใหไ้ด้รับความรู้การปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาเมื่อเกิดภัยพบิติั

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

3 ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ จัดกิจกรรมเพือ่ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 10,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล
ทางถนนในช่วงเทศกาล ทางถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ และช่วง เงินรายได้

เทศกาลสงกรานต์ ในการเดินทาง
ไป-กลับ ภูมิล าเนาเดิม ณ จุดบริการ
ประชาชน และช่วยเหลือประชาชน
ทีป่ระสบเหตุได้อย่างทนัทว่งท ี
และมีประสิทธิภาพ
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ 1. การอบรมเพิม่องค์ความรู้ด้านต่างๆ 500,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 20 คร้ัง เงินรายได้ นครล าปาง
2. กิจกรรมธรรมะเคล่ือนที่
3. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ด าเนนิงานกับหนว่ยงานอื่น
4. การประชุมชี้แจงและใหค้วามรู้
เร่ือง สิทธิตามกฎหมายส าหรับผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครล าปาง

2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม กิจกรรมแสดงความสามารถ /ภูมิปญัญา 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
ลานคนบา่เก่า การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ เงินรายได้ นครล าปาง

จ านวน 2 คร้ัง

3 ส่งเสริมและพฒันา 1. การอบรมใหค้วามรู้ด้านต่าง ๆ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
กลุ่มคนพกิารและ 2. การประชุมชี้แจงและใหค้วามรู้ เงินรายได้ นครล าปาง
ครอบครัว เร่ือง สิทธิตามกฎหมายส าหรับคนพกิาร

ในเขตเทศบาลนครล าปาง
3. อบรม อสส. เร่ืองการดูแลคนพกิาร

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

4 ส่งเสริมและพฒันากลุ่มสตรี 1. การอบรมเชิงปฏิบติัการเพิม่องค์ 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
ความรู้ต่างๆ จ านวน 10 คร้ัง เงินรายได้ นครล าปาง
2. กิจกรรมวันสตรีสากล
3. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ด าเนนิงานกับหนว่ยงานอื่น
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สนบัสนนุขับเคล่ือน ขออนมุัติโครงการ 100,000 กองสวัสดิการสังคม

การจัดท าแผนชุมชน กิจกรรมที่ 1 เงินรายได้
สู่การพฒันาทอ้งถิน่ กิจกรรม (ฝึกอบรมทางวิชาการ) หอ้งประชุม

หลักสูตร เร่ือง เทคนคิและแนวทาง เทศบาลนครล าปาง
ในการการจัดท าแผนชุมชน ใหแ้ก่ผู้น า
ชุมชนและคณะกรรมการเครือข่ายฯ
กิจกรรมที่ 2
1. กิจกรรมประชุมประชาคมการจัดท า ชุมชนในเขต
แผนชุมชน ประจ าปงีบประมาณ เทศบาลนครล าปาง
พ.ศ. 2564 จ านวน 43 ชุมชน
2. การส ารวจข้อมูลชุมชนและจัดท า ชุมชนในเขต
รูปเล่มแผนชุมชนประจ าปงีบประมาณ เทศบาลนครล าปาง
พ.ศ. 2564 จ านวน 43 ชุมชน
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรม (สัมมนาทางวิชาการ)  หอ้งประชุม
ประชุมวิพากษ์แผนชุมชนประจ าปี เทศบาลนครล าปาง
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพือ่บรรจุ
ในแผนพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
สรุปและติดตามประเมินผล

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ขออนมุัติโครงการ 100,000 1. หอ้งประชุม กองสวัสดิการสังคม
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ กิจกรรมที่ 1 เงินรายได้ เทศบาลนครล าปาง
ในชุมชนเมือง กิจกรรม (การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ) 2. ชุมชนในเขต

เร่ือง การจัดท าแผนปฏิบติัการ เทศบาลนครล าปาง
การรณรงค์การปัน่จักรยานในวิถีชีวิต
ประจ าวัน กลุ่มเปา้หมาย 40 คน
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรม (การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ)
เร่ือง แนวทาง/วิธีการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการใช้จักรยานในวิถีชีวิต
ประจ าวัน กลุ่มเปา้หมาย 40 คน
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรม (การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ)
เร่ือง ปญัหาอุปสรรคในการใช้จักรยาน
ในวิถีชีวิตประจ าวัน กลุ่มเปา้หมาย
40 คน
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรม (การฝึกอบรม) ใหค้วามรู้
เร่ือง แนวทางการใช้จักรยานในชุมชน
ใหพ้น้จากอุบติัเหตุ  กลุ่มเปา้หมาย
80 คน
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมการจัดมหกรรมรวมพล
คนใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจ าวัน
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมการรณรงค์ปัน่จักรยาน
เนือ่งในวันจักรยานโลก
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมรณรงค์การปัน่จักรยาน
ในวิถีชีวิตประจ าวัน
เปา้หมาย จ านวน 20 คร้ังๆ ละ 30 คน
ชุมชน เปน็ "เจ้าภาพ" จ านวน 10 คร้ัง
เทศบาลฯ  เปน็  "เจ้าภาพ" จ านวน
10 คร้ัง
สรุปผลการด าเนนิงาน
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

3 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ 1. ขออนมุัติหลักการโครงการ และ 300,000 1. ศูนย์สาธิตการ กองสวัสดิการสังคม
ใหก้ับประชาชนและ แจ้งประชาสัมพนัธ์การฝึกอบรม เงินรายได้ ตลาดเทศบาลนคร
กลุ่มอาชีพในเขต 2. ประชุมเพือ่วางแผนก าหนดหลักสูตร ล าปาง
เทศบาลนครล าปาง ในการฝึกอบรมอาชีพ 2. ชุมชนในเขต

3. ก าหนดหลักสูตรในการฝึกอบรม เทศบาลนครล าปาง
อาชีพและรูปแบบการฝึกอบรม ร่วมกับ 43 ชุมชน
วิทยากรและกลุ่มเปา้หมาย
4. ด าเนนิกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ
ตามหลักสูตรทีก่ าหนด
5. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
6. จัดประชุมติดตามผลการด าเนนิงาน
กลุ่มอาชีพ
7. สรุปผลการด าเนนิงานโครงการ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

4 ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ 1. ขออนมุัติหลักการโครงการ 300,000 มูลนธิิชัยพฒันา กองสวัสดิการสังคม
เศรษฐกิจพอเพยีง 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิงาน เงินรายได้ (ศูนย์บริการผู้สูงอายุ)

โครงการ
3. ขออนมุัติกิจกรรม จ านวน 4 ฐาน
การเรียนรู้
 - กิจกรรมด้านการลดต้นทนุ
การผลิต (ฐานการเรียนรู้ที ่1)
 - กิจกรรมด้านการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีง และการพึง่ตนเอง (ฐานการ
เรียนรู้ที ่2)
 - กิจกรรมด้านการบริหารการพฒันา
(ฐานการเรียนรู้ที ่3)
 - กิจกรรมด้านการส่งเสริมการ
ตลาดและการแปรรูปผลผลิต
(ฐานการเรียนรู้ที ่4)
4. สรุปผลการด าเนนิงานโครงการ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

5 ส่งเสริมสนบัสนนุ ขออนมุัติหลักการ 180,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
การปอ้งกันและแก้ไข กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เงินรายได้ หรือนอกเขต
ปญัหายาเสพติด คณะกรรมการและคณะท างานของ
เทศบาลนครล าปาง ศูนย์ปฏิบติัการปอ้งกันและปราบปราม

ยาเสพติดเทศบาลนครล าปาง
(ศป.ปส.ทน.ลป.)
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมและ ภายในเขต
ส่งเสริมการศึกษาเพือ่ต่อต้านการใช้ เทศบาลนครล าปาง
ยาเสพติดในเด็กนกัเรียน (D.A.R.E) 
ประจ าป ี2562
กิจกรรมที่ 3 การสัมมนา ภายในเขต
แลกเปล่ียนเรียนรู้การปอ้งกันและ เทศบาลนครล าปาง
แก้ไขปญัหายาเสพติดกับหนว่ยงาน หรือภายในจังหวัด
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องหรือทอ้งถิน่อื่น หรือนอกเขตจังหวัด
ทีป่ระสบผลส าเร็จ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมใหค้วามรู้ประชาคม ภายในเขตเทศบาล
การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด หรือภายในจังหวัด
คร้ังที ่1 การฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เด็ก
เยาวชน และประชาชน
คร้ังที ่2 การจัดงานรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ต่อต้านยาเสพติด
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

กิจกรรมที่ 5 การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ภายในเขตเทศบาล
คณะกรรมการกองทนุแม่ของแผ่นดิน หรือภายในจังหวัด
เทศบาลนครล าปาง
สรุปผลการด าเนนิงาน

6 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ขออนมุัติหลักการ 50,000 กองสวัสดิการสังคม
ชุมชนในเขตเทศบาล กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เงินรายได้ ภายในเขต
นครล าปาง เพือ่พฒันาคุณภาพคณะกรรมการ เทศบาลนครล าปาง

กองทนุสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร
ล าปาง
กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ภายในเขต
เพือ่ติดตามผลการด าเนนิงานกองทนุ เทศบาลนครล าปาง
สวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล หรือภายในจังหวัด
นครล าปาง
สรุปผลการด าเนนิงาน
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

7 เสริมสร้างความเข้มแข็ง 1. ขออนมุัติหลักการ 10,000 ภายในเขต กองสวัสดิการสังคม
ในการขับเคล่ือนงาน 2. ขออนมุัติกิจกรรม เงินรายได้ เทศบาลนครล าปาง
การฌาปนกิจสงเคราะห์ 3. การฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
เทศบาลนครล าปาง กลุ่มเปา้หมาย  ตาม พ.ร.บ. 

การฌาปนกิจสงเคราะห ์พ.ศ. 2545 
4. สรุปผลการด าเนนิงาน

8 ประกวดชุมชนนา่อยู่ ขออนมุัติหลักการ 150,000 กองสวัสดิการสังคม
หนา้บา้น นา่มอง กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมและ เงินรายได้ ทน.ล าปาง

ศึกษาดูงาน เพือ่ก าหนดหลักเกณฑ์ และสถานทีศึ่กษา
การประกวด ดูงาน
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมใหค้วามรู้ ทน.ล าปาง
ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ 3 การประกวดแข่งขัน ฯลฯ เขต ทน.ล าปาง
กิจกรรมที่ 4 การมอบรางวัลและ ทน.ล าปาง
ประกาศนยีบตัร
สรุปผลการด าเนนิงาน
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

9 ส่งเสริมและสนบัสนนุ กิจกรรมที่ 1 จัดงานการสรรหา 20,000 1. หอ้งประชุม กองสวัสดิการสังคม
การจัดต้ังชุมชนและสรรหา 1. แต่งต้ังคณะท างานประชุมวางแผน เงินรายได้ เทศบาลนครล าปาง
คณะกรรมการชุมชน การท างานผู้ทีเ่กี่ยวข้องฯ 2. กองสวัสดิการฯ

2. รับสมัครประธานชุมชน 3 .ชุมชนทีห่มดวาระ
3. รณรงค์ประชาสัมพนัธ์สการสรรหา
คณะกรรมการชุมชน (รับเลือก
ประธานฯ)
4. เลือกประธานชุมชนโดยวิธีการ  
ประชาคมและประกาศผลการเลือกต้ัง
ผู้ได้รับเลือก หอ้งประชุมเทศบาล
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรม
รายงานตัวและอบรมบทบาทหนา้ที ่
คณะกรรมการชุมชนใหม่
สรุปโครงการฯ

การด าเนินกิจกรรมตามแผนจะด าเนินการตามท่ีมีประธาน
ชุมชนพ้นจากต าแหน่งหรือมีการจัดต้ังชุมชนใหม่ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

10 พฒันาศักยภาพ กิจกรรมที่ 1 1,000,000 หอ้งประชุมของ กองสวัสดิการสังคม
คณะกรรมการชุมชน ฝึกอบรม (สัมมนาเชิงปฏิบติัการ) เงินรายได้ หนว่ยงานราชการ  
และแกนน าองค์กรชุมชน เร่ือง ติดตามผลการด าเนนิงานของ  หรือ เอกชน

คณะกรรมการชุมชน 
กิจกรรมที่ 2 1. หอ้งประชุมของ 
ฝึกอบรม (อบรมทางวิชาการ หนว่ยงานราชการ  
และดูงาน) เร่ือง หลักการบริหารจัดการ หรือ เอกชน
ชุมชนตามแนวทางของปรัชญา 2 ศึกษาดูงาน ณ
เศรษฐกิจพอเพยีงและดูงาน ทอ้งถิน่อื่นทีป่ระสบ
ทอ้งถิน่อื่นๆ ทีป่ระสบผลความส าเร็จ ความส าเร็จและ  
ในการพฒันาชุมชน เปน็ต้นแบบ
สรุปโครงการฯ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

11 ส่งเสริมการบริหาร กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง 100,000 1. หอ้งประชุม กองสวัสดิการสังคม
จัดการชุมชน วิชาการ) การบริหารจัดการชุมชน เงินรายได้ เทศบาลนครล าปาง

และติดตามผลการด าเนนิงานของ 2. นอกสถานทีใ่น
ชุมชน (ต.ค.) ชุมชนตามก าหนดฯ
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง
วิชาการ) การบริหารจัดการชุมชนและ
ติดตามผลการด าเนนิงานของชุมชน
(พ.ย. และ ธ.ค.)
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง
วิชาการ) การบริหารจัดการชุมชนและ
ติดตามผลการด าเนนิงานของชุมชน
(ม.ค. และ ก.พ)
กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง
วิชาการ) การบริหารจัดการชุมชนและ
ติดตามผลการด าเนนิงานของชุมชน  
(มี.ค.)
กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง
วิชาการ) การบริหารจัดการชุมชนและ
ติดตามผลการด าเนนิงานของชุมชน
(เม.ย. และ พ.ค)
กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง
วิชาการ) การบริหารจัดการชุมชนและ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ติดตามผลการด าเนนิงานของชุมชน  
(ม.ย.)
กิจกรรมทึ่ 7 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง
วิชาการ) การบริหารจัดการชุมชนและ
ติดตามผลการด าเนนิงานของชุมชน
(ก.ค.)
กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง
วิชาการ) การบริหารจัดการชุมชนและ
ติดตามผลการด าเนนิงานของชุมชน
(ส.ค.)
สรุปโครงการฯ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

12 ส่งเสริมและสนบัสนนุ กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม (สัมมนาทาง 30,000 1. หอ้งประชุม กองสวัสดิการสังคม
การจัดระเบยีบหอพกั วิชาการ) เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ เงินรายได้ เทศบาลและหอพกั
และการจัดต้ังเครือข่าย ปฏิบติัการจัดระเบยีบหอพกั ในเขตเทศนคร
ผู้ประกอบกิจการหอพกั ตามพระราชบญัญัติหอพกั พ.ศ. 2558 ล าปาง

และลงพืน้ทีต่รวจเย่ียมผู้ประกอบ
กิจการหอพกั

 กิจกรรมที่ 2  ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง 2. หอ้งประชุม
ปฎิบติัการ) แนวทางปฎิบติัในการ เทศบาลนครล าปาง
บริหารจัดการหอพกัและการจัดต้ัง
เครือข่ายผู้ประกอบกิจการหอพกั
สรุปโครงการฯ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

13 พฒันาความเข้มแข็ง กิจกรรมที่ 1 150,000 หอ้งประชุมใน สนง. กองสวัสดิการสังคม
ของชุมชนต้นแบบตาม ฝึกอบรม (สัมมนาเชิงปฏิบติัการ) เงินรายได้ เทศบาลนครล าปาง
แนวทางปรัชญา เร่ือง การติดผลการด าเนนิงานและ  
เศรษฐกิจพอเพยีง ทบทวนกิจกรรมของชุมชนต้นแบบ

ทีไ่ด้ประกาศรับรองฯ
กิจกรรมที่ 2 ชุมชนทอ้งถิน่อื่นๆ
ฝึกอบรม (อบรมเชิงปฏิบติัการและ ทีป่ระสบความ
ดูงาน) เร่ือง แนวทางการขับเคล่ือน ส าเร็จในการ
และการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ พฒันาชุมชน
ชุมชนต้นแบบ ต้นแบบฯ
สรุปโครงการฯ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   1.5 แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สมทบกองทนุสวัสดิการ สมทบงบประมาณใหก้ับกองทนุ 100,000 ภายในเขต กองสวัสดิการสังคม

ชุมชนเทศบาลนครล าปาง สวัสดิการชุมชนทีไ่ด้รับการรับรอง เงินรายได้ เทศบาลนครล าปาง
เปน็องค์กรสวัสดิการชุมชน

2 การใหก้ารสงเคราะห์ ใหก้ารช่วยเหลือเปน็เงิน/ส่ิงของ 400,000 เทศบาลนครล าปาง กองสวัสดิการสังคม
ผู้ประสบปญัหา เงินรายได้
ความเดือดร้อน

3 สงเคราะหเ์บีย้ยังชีพ 1. ตรวจสอบคุณสมบติั 330,000 เทศบาลนครล าปาง กองสวัสดิการสังคม
ผู้ปว่ยเอดส์ 2. เบกิจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ เงินอุดหนนุ

4 สงเคราะหเ์บีย้ยังชีพ 1. ตรวจสอบคุณสมบติั 84,944,800 เทศบาลนครล าปาง กองสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ 2. เบกิจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ เงินอุดหนนุ

5 สงเคราะหเ์บีย้ยังชีพ 1. ตรวจสอบคุณสมบติั 14,784,400 เทศบาลนครล าปาง กองสวัสดิการสังคม
คนพกิาร 2. เบกิจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ เงินอุดหนนุ

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
   2.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รณรงค์ก้าจัดลูกน้า้ยุงลาย 1.จัดอบรมใหค้วามรู้และชี้แจงแนวทาง 250,000 ชุมชนและโรงเรียน กองสาธารณสุข

ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก การปอ้งกันควบคุมโรคตามนโยบายของ เงินรายได้ ทกุแหง่ในเขต และส่ิงแวดล้อม
และโรคซิการ์ กระทรวงสาธารณสุขใหก้ับ อสม. 43 เทศบาลนครล้าปาง งานปอ้งกันและ

ชุมชน และครูอนามัยโรงเรียนทกุแหง่ ควบคุมโรคติดต่อ
2. มอบส่ิงสนบัสนนุการรณรงค์ใหก้ับ
ชุมชนและโรงเรียนทกุแหง่ได้แก่ปา้ย  
ไวนลิ โปสเตอร์/แผ่นพบัความรู้
 ทรายก้าจัดลูกน้า้ เปน็ต้น
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ก้าจัดลูกน้า้
ยุงลายในชุมชนและโรงเรียนทกุแหง่

2 อบรมเพิม่ความรู้และทกัษะ 1. ขออนมุัติโครงการ 40,000 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
การไกล่เกล่ียข้อพพิาท 2. จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับทกัษะ เงินรายได้ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
แก่อาสาสมัครผู้เจรจา การไกล่เกล่ียข้อพพิาท งานสุขาภิบาล
ไกล่เกล่ียข้อพพิาท เร่ือง 3. ฝึกปฏิบติั จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับ อนามัยและ
เหตุร้าคาญประจ้า ข้อพพิาท เร่ืองเหตุร้าคาญ ส่ิงแวดล้อม
เทศบาลนครล้าปาง ในเขตเทศบาลนครล้าปาง

4. สรุป/ประเมินผลโครงการ

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
   2.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

3 รับฟงัความคิดเหน็ 1. ขออนมุัติโครงการ 50,000 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
เทศบญัญัติเทศบาลนคร 2. รับฟงัความคิดเหน็จากผู้บริหาร เงินรายได้ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
ล้าปาง ตามพระราชบญัญัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งานสุขาภิบาล
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  - ร่างเทศบญัญัติการควบคุม อนามัยและ

กิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม
 - ร่างเทศบญัญัติสถานทีจ่้าหนา่ย
อาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร
และร่างเทศบญัญัติการจ้าหนา่ย
สินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ
 - ร่างเทศบญัญัติการจัดการ
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยและร่าง
เทศบญัญัติการควบคุมการเล้ียง
หรือปล่อยสัตว์
 - ร่างเทศบญัญัติการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ
 - ร่างเทศบญัญัติตลาด
 - ร่างเทศบญัญัติการควบคุม
การประกอบกิจการตู้น้า้ด่ืมหยอดเหรียญ
 - ร่างเทศบญัญัติกิจการใหบ้ริการ
เล้ียงและดูแลเด็กทีบ่า้น
 - ร่างเทศบญัญัติสุสานและ
ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
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2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
   2.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

และฌาปนสถานเอกชน
3. จัดประชุมการน้าเสนอข้อมูล

ใหก้ับคณะกรรมการยกร่างเทศบญัญัติ
4. เสนอร่างเทศบญัญัติสู่สภาเทศบาล

5. น้าร่างเทศบญัญัติเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดล้าปางลงนาม
6. น้าเทศบญัญัติไปเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ 
7. สรุป/ประเมินผลโครงการ

4 ส่งเสริมการพฒันา 1. ขออนมุัติโครงการ 80,000 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
มาตรฐานหอ้งส้วม 2. ประชาสัมพนัธ์/เชิญชวนสถานที่ เงินรายได้ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
สาธารณะในเขตเทศบาล ทีม่ีส้วมสาธารณะเข้าร่วมอบรม งานสุขาภิบาล
นครล้าปาง 3. จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองมาตรฐาน อนามัยและ

ส้วมสาธารณะ (HAS) ส่ิงแวดล้อม
4. ตรวจหาเชื้อฟคัีลโคลิฟอร์มแบคทเีรีย
ในส้วมสาธารณะ
5. ตรวจประเมินมาตรฐานส้วม
สาธารณะ (HAS) 
6. สรุป/ประเมินผลโครงการ
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2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
   2.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

5 ส่งเสริมและพฒันา 1. ขออนมุัติโครงการ 30,000 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
สถานประกอบการ 2. ประชาสัมพนัธ์/และเชิญชวน เงินรายได้ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
ซ่อมรถในเขตเทศบาล สถานประกอบการซ่อมรถเข้าร่วมอบรม งานสุขาภิบาล
นครล้าปาง 3. จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ อนามัยและ

การจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมทีดี่และ ส่ิงแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จากการท้างาน
4. สรุป/ประเมินผลโครงการ

6 สังคมสีเขียวนครล้าปาง 1. ขออนมุัติโครงการ 100,000 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
2. ประสานชุมชนและหนว่ยงานที่ เงินรายได้ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม งานสุขาภิบาล
3. จัดอบรมกลุ่มแกนน้าและภาคี อนามัยและ
เครือข่ายและการถอดบทเรียนด้าน ส่ิงแวดล้อม
การอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม
4. สรุป/ประเมินผลโครงการ
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2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
   2.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

7 อบรมผู้ประกอบอาหาร 1. ขออนมุัติโครงการ 10,000 ห้องประชุม กองสาธารณสุข
ในตลาดสด ส่งเสริม 2. ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ เงินรายได้ เทศบาลนคร และส่ิงแวดล้อม
ตลาดสดนา่ซ้ือ จ้าหนา่ยอาหารสด อาหารปรุงส้าเร็จ ล้าปาง งานสุขาภิบาล

เข้ารับการอบรม อนามัยและ
3. ติดต่อประสานงานและท้าหนงัสือ ส่ิงแวดล้อม
เชิญวิทยากรการอบรม
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร
ส้าหรับการอบรมตามระเบยีบพสัดุ
5. จัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร
6. สรุปประเมินผลโครงการ

8 อบรมผู้สัมผัสอาหาร 1. ขออนมุัติโครงการ 30,000 ห้องประชุม กองสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลนครล้าปาง 2. ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนผู้สัมผัส เงินรายได้ เทศบาลนคร และส่ิงแวดล้อม

อาหารเข้ารับการอบรม ล้าปาง
3. ท้าหนงัสือและเชิญผู้-สัมผัสอาหาร
เข้ารับการอบรม
4. ติดต่อประสานงานและท้าหนงัสือ
เชิญวิทยากรการอบรม
5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร
ส้าหรับการอบรมตามระเบยีบพสัดุ
6. จัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร
7. สรุปประเมินผลโครงการ
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2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
   2.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

9 อุดหนนุกลุ่ม อสม. 1. ขออนมุัติโครงการ 322,500 ศสมช. ชุมชน กองสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลนครล้าปาง 2. จัดท้าบนัทกึข้อตกลงการขอรับ เงินอุดหนนุ ในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

เงินอุดหนนุโครงการ นครล้าปาง งานสาธารณสุข3. ขออนมุัติเบกิเงินอุดหนนุโครงการฝึก
ปฏิบติั จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับ มูลฐาน
4. แจ้งชุมชนใหด้้าเนนิการโครงการ
ตามแผน ทัง้ 43 ชุมชน
5. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม
การด้าเนนิโครงการตามแผน
6. ตรวจสอบเอกสารโครงการ
เมื่อเสร็จส้ินการด้าเนนิงาน
7. รายงานผลการด้าเนนิโครงการ
ตามแผน ทัง้ 43 ชุมชน
งบประมาณ ชุมชนละ 7,500 บาท
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2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
   2.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

10 อุดหนนุชุมชนในการ 1. ขออนมุัติโครงการ 860,000  ชุมชนในเขต กองสาธารณสุข
ด้าเนนิงานตามแนวทาง 2. จัดท้าบนัทกึข้อตกลงการขอรับ เงินอุดหนนุ เทศบาลนครล้าปาง และส่ิงแวดล้อม
โครงการพระราชด้าริ เงินอุดหนนุโครงการ งานสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข

3. ขออนมุัติเบกิเงินอุดหนนุโครงการฝึก
ปฏิบติั จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับ มูลฐาน
4. แจ้งชุมชนใหด้้าเนนิการโครงการ
ตามแผน 
5. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม
การด้าเนนิโครงการตามแผน
6. ตรวจสอบเอกสารโครงการ
เมื่อเสร็จส้ินการด้าเนนิงาน
7. รายงานผลการด้าเนนิโครงการ
ตามแผน ทัง้ 43 ชุมชน
งบประมาณ ชุมชนละ 20,000 บาท
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2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
   2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 นครล้าปาง 1. อนมุัติกิจกรรม Big Cleaning Day 60,000 ในเทศบาล กองสาธารณสุข

Big Cleaning day คร้ังที ่1 เงินรายได้ นครล้าปาง และส่ิงแวดล้อม
2. อนมุัติกิจกรรม Big Cleaning Day หรือพืน้ทีอ่ื่นตาม งานรักษา
คร้ังที ่2 ความเหมาะสม ความสะอาด

2 รณรงค์จัดการขยะ 1. ขออนมุัติโครงการ 200,000 ในเทศบาล กองสาธารณสุข
ในชุมชน 2. ประสานงานชุมชนเตรียมเอกสาร เงินรายได้ นครล้าปาง และส่ิงแวดล้อม

3. จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ หรือพืน้ทีอ่ื่นตาม งานรักษา
ตามหลัก 3Rs 43 ชุมชน ความเหมาะสม ความสะอาด
4. จัดกิจกรรมชุมชนการขยะอินทรีย์ 
5. ติดตามผล/สรุปรายงาน
การด้าเนนิงาน

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
   2.3 แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สบทบกองทนุ สบทบเงินใหก้องทนุหลักประกันสุขภาพ 1,550,000 ชุมชนในเขต กองสาธารณสุข

หลักประกันสุขภาพ ในระดับทอ้งถิน่หรือพืน้ที ่ตามประกาศ เทศบาลนครล้าปาง และส่ิงแวดล้อม
ในระดับทอ้งถิน่หรือพืน้ที่ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหง่ชาติ ลงวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2557
เร่ือง การก้าหนดหลักเกณฑ์เพือ่
สนบัสนนุใหอ้งค์กรปกครองทอ้งถิน่
ด้าเนนิงานและบริหารจัดการกองทนุ
หลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถิน่
หรือพืน้ที ่พ.ศ. 2557

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
     3.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดการแข่งขันคนเก่ง จัดสอบแข่งขันคนเก่งนกัเรียนในสังกัด 80,000 หอ้งประชุม ส านกัการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 5 สายวิชาไปแข่งขันระดับประเทศ เงินรายได้ ราชาวดี
นครล าปาง ชั้นประถมศึกษาปทีี ่6

และมัธยมศึกษาปทีี ่3

2 จัดงานวันครู 16 1. จัดพธีิทางศาสนา 50,000 โรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษา
มกราคม 2. ท าบญุ จัดกิจกรรมร าลึก เงินรายได้ เทศบาลนครล าปาง

3. จัดพธีิมอบโล่รางวัลประกาศ
เกียรติคุณครู

3 จัดนทิรรศการทางวิชาการ 1. จัดนทิรรศการประชาสัมพนัธ์ 600,000 โรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เงินรายได้ เทศบาลนครล าปาง
2. แสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียน
3. การน านกัเรียนและบคุลากรเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันทกัษะทางวิชาการ

4 จัดกิจกรรมของศูนย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 50,000 โรงเรียนเทศบาล 5 ส านกัการศึกษา
การเรียนรู้ด้านการ ด้านการทอ่งเทีย่วในศูนย์การเรียนรู้ เงินอุดหนนุ  (บา้นศรีบญุเรือง)
ทอ่งเทีย่วในสถานศึกษา ด้านการทอ่งเทีย่วในสถานศึกษา

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
     3.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

5 บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 1. จัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียนต่าง ๆ 600,000 1. โรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษา
โรงเรียนเปน็ฐาน 2. จัดโครงการวันส าคัญต่าง ๆ เช่น เงินรายได้ เทศบาลนครล าปาง

วันพอ่แหง่ชาติ วันวิสาขบชูา ฯลฯ 2. แหล่งเรียนรู้
3.การประกวดโครงการต่าง ๆ นอกสถานที่
4. โครงการเข้าค่ายพกัแรมลูกเสือ
เนตรนารี
5. โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้
6. โครงการเข้าค่ายวิชาการ
7. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
8.การจัดอบรมใหค้วามรู้

6 ประเมินผลและพฒันา อบรมผู้บริหารฯ พนกังานครู 50,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัการศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา บคุลากรทางการศึกษา เจ้าหนา้ที ่ เงินรายได้ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ทีเ่กี่ยวข้องและครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์ ทัง้ 2 ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

7 พฒันาการศึกษาของ จัดอบรม ศึกษาดูงานผู้บริหารฯ 300,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดด้วย พนกังานครู บคุลากรทางการศึกษา เงินรายได้
กระบวนการเรียนรู้ เจ้าหนา้ทีท่ีเ่กี่ยวข้องและครูผู้ดูแลเด็ก
ทีห่ลากหลาย ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
     3.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

8 เพิม่ประสิทธิภาพการ อบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ 600,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัการศึกษา
ท างานของพนกังานครู ประสิทธิภาพการท างาน การเรียน เงินรายได้
เทศบาล และบคุลากร การสอนใหแ้ก่พนกังานครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ทางการศึกษาและเจ้าหนา้ทีท่ีเ่กี่ยวข้อง

9 ส่งเสริมการจัดกระบวน 1. จัดกิจกรรม 100,000 โรงเรียน ส านกัการศึกษา
การเรียนการสอนการ 2. จัดอบรม เงินอุดหนนุ ในสังกัดเทศบาล
บริหารตามหลักปรัชญา 3. ศึกษาดูงาน
ของเศรษฐกิจพอเพยีง 4. จัดนทิรรศการ
"สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 5. จัดหาส่ือการเรียนการสอน
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง"

10 ส่งเสริมการเรียนการสอน 1. จัดใหม้ีการเรียนการสอน 200,000 โรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนในสังกัด ฯ เงินรายได้ เทศบาลนครล าปาง

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศใหก้ับนกัเรียนในสังกัดฯ
3. พฒันาแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนในสังกัดฯ
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
     3.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

11 ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน จัดกิจกรรมเพือ่กระตุ้นส่งเสริม 150,000 โรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษา
ในสถานศึกษา การอ่านในสถานศึกษา เงินอุดหนนุ เทศบาลนครล าปาง

12 ส่งเสริมภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 1. จัดอบรมศิลปะ ใหเ้ด็ก เยาวชน 150,000 ในเขตเทศบาล ส านกัการศึกษา
และพฒันางานศิลปะ ในเขตเทศบาล เงินรายได้ นครล าปาง
ส าหรับเด็กและเยาวชน 2. จัดนทิรรศการส่งเสริม

ภูมิปญัญาทอ้งถิน่

13 ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในและ 350,000 อุทยานการเรียนรู้ ส านกัการศึกษา
ในอุทยานการเรียนรู้ นอกสถานทีป่ลีะ 6 กิจกรรม เงินรายได้ Lk
นครล าปาง  - จัดนทิรรศการวันส าคัญ

 - จัดมุมส่งเสริมความรู้ / มุมส่งเสริม
การอ่าน
 - จัดกิจกรรมในวันเด็กแหง่ชาติ
 - จัดกิจกรรมเกี่ยวกับจรรโลงศาสนา
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปญัญาทอ้งถิน่
 - จัดกิจกรรมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เด็ก
เยาวชน
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
     3.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

14 ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ 1. จัดนทิรรศการใหค้วามรู้ 2,500,000 มิวเซียมล าปาง ส านกัการศึกษา
และการจัดกิจกรรม แก่ประชาชน เดือนละ 1 คร้ัง เงินรายได้
พพิธิภัณฑ์การเรียนรู้ 2. จัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องอื่น ๆ
เมืองล าปาง 3. ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เจ้าหนา้ที ่
(มิวเซียมล าปาง) ในการใหบ้ริการและศึกษาดูงาน

4. จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์

15 ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ จัดกิจกรรม/นทิรรศการส่งเสริม 200,000 พพิธิภัณฑ์ ส านกัการศึกษา
และการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ส าหรับเด็ก เยาวชน เงินรายได้ ปมูละกอน
พพิธิภัณฑ์หอปมูละกอน และประชาชนทัว่ไป

16 ส่งเสริมและพฒันา อบรมผู้บริหารฯ บคุลากรทางการศึกษา 60,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านกัการศึกษา
การศึกษาศูนย์พฒันา เจ้าหนา้ทีท่ีเ่กี่ยวข้องและครูผู้ดูแลเด็ก เงินรายได้ บา้นดงม่อนกระทงิ
เด็กเล็กใหไ้ด้ตามมาตรฐาน ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก นาก่วมใต้
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
     3.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

17 ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ 1. ส่งเสริมทกัษะพืน้ฐานทางด้านกีฬา 20,000 ในเขตเทศบาล ส านกัการศึกษา
ชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขต 2. กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และ เงินรายได้ นครล าปาง
เทศบาลนครล าปาง ใหค้ าปรึกษา

3. กิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ

18 อาหารกลางวัน 1. ส าหรับเด็กนกัเรียนต้ังแต่ระดับ 9,408,000 โรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษา
เด็กนกัเรียน อนบุาล ระดับประถมศึกษาปทีี ่6 เงินอุดหนนุ เทศบาลนครล าปาง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง
2. ส าหรับเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 588,000
สังกัดเทศบาลนครล าปาง เงินอุดหนนุ
3. ส าหรับเด็กนกัเรียนต้ังแต่ระดับ 21,044,000
อนบุาล ระดับประถมศึกษาปทีี ่6 เงินอุดหนนุ
โรงเรียนสังกัด (สพฐ.)

19 ปรับปรุงหลักสูตร จัดอบรมใหค้วามรู้ จัดท าปรับปรุงและ 120,000 โรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษา
สถานศึกษา พฒันาหลักสูตรสถานศึกษา เงินอุดหนนุ เทศบาลนครล าปาง
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
     3.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

20 อินเทอร์เนต็โรงเรียน จัดหาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เนต็ 100,800 โรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษา
ใหแ้ก่โรงเรียนในสังกัดฯ เงินอุดหนนุ เทศบาลนครล าปาง

21 พฒันา/ปรับปรุง 1. จัดซ้ือหนงัสือ 600,000 โรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษา
หอ้งสมุดโรงเรียน วารสารใหม่เข้าหอ้งสมุด เงินอุดหนนุ เทศบาลนครล าปาง

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3. ปรับปรุงพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน

22 พฒันาแหล่งเรียนรู้ 1. จัดแหล่งเรียนรู้ใหม่ทีท่นัสมัย 300,000 โรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษา
ในโรงเรียน 2. จัดหาส่ือ วัสดุอุปกรณ์ทีท่นัสมัย เงินอุดหนนุ เทศบาลนครล าปาง

เพือ่ใหเ้ด็กได้ศึกษาหาความรู้

23 พฒันาการจัดการศึกษา 1. พฒันาความเข้มแข็งของคณะกรรมการ 3,000,000 โรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เงินอุดหนนุ เทศบาลนครล าปาง
ในการพฒันาทอ้งถิน่ 2. พฒันาการจัดการศึกษาในระบบ
(SBMLD) นอกระบบและตามอัธยาศัย
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
     3.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

24 ส่งเสริมองค์กรปกครอง สนบัสนนุวัสดุ อุปกรณ์ในการ 300,000 โรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษา
ส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ัดท าแผน จัดท าแผนของโรงเรียนในสังกัด เงินอุดหนนุ เทศบาลนครล าปาง
พฒันาการศึกษาดีเด่น

25 พฒันาข้าราชการครูของ จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 579,000 งานระดับก่อน ส านกัการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด อปท. หรือ การส่งผู้บริหารสถานศึกษา เงินอุดหนนุ วัยเรียนและ

พนกังานครู ครูอัตราจ้าง บคุลากร ประถมศึกษา

26 รณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด 690,000 โรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษา
ในสถานศึกษา ในสถานศึกษา เงินอุดหนนุ เทศบาลนครล าปาง

2. ส่งครูนกัเรียนเข้าอบรมพฒันาความรู้

27 ปจัจัยพืน้ฐานส าหรับ จัดหาปจัจัยพืน้ฐานทีจ่ าเปน็ต่อการ 1,291,000 โรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษา
นกัเรียนยากจน ด ารงชีวิตและเพิม่โอกาสทางการศึกษา เงินอุดหนนุ เทศบาลนครล าปาง

1. งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบประมาณ 
658,000 บาท
2. งานระดับมัธยมศึกษา 
งบประมาณ 633,000 บาท
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
     3.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

28 การจัดการศึกษาต้ังแต่ 1. งานระดับก่อนวัยเรียนและ 12,956,700 โรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษา
ระดับอนบุาลจนจบ ประถมศึกษา งบประมาณ เงินอุดหนนุ เทศบาลนครล าปาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน งบประมาณ 8,336,800 บาท

2. งานระดับมัธยมศึกษา 
งบประมาณ 4,619,900 บาท
สนบัสนนุการศึกษา ดังนี้
1. ค่าเคร่ืองแบบ
2. อุปกรณ์การเรียน
3. พฒันาผู้เรียน
4. หนงัสือเรียน
5. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั)
6. กิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน

29 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ 1. สนบัสนนุหนงัสือเรียน 135,600 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านกัการศึกษา
จัดการศึกษาส าหรับ 2. อุปกรณ์การเรียนการสอน เงินอุดหนนุ  (ศพด.) งานศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.) 3. เคร่ืองแบบนกัเรียน ไม่ก าหนดระดับ

4. กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

30 จัดการเรียนการสอน ส าหรับเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 204,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านกัการศึกษา
(รายหวั) สังกัดเทศบาลนครล าปาง เงินอุดหนนุ ในสังกัดเทศบาล

 - อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
 - วัสดุส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรม
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
     3.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

31 อาหารเสริมนมส าหรับ 1. ส าหรับเด็กนกัเรียนต้ังแต่ระดับ 15,447,380 โรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษา
เด็กนกัเรียน อนบุาล ระดับประถมศึกษาปทีี ่6 เงินอุดหนนุ เทศบาลนครล าปาง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง และ
และโรงเรียนในสังกัดส านกังาน โรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการขัน้พืน้ฐาน ในเขตพืน้ที่ ส านกังานเขตพืน้ที่
ใหบ้ริการ (สพฐ) งบประมาณ (สพฐ.)
14,610,680 บาท
2. ส าหรับเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านกัการศึกษา
สังกัดเทศบาลนครล าปาง และเด็กใน ในสังกัดเทศบาล
สังกัดศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวัด
ล าปาง งบประมาณ 836,700 บาท

32 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ 1. บนัทกึขอแบบแปลนและ 500,000 โรงเรียนเทศบาล 7 ส านกัการศึกษา
เปล่ียนหม้อแปลง ประมาณราคากลางจากส านกัการช่าง เงินรายได้ (ศิรินาวินวิทยา) ระดับก่อนวัยเรียน
พร้อมเดินสายไฟ 2. เขียนแบบ และประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 7 3. ประมาณราคา ก าหนดราคากลาง
(ศิรินาวินวิทยา) 4. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง

5. ปรับปรุงระบบไฟฟา้
เปล่ียนหม้อแปลงเดิม พร้อมเดินสายไฟ
ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

หนา้ 43



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
     3.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

33 ก่อสร้างประตูด้านข้าง 1. บนัทกึขอแบบแปลนและ 150,000 โรงเรียนเทศบาล 1 ส านกัการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 ประมาณราคากลางจากส านกัการช่าง เงินอุดหนนุ (บา้นแสนเมืองมูล) ระดับก่อนวัยเรียน
(บา้นแสนเมืองมูล) 2. เขียนแบบ และประถมศึกษา

3. ประมาณราคา ก าหนดราคากลาง
4. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
5. ก่อสร้างประตูด้านข้าง กว้าง 4 เมตร
ทางทศิเหนอืติดอาคารสุชาดาราม
บริเวณถนนด้านข้างวัดพระแก้วดอนเต้า
และติดต้ังโคมไฟปดิ-เปดิอัตโนมัติ
อยู่บนหวัเสาทัง้สองด้านของประตู 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

34 ปรับปรุงสถานทีด่ื่มน้ า 1. บนัทกึขอแบบแปลนและ 150,000 โรงเรียนเทศบาล 3 ส านกัการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 ประมาณราคากลางจากส านกัการช่าง เงินอุดหนนุ (บญุทวงศ์อนกุูล) ระดับก่อนวัยเรียน
(บญุทวงศ์อนกุูล) 2. เขียนแบบ และประถมศึกษา

3. ประมาณราคา ก าหนดราคากลาง
4. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
5. ด าเนนิการปรับพืน้ทีส่ าหรับเปน็
สถานทีด่ื่มน้ า ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
     3.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

35 ปรับปรุงหลังคาและ 1. บนัทกึขอแบบแปลนและ 150,000 โรงเรียนเทศบาล 5 ส านกัการศึกษา
ระบบไฟฟา้ภายใน ประมาณราคากลางจากส านกัการช่าง เงินอุดหนนุ (บา้นศรีบญุเรือง) ระดับก่อนวัยเรียน
อาคารอเนกประสงค์ 2. เขียนแบบ และประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 3. ประมาณราคา ก าหนดราคากลาง
(บา้นศรีบญุเรือง) 4. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง

5. ปรับปรุงหลังคาทีแ่ตกช ารุด
จ านวนหลายจุด และเปล่ียนระบบไฟฟา้
แสงสว่างภายในตัวอาคารเดิมเปน็แบบ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 w
เปน็โคมส่องสว่างใช้หลอด LED
ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

36 ปรับปรุงหอ้งน้ าหอ้งส้วม 1. บนัทกึขอแบบแปลนและ 150,000 โรงเรียนเทศบาล 7 ส านกัการศึกษา
อาคารเรียนระดับ ประมาณราคากลางจากส านกัการช่าง เงินอุดหนนุ (ศิรินาวินวิทยา) ระดับก่อนวัยเรียน
ประถมศึกษาชั้นล่าง 2. เขียนแบบ และประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 7 3. ประมาณราคา ก าหนดราคากลาง
(ศิรินาวินวิทยา) 4. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง

5. ปรับปรุงระบบน้ าทิง้ และระบบการ
จัดการของเสียในหอ้งน้ าทีช่ ารุด
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
     3.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

37 ปรับปรุงอาคารนครล าปาง 1. บนัทกึขอแบบแปลนและ 150,000 โรงเรียนเทศบาล 4 ส านกัการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 ประมาณราคากลางจากส านกัการช่าง เงินอุดหนนุ (บา้นเชียงราย) ระดับก่อนวัยเรียน
(บา้นเชียงราย) 2. เขียนแบบ และประถมศึกษา

3. ประมาณราคา ก าหนดราคากลาง
4. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
5. ปรับปรุงอาคารเรียน หอ้งเรียนและ
หอ้งน้ าเดิมทีช่ ารุด หลังคาร่ัวซึม
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

38 ปรับปรุงอาคารอูสาสนะ 1. บนัทกึขอแบบแปลนและ 150,000 โรงเรียนเทศบาล 6 ส านกัการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 ประมาณราคากลางจากส านกัการช่าง เงินอุดหนนุ (วัดปา่รวก) ระดับก่อนวัยเรียน
(วัดปา่รวก) 2. เขียนแบบ และประถมศึกษา

3. ประมาณราคา ก าหนดราคากลาง
4. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
5. ปรับปรุงอาคารอูสาสนะ โดยท าการ
ทาสีหอ้งเรียนชั้น 2 และ 3 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
   3.2   แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พฒันาศักยภาพเด็ก 1. กิจกรรมอบรมเพือ่ส่งเสริม 100,000 ภายในเขต กองสวัสดิการสังคม

และเยาวชนในชุมชน องค์ความรู้และพฒันาศักยภาพเด็ก เงินรายได้ เทศบาลนครล าปาง
และเยาวชน ในชุมชน  จ านวน 3 คร้ัง 
2. กิจกรรมการแสดงความสามารถ
ของเด็กและเยาวชน 

3. สรุปผลการด าเนนิงาน

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
    3.3   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดงานดนตรีเพือ่ประชาชน 1. จัดกิจกรรมดนตรีในสวน 300,000 1. สวนสาธารณะ ส านกัการศึกษา

2. จัดเต้นลีลาศ เงินรายได้ ในเขตเทศบาล
นครล าปาง

2. ข่วงนครฯ

2 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 1. ส่งนกัเรียนในสังกัดเข้าร่วมการ 1,500,000 1. ระดับภาค ส านกัการศึกษา
และนนัทนาการ แข่งขันกีฬา อปท. เงินรายได้ จังหวัดสุโขทยั

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและ 2. ระดับประเทศ
นนัทนาการ เด็ก เยาวชน ประชาชน จังหวัดเชียงใหม่
3. กีฬาสีนกัเรียนในสังกัดเทศบาล

3 ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก 1. วันเด็กแหง่ชาติ 300,000 สวนสาธารณะ ส านกัการศึกษา
และเยาวชน 2. วันเยาวชนแหง่ชาติ เงินรายได้ หา้แยกหอนาฬิกา

4 ส่งเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับ เด็ก เยาวชน 200,000 ศูนย์เยาวชน ส านกัการศึกษา
ศูนย์เยาวชน ประชาชน ตามความเหมาะสม เงินรายได้ เทศบาลนครล าปาง
เทศบาลนครล าปาง กีฬาฟตุซอลจูเนยีร์

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
    3.3   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

5 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จัดกิจกรรมเพือ่สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 200,000 ในเขตเทศบาล ส านกัการศึกษา
และเยาวชนนอกสถาน ใหแ้ก่เด็ก เยาวชน นอกสถานศึกษา เงินอุดหนนุ นครล าปาง งานกีฬาและ
ศึกษา  - เข้าค่ายภูมิคุ้มกันยาเสพติด นนัทนาการ

 - จัดนทิรรศการใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูแม่น้าํ 1. กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ 300,000 ภายในเขต สํานกัการช่าง

คูคลอง และอนรัุกษ์ฟืน้ฟู จํานวน 3 เร่ือง เงินรายได้ เทศบาลนครลําปาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ  - เร่ือง การลดก๊าซเรือนกระจก
ส่ิงแวดล้อม เพือ่มุ่งสู่ การใช้น้าํอย่างประหยัด การบําบดั
เมืองคาร์บอนตํ่า  - เร่ือง การอนรัุกษ์ทรัพยากรน้าํ

น้าํเสียด้วยศาสตร์พระราชาหรือ
ภูมิปญัญาทอ้งถิน่
 - เร่ือง การใช้น้าํหมักชีวภาพ/สาร
สกัดชีวภาพ/จุลินทรีย์/ก้อนจุลินทรีย์
เพือ่ใช้ในการบําบดัน้าํเสีย
งบประมาณ 193,500 บาท
2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชน
ต้นแบบจัดการน้าํเสียครัวเรือน
ด้วยการใช้ถังดักไขมันอย่างง่าย 
จํานวน 20 ชุมชน ๆ ละ 5 ครัวเรือน
งบประมาณ 47,300 บาท
3. กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานกึในการ
อนรัุกษ์ทรัพยากรน้าํ ส่งเสริมการบําบดั
น้าํเสียด้วยศาสตร์พระราชาหรือ
ภูมิปญัญาทอ้งถิน่ : การใช้ก้อนจุลินทรีย์
จํานวน 3 คร้ัง เนือ่งใน

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 - วันส่ิงแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน
 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หวั ฯ 28 กรกฎาคม
 - วันแม่น้าํ คู คลอง แหง่ชาติ
20 กันยายน
งบประมาณ 59,200 บาท

2 อบรมส่งเสริมความรู้ เพือ่อบรมใหค้วามรู้และพฒันา 30,000 ในเขตเทศบาล เช่น สํานกัการช่าง
ด้านการจัดการน้าํเสีย ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ เงินรายได้ 1. ภัตตาคาร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2. ร้านซ่อมรถยนต์
โดยเฉพาะด้านการจัดการน้าํเสีย 3. ร้านล้าง อัดฉีด
ใหก้ับสถานประกอบการ
ในเขตเทศบาลนครลําปาง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

3 ก่อสร้างถนนกําแพงเมือง 1. เขียนแบบ 366,000 ตําบลเวียงเหนอื สํานกัการช่าง
ต้ังแต่บริเวณบา้นเลขที ่ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง  เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
115/10 ถึงบา้นเลขที ่ 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
115/9 4. ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์คคอนกรีต 

ขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 
152 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

4 ก่อสร้างถนนบา้นดงพฒันา 1. เขียนแบบ 725,000 ตําบลบอ่แฮ้ว สํานกัการช่าง
ซอย 4 ต้ังแต่บริเวณ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง  เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
บา้นเลขที ่295 ถึงถนน 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
บา้นดง ข้างบา้นเลขที ่231 4. ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์คคอนกรีต 

ขนาดกว้างประมาณ 4.00-5.00 เมตร 
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 
305 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

5 ก่อสร้างถนนริมน้าํ 1. เขียนแบบ 157,000 ตําบลสบตุ๋ย สํานกัการช่าง
ซอยข้างบา้นเลขที ่42/1 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง  เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ถึงบริเวณบา้นเลขที ่42/2 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง

4. ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์คคอนกรีต 
ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร 
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 
80 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

6 ก่อสร้างถนนและ 1. เขียนแบบ 909,000 ตําบลสบตุ๋ย สํานกัการช่าง
ทอ่ระบายน้าํ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง  เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ถนนบา้นดงไชย ซอย 5 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
ซอยหลังวัดดงไชย 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ถึงข้างบา้นเลขที ่231/2 ประมาณ 4.00-4.50 เมตร ความยาว

166 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ทอ่ระบายน้าํ ขนาด 0.40 เมตร ความ
ยาวรวมบอ่พกั 166 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

7 ก่อสร้างถนนและ 1. เขียนแบบ 600,000 ตําบลบอ่แฮ้ว สํานกัการช่าง
ทอ่ระบายน้าํ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง  เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ถนนบา้นดงพฒันา ซอย 4 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
ซอยข้างบา้นเลขที ่10 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง

ประมาณ 4.00-5.00 เมตร ความยาว
105 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง

 ทอ่ระบายน้าํ ขนาด 0.40 เมตร ความ
ยาวรวมบอ่พกั 105 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

8 ก่อสร้างถนนและ 1. เขียนแบบ 1,048,000 ตําบลหวัเวียง สํานกัการช่าง
ทอ่ระบายน้าํ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง  เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ถนนพหลโยธิน (ซอยข้าง 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
ร้านเบตงมินมิาร์ท) 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ซอยข้างบา้นเลขที ่221/4 ประมาณ 3.30-6.50 เมตร ความยาว
ถึงถนนรอบเวียง 121 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ข้างบา้นเลขที ่57 ทอ่ระบายน้าํ ขนาด 0.40 เมตร 

(วางสองแถว) ความยาวรวมบอ่พกั 
121 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

9 ก่อสร้างถนนและ 1. เขียนแบบ 183,000 ตําบลพระบาท สํานกัการช่าง
ทอ่ระบายน้าํ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง  เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ถนนลําปาง-แม่ทะ ซอย 5 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
(ซอยแพร่ใจ) ต้ังแต่ 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
บริเวณบา้นเลขที ่55/1 ประมาณ 3.00-3.40 เมตร ความยาว
ถึงบา้นเลขที ่51 33 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง

ทอ่ระบายน้าํ ขนาด 0.40 เมตร ความ
ยาวรวมบอ่พกั 33 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

10 ก่อสร้างถนนและ 1. เขียนแบบ 233,000 ตําบลพระบาท สํานกัการช่าง
ทอ่ระบายน้าํถนน 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง  เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ลําปาง-แม่ทะ ซอย 5 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
ต้ังแต่บริเวณบา้นเลขที่ 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
73/3 ถึงบา้นเลขที ่73/1 ประมาณ 5.00 เมตร ความยาว

40 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ทอ่ระบายน้าํ ขนาด 0.40 เมตร ความ
ยาวรวมบอ่พกั 40 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

11 ก่อสร้างถนนและ 1. เขียนแบบ 435,000 ตําบลพระบาท ส่วนควบคุม
ทอ่ระบายน้าํ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง  เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง การก่อสร้าง
ถนนสุขสวัสด์ิ 4 ซอย 9 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง สํานกัการช่าง
ต้ังแต่ข้างบา้นเลขที ่51/1 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ถึงข้างบา้นเลขที ่27 ประมาณ 8.00 เมตร ความยาว

48 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ทอ่ระบายน้าํ ขนาด 0.40 เมตร ความ
ยาวรวมบอ่พกั 48 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

12 ก่อสร้างถนนและ 1. เขียนแบบ 3,809,000 ตําบลพระบาท สํานกัการช่าง
ทอ่ระบายน้าํ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง  เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ถนนศรีปงชัย ซอย 2 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
ต้ังแต่ถนนศรีปงชัย  4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ถึงสะพานบา้นศรีปงชัย ประมาณ 4.00-5.00 เมตร ความยาว

502 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ทอ่ระบายน้าํ ขนาด 0.60 เมตร ความ
ยาวรวมบอ่พกั 502 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

13 ก่อสร้างถนนและ 1. เขียนแบบ 320,000 ตําบลพระบาท สํานกัการช่าง
ทอ่ระบายน้าํ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง  เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
ซอยข้างบา้นเลขที ่276 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ถึงบริเวณบา้นเลขที ่274 ประมาณ 2.40-3.00 เมตร ความยาว

66 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ทอ่ระบายน้าํ ขนาด 0.40 เมตร ความ
ยาวรวมบอ่พกั 66 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

หนา้ 58



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

14 ก่อสร้างถนนและปรับปรุง 1. เขียนแบบ 2,532,000 ตําบลสบตุ๋ย สํานกัการช่าง
บอ่พกั ถนนบา้นดงไชย 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง  เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ซอย 5 ต้ังแต่ถนนวังขวา 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
ข้างบา้นเลขที ่223/6 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ถึงบริเวณบา้นเลขที ่25/3 ประมาณ 3.50-10.00 เมตร ความยาว

487 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบอ่พกั และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

15 ก่อสร้างถนนและปรับปรุง 1. เขียนแบบ 285,000 ตําบลเวียงเหนอื สํานกัการช่าง
บอ่พกั ถนนปา่ไม้ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง  เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ซอยข้างบา้นเลขที ่19 ถึง 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
ถนนวังเหนอืบา้นเลขที ่10 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง

ประมาณ 4.00-6.00 เมตร ความยาว
62 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบอ่พกั และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

หนา้ 59



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

16 ก่อสร้างปา้ยชื่อถนนซอย 1. เขียนแบบ 300,000 เขตเทศบาล สํานกัการช่าง
ในเขตเทศบาลนครลําปาง 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินรายได้ นครลําปาง ส่วนควบคุม

3. จัดซ้ือจัดจ้าง การก่อสร้าง
4. ก่อสร้างปา้ยชื่อถนนซอย ทําด้วย
เหล็กหล่อ ขนาดปา้ยไม่นอ้ยกว่า
0.15 x 0.60 เมตร พร้อมเสาและฐาน
ขนาดความสูงไม่นอ้ยกว่า 2.50 เมตร
จํานวน 40 ปา้ย และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

17 ก่อสร้างปา้ยชื่อถนน 1. เขียนแบบ 250,000 เขตเทศบาล สํานกัการช่าง
ในเขตเทศบาลนครลําปาง 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินรายได้ นครลําปาง ส่วนควบคุม

3. จัดซ้ือจัดจ้าง การก่อสร้าง
4. ก่อสร้างปา้ยชื่อถนน ทําด้วยเหล็กหล่อ
ขนาดปา้ยไม่นอ้ยกว่า 0.30 x 1.20 เมตร
พร้อมเสาและฐาน ขนาดความสูง
ไม่นอ้ยกว่า 3.50 เมตร จํานวน 15 ปา้ย
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

หนา้ 60



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

18 ปรับปรุงถนนช่างแต้ม 1. เขียนแบบ 748,000 ตําบลเวียงเหนอื สํานกัการช่าง
(กําแพงเมือง) ต้ังแต่ถนน 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ทา่ต้นเกี๋ยง ถึงถนนประตูม้า 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง

4. เสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 3.00-3.50 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 604 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

19 ปรับปรุงถนนซอยกู่เกิ้ง 1. เขียนแบบ 2,002,000 ตําบลสบตุ๋ย สํานกัการช่าง
ต้ังแต่ถนนฉัตรไชย 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ข้างบา้นเลขที ่246/9 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
ถึงถนนมนตรี 4. เสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต ขนาด
ข้างบา้นเลขที ่48/1 กว้างประมาณ 4.80-7.50 เมตร หรือ

ตามสภาพ ความยาวประมาณ 635
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบอ่พกั และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

หนา้ 61



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

20 ปรับปรุงถนนตัดใหม่ 1. เขียนแบบ 457,000 ตําบลเวียงเหนอื สํานกัการช่าง
ต้ังแต่ถนนเรือนแพ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง  เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ถึงถนนทางหลวงชนบท 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
หมายเลข 1019 4. เสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต ขนาด

กว้างประมาณ 3.50-5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 250
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

21 ปรับปรุงถนนทางเข้า 1. เขียนแบบ 180,000 ตําบลพระบาท สํานกัการช่าง
ชุมชนเจริญสุข 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง  เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
(ข้างบริษัท โค้วยู่ฮะ) 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง

4. เสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 4.50-5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 88
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

หนา้ 62



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

22 ปรับปรุงถนนทพิย์ช้าง 1. เขียนแบบ 1,411,000 ตําบลหวัเวียง สํานกัการช่าง
ต้ังแต่ถนนราชบตุร 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ถึงถนนบญุวาทย์ 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง

4. เสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 5.00-9.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 410
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบอ่พกั และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

23 ปรับปรุงถนนปงสนกุ 1. เขียนแบบ 1,187,000 ตําบลเวียงเหนอื สํานกัการช่าง
ซอย 4 ต้ังแต่ถนนปงสนกุ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ข้างบา้นเลขที ่235/1 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
ถึงถนนจามเทวี ซอย 3 4. เสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต ขนาด

กว้างประมาณ 3.80-7.50 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 376
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

หนา้ 63



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

24 ปรับปรุงถนนปงสนกุ 1. เขียนแบบ 1,244,000 ตําบลเวียงเหนอื สํานกัการช่าง
ซอยวังคํา ต้ังแต่ถนน 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ปงสนกุ ข้างบา้นเลขที่ 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
220/1 ถึงถนนจามเทวี 4. เสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต ขนาด
ข้างบา้นเลขที ่235 กว้างประมาณ 4.20-8.00 เมตร หรือ

ตามสภาพ ความยาวประมาณ 412
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

25 ปรับปรุงถนนประตูตาล 1. เขียนแบบ 636,000 ตําบลเวียงเหนอื สํานกัการช่าง
ต้ังแต่ถนนประตูม้า 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ข้างบา้นเลขที ่187 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
ถึงถนนประตูม้า ซอย 1 4. เสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต ขนาด

กว้างประมาณ 3.00-5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 205
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบอ่พกั และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

หนา้ 64



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

26 ปรับปรุงถนนประตูม้า 1. เขียนแบบ 2,170,000 ตําบลเวียงเหนอื สํานกัการช่าง
ต้ังแต่บริเวณบา้นเลขที ่72 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ถึงถนนพระแก้ว 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง

4. เสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 7.00-10.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 420
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบอ่พกั และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

27 ปรับปรุงถนนพระเจ้าทนัใจ 1. เขียนแบบ 1,694,000 ตําบลเวียงเหนอื สํานกัการช่าง
ซอย 2 ต้ังแต่ข้างบา้นเลขที่ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
34 ถึงถนนกําแพงเมือง 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง

4. เสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 490
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบอ่พกั และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

หนา้ 65



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

28 ปรับปรุงถนนพระบาท 1. เขียนแบบ 373,000 ตําบลพระบาท สํานกัการช่าง
ซอย 6 (ซอยข้าวปัน้) 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง  เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ต้ังแต่ข้างบา้นเลขที ่29 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
ถึงถนนเลียบคลอง 4. เสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต ขนาด
ชลประทาน กว้างประมาณ 4.00-4.50 เมตร หรือ

ตามสภาพ ความยาวประมาณ 188
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

29 ปรับปรุงถนนพระบาท 1. เขียนแบบ 1,872,000 ตําบลพระบาท สํานกัการช่าง
ซอย 6 ต้ังแต่ถนนพระบาท 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ถึงบา้นเลขที ่164 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง

4. เสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 5.00-7.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 530
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบอ่พกั และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

หนา้ 66



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

30 ปรับปรุงถนนพหลโยธิน 1. เขียนแบบ 742,000 ตําบลสวนดอก สํานกัการช่าง
ซอยข้างบา้นเลขที ่ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
140/128  ถึงถนนไฮเวย์ 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
ลําปาง-งาว 4. เสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต ขนาด

กว้างประมาณ 8.00-8.20 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 247
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

31 ปรับปรุงถนนวัดม่อนจําศีล 1. เขียนแบบ 930,000 ตําบลพระบาท สํานกัการช่าง
ซอย 2 ต้ังแต่ถนน 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
วัดม่อนจําศีล 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
ถึงบา้นเลขที ่21 4. เสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต ขนาด

กว้างประมาณ 5.00-6.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 318
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบอ่พกั และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

หนา้ 67



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

32 ปรับปรุงสะพานพฒันา 1. เขียนแบบ 3,500,000 ตําบลสบตุ๋ย สํานกัการช่าง
ภาคเหนอื 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินรายได้ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม

3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
4. ปรับปรุงสะพานพฒันาภาคเหนอื
เสริมผิวถนนแอสฟลัทติ์คคอนกรีต 
ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร
ความยาวประมาณ 120.00 เมตร
หนา้เฉล่ีย 0.05 เมตร และปรับปรุง
ทางเทา้ ราวกันตก พร้อมติดต้ัง
ไฟฟา้ส่องสว่าง และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

33 ปรับปรุงอาคารวัฒนธรรม 1. เขียนแบบ 900,000 ตําบลสบตุ๋ย สํานกัการช่าง
ภายในสวนสาธารณะ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินรายได้ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
เขลางค์นคร 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง

4. ปรับปรุงพืน้ ผนงั ฝ้าเพดาน กั้นผนงั
และปรับปรุงประตูหนา้ต่าง ติดต้ัง
ดวงโคมไฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังเคร่ือง
ปรับอากาศ และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

หนา้ 68



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

34 ปรับปรุงอาคารศาลาริมน้าํ 1. เขียนแบบ 1,000,000 ตําบลสบตุ๋ย สํานกัการช่าง
(ศาลาเฉลิมพระเกียรติ) 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
และสะพานข้ามสระน้าํใน 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
สวนสาธารณะเขลางค์นคร 4. ปรับปรุงระบบไฟฟา้ พืน้ ฝ้าเพดาน

ทาสีพร้อมปรับปรุงปา้ยชื่ออาคารและ
ภูมิทศันโ์ดยรอบและร้ือถอนสะพานไม้
เดิม พร้อมก่อสร้างสะพานใหม่ ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

35 ก่อสร้างปรับปรุง 1. เขียนแบบ 12,100,000 ตําบลพระบาท สํานกัการช่าง
สวนสาธารณะ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินรายได้ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
เวียงละกอน 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง

4. ปรับปรุงถนน ลานจอดรถยนต์ ร้ัว
พร้อมประตูทางเทา้ รอบสนามฟตุบอล
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

หนา้ 69



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

36 ก่อสร้างปรับปรุงระบบน้าํ 1. เขียนแบบ 1,927,000 ตําบลสบตุ๋ย สํานกัการช่าง
สวนสาธารณะหา้แยก 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
หอนาฬิกา 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง

4. ปรับปรุงระบบบอ่น้าํพ ุหวัน้าํพุ
ผิวพืน้รางต้ืนระบายน้าํโดยรอบลาน
น้าํพ ุ(ลานรักบี)้ พร้อมปรับปรุงระบบ
หอ้งเคร่ือง ระบบปัม๊ ระบบน้าํ ระบบ
กรองน้าํ ปรับปรุงภูมิทศันบ์างส่วน
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

37 ปรับปรุงร้ัวด้านข้างสวน 1. เขียนแบบ 260,000 ตําบลเวียงเหนอื สํานกัการช่าง
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินอุดหนนุ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
84 พรรษา (ประตูเวียง) 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง

4. ร้ือร้ัวไม้ของเดิมออก แล้วทําร้ัวไม้
และโครงเคร่าเหล็กใหม่ พร้อมประตู
1 ชุด ความยาวไม่นอ้ยกว่า 118 เมตร
พร้อมไฟฟา้ส่องสว่าง และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

38 ปรับปรุงร้ัวและฐาน 1. เขียนแบบ 398,000 ตําบลสบตุ๋ย สํานกัการช่าง
ประดับตกแต่งต้นไม้ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง เงินรายได้ อําเภอเมืองลําปาง ส่วนควบคุม
ในสวนสาธารณะ 3. จัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดลําปาง การก่อสร้าง
เขลางค์นคร 4. ปรับปรุงร้ัวและทาสีร้ัว-ประตู 

ปา้ยชื่อสวน ซุ้มประตู ฐานประดับ
ตกแต่งต้นไม้ด้านหนา้ ความยาวไม่
นอ้ยกว่า 990 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

39 ก่อสร้างการปดิบอ่ฝังกลบ เพือ่ก่อสร้างการปดิบอ่ฝังกลบ 500,000 บา้นกล้วยแพะ สํานกัการช่าง
มูลฝอยชั้นบนสุด มูลฝอยชั้นบนสุด เงินอุดหนนุ อําเภอเมือง

โดยทําการก่อสร้างการปดิบอ่ฝังกลบ จังหวัดลําปาง
ชั้นบนสุดขนาดกว้าง 60 เมตร
ยาว 100 เมตร สูง 0.60 เมตร
พร้อมระบบรวบรวมน้าํฝน ปลูกพชื
ปกคลุมผิวดิน โดยรอบบอ่ฝังกลบ
ทัง้ด้านบนสุดและด้านข้าง Slope
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

40 จ้างซ่อมบํารุงรักษา จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษาไฟฟา้สาธารณะ 2,800,000 ภายในเขต สํานกัการช่าง
ไฟฟา้สาธารณะ 8 ตําบล เงินรายได้ เทศบาลนครลําปาง

1. ตําบลสบตุ๋ย
2. ตําบลหวัเวียง
3. ตําบลสวนดอก
4. ตําบลเวียงเหนอื
5. ตําบลพชิัย
6. ตําบลบอ่แฮ้ว
7. ตําบลชมพู
8. ตําบลพระบาท
และสวนสาธารณะทัง้หมด
ภายในเขตเทศบาลฯ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

41 จ้างเหมาดูแลบํารุง จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ 6,154,000 สวนสาธารณะ สํานกัการช่าง
รักษาสวนสาธารณะ จํานวน 9 แหง่ เงินรายได้ ภายในเขต
และเกาะกลางถนน 1. สวนฯ ทพิย์ช้าง เทศบาลฯ

2. สวนฯ หา้แยกหอนาฬิกา จํานวน 9 แหง่
3. สวนฯ ประตูเวียง 1. สวนฯ ทพิย์ช้าง
4. สวนฯ สุชาดา 2. สวนฯ หา้แยก
5. สวนฯ เขลางค์นคร 3. สวนฯ ประตูเวียง
6. สวนฯ เวียงละกอน 4. สวนฯ สุชาดา
7. สวนฯ เขือ่นยาง 5. สวนฯ เขลางค์ฯ
8. สวนฯ เฉลิมพระเกียรติ 6. สวนฯ 
(สวนจีน) เวียงละกอน
9. ภูมิทศันบ์ริเวณอาคารพพิธัิณฑ์ 7. สวนฯเขือ่นยาง
(ศาลากลางหลังเก่า) 8. สวนฯเฉลิม
10. เกาะกลางถนนพหลโยธิน พระเกียรติ 

9. ภูมิทศันบ์ริเวณ
อาคารพพิธิภัณฑ์
(ศาลากลางหลังเก่า)
10.เกาะกลาง
ถนนพหลโยธิน
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

42 ก่อสร้างบอ่ฝังกลบมูลฝอย ก่อสร้างบอ่ฝังกลบมูลฝอย 3,500,000 บา้นกล้วยแพะ สํานกัการช่าง
โดยทําการตกแต่งบอ่ฝังกลบมูลฝอย เงินอุดหนนุ อ.เมือง จ.ลําปาง
ปแูผ่นวัสดุกันซึม HDPE ขอบบอ่
และภายในบอ่ฝังกลบมูลฝอย 
ขนาดกว้างไม่นอ้ยกว่า 60 เมตร
ยาวไม่นอ้ยกว่า 100 เมตร 
ลึกไม่นอ้ยกว่า 6 เมตร และบอ่บําบดั
น้าํเสียจากบอ่ฝังกลบขยะ ความกว้าง
ไม่นอ้ยกว่า 30 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า
30 เมตร ลึกไม่นอ้ยกว่า 1 เมตร
วางทอ่ HDPE รวบรวมน้าํขยะทีพ่ืน้
บอ่ฝังกลบเรียงหนิใหญ่ฯลฯ

43 จ้างเหมาเอกชน/จ้างบคุคล จ้างเหมาเอกชน/จ้างบคุคล 7,800,000 บา้นกล้วยแพะ สํานกัการช่าง
บริหารจัดการมูลฝอย บคุคลบริหารจัดการมูลฝอย เงินรายได้ อ.เมือง จ.ลําปาง

 
44 อุดหนนุการไฟฟา้ อุดหนนุงบประมาณใหแ้ก่การไฟฟา้ 525,690 ภายในเขต สํานกัการช่าง

ส่วนภูมิภาค จังหวัดลําปาง ส่วนภูมิภาค จังหวัดลําปาง ในการ เงินรายได้ เทศบาลนครลําปาง
ในการขยายเขตไฟฟา้พฒันา ขยายเขตไฟฟา้พฒันา และการ
และการขยายเขตสายดับ ขยายเขตสายดับไฟฟา้สาธารณะ
ไฟฟา้สาธารณะ ในเขตเทศบาลนครลําปาง

หนา้ 74



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

45 อุดหนนุการประปา อุดหนนุงบประมาณใหแ้ก่การ 483,160 ภายในเขต สํานกัการช่าง
ส่วนภูมิภาค สาขาลําปาง ประปาส่วนภูมิภาค สาขาลําปาง เงินรายได้ เทศบาลนครลําปาง
ในการขยายเขตวางทอ่ ในการขยายเขตวางทอ่ประปา
ประปา ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลนครลําปาง
นครลําปาง

46 รณรงค์การลด ละ เลิกใช้ 1. ขออนมุัติทําโครงการ 20,000 ในเทศบาล กองสาธารณสุข
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 2. จัดทําส่ือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เงินรายได้ นครลําปาง และส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน 3 กิจกรรมอบรม/รณรงค์ หรือพืน้ทีอ่ื่นตาม งานรักษา

4. สรุปการดําเนนิการ/ติดตามประเมิน ความเหมาะสม ความสะอาด

ผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

47 อบรมอาสาสมัครทอ้งถิน่ 1. ขออนมุัติทําโครงการ 100,000 ในเทศบาล กองสาธารณสุข
รักษ์โลก (อถล.) 2. กําหนดผู้รับผิดชอบ เงินรายได้ นครลําปาง และส่ิงแวดล้อม

3. ประสานงาน เชิญ เตรียมความพร้อม หรือพืน้ทีอ่ื่นตาม งานรักษา
4. จัดประชุมปฐมนเิทศ ความเหมาะสม ความสะอาด
5. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
5. เสนอแผนงานเครือข่าย
6. สรุปการดําเนนิการ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดทําผังเมืองรวม 1. จัดทําโครงการ  เพือ่ขอรับความ 100,000 พืน้ที่ในเขตเทศบาล สํานกัการช่าง

เมืองลําปาง (ต่อเนือ่ง) เหน็ชอบและพจิารณาอนมุัติงบประมาณ นครลําปาง

2. จัดซ้ือครุภัณฑ์ วัสดุ  อุปกรณ์
ในการทํางาน
3. จัดเตรียมแผนที ่จัดเก็บ รวบรวม
ข้อมูล และทบทวนกฎกระทรวงผังเมือง
รวมใหใ้ช้บงัคับ
4. ค่าจ้างสํารวจจัดเก็บข้อมูลการ
เปล่ียนแปลงสภาพการณ์และส่ิงแวดล้อม
แผนงาน โครงการทีม่ีผลกระทบต่อ
เมือง/ชุมชน
5. ค่าจ้างวิเคราะหข์้อมูลเพือ่ประเมินการ
การเปล่ียนแปลงสภาพการณ์และ
ส่ิงแวดล้อม การบงัคับใช้ผังเมืองรวม
6. จัดทําร่างรายงานการประเมินผล
ผังเมืองรวม ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข
รายงานประเมินผล
7. จัดทําเอกสารรายงานการประเมินผล
ผังเมืองรวมเมืองลําปาง และตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไขรายงาน

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.3  แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 1. เพือ่ใหก้ารสนบัสนนุสถานตํีารวจภูธร 1,600,000 ภายในเขต สํานกัการช่าง

กิจการจราจร เมืองลําปางในการทาสีตีเส้นเคร่ืองหมาย เงินรายได้ เทศบาลนครลําปาง
จราจร เช่น เส้นแบง่ทศิทางจราจร
เส้นขอบทาง เส้นแนวหยุด เส้นใหท้าง
เส้นทางข้าม เส้นทแยงหา้มหยุดรถ
และเคร่ืองหมายจราจรอื่น ๆ 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมปา้ยจราจร 
สัญญาณไฟจราจร และเคร่ืองหมาย
จราจร เช่น สีขอบถนน ทีล่บเลือน
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ําเปน็เกี่ยวกับ
การจราจร เช่น แผงเหล็กกั้นจราจร
สีจราจร กรวยจราจร ปา้ยจราจร
และอุปกรณ์อื่น ๆ ทีช่ํารุด 

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.3  แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

2 สมทบในการบริหารจัดการ ดําเนนิการเบกิเงินรายจ่ายงบกลาง 1,200,000 ศูนย์จัดการ สํานกัการช่าง
ระบบบําบดัน้าํเสียรวม เพือ่สมทบเปน็ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เงินรายได้ คุณภาพน้าํ
เทศบาลนครลําปาง และจัดการปรับปรุงซ่อมบํารุงรักษา เทศบาลนครลําปาง

ระบบบําบดัน้าํเสีย ระบบทอ่รวบรวม บา้นศรีถ้ํา
น้าํเสียทีเ่กี่ยวพนักับระบบบําบดัน้าํเสีย ต.ปงแสนทอง
ใหถู้กต้องตามหลักวิชาการทีดํ่าเนนิการ อ.เมืองลําปาง
โดยองค์การจัดการน้าํเสียทีดํ่าเนนิการ
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ตามบนัทกึข้อตกลงการใหบ้ริการ
รับบริหารจัดการระบบบําบดัน้าํเสียรวม 
เทศบาลนครลําปาง เลขที ่1/2555 
ลงวันที ่15 สิงหาคม 2555)

หนา้ 78



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อบรมผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี 1. ขออนมุัติโครงการ 30,000 หอ้งประชุมราชาวดี กองคลัง

ในเขตเทศบาลนครล าปาง 2. ขออนมุัติจัดซ้ือจัดจ้าง เงินรายได้ เทศบาลนครล าปาง ฝ่ายพฒันารายได้
3. ด าเนนิการอบรม
4. สรุปผลประเมินโครงการ

2 จัดงานเทศบาลนครล าปาง 1. ขออนมุัติโครงการ 100,000 เทศบาลนครล าปาง กองวิชาการ
พบส่ือมวลชน 2. ด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง เงินรายได้ และแผนงาน

3. ด าเนนิการตามกิจกรรม งานประชาสัมพนัธ์
4. รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน

3 ฝึกอบรมเครือข่ายอาสา 1. ขออนมุัติโครงการ 93,000 การไฟฟา้ฝ่ายผลิต กองวิชาการ
สมัครนกัประชาสัมพนัธ์ 2. แต่งต้ังคณะกรรมการ เงินรายได้ แหง่ประเทศไทย และแผนงาน
เทศบาลนครล าปาง 3. ประสานงานวิทยากร/เตรียมเอกสาร แม่เมาะ งานประชาสัมพนัธ์

4. ประกาศรับสมัครผู้สนใจ
5. จัดฝึกอบรม
6. ประเมินผลการด าเนนิงาน

4 รับฟงัความคิดเหน็ 1. ขออนมุัติโครงการ 100,000 เทศบาลนครล าปาง กองวิชาการ
ของประชาชน 2. ประสานหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง เงินรายได้ และแผนงาน

ในการบรูณาการปฏิบติังาน
3. ออกส ารวจรับฟงัความคิดเหน็
ของชุมชน
4. จัดประชุมเวทรัีบฟงัความคิดเหน็/
เวทสีาธารณะ

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

5 เทศบาลเคล่ือนที่ ด าเนนิการจัดกิจกรรมเทศบาลเคล่ือนที่ 100,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล
เพือ่บริการประชาชนในชุมชนต่างๆ เงินรายได้
ในเขตเทศบาลนครล าปาง ในวันพธุ
สัปดาหท์ี ่2 ของเดือน รวม 8 คร้ัง

6 จัดงานวันเทศบาล 1. พธีิสวดพระพทุธมนต์ ถวายภัตตาหาร 30,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล
2. พระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เงินรายได้
3. นายกเทศมนตรี อ่านสาร
วันเทศบาลป ี2562
4. กิจกรรมจัดนทิรรศการเผยแพร่
ความรู้ใหก้ับประชาชน
5. กิจกรรม Big Cleaning Day

7 ปรับปรุงหอ้งท างาน 1. ท าบนัทกึขอแบบแปลน 230,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล
ส านกังานทะเบยีนทอ้งถิน่ จากส านกัการช่าง เงินรายได้ งานทะเบยีนฯ
เทศบาลนครล าปาง 2. ประมาณราคา / ก าหนดราคากลาง

3. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
4. โดยท าการทาสีผนงัภายใน ติดต้ัง
ระบบไฟฟา้และ งานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจการจ้าง
6. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

8 พฒันาประสิทธิภาพและ 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 200,000 ภายในจังหวัด ส านกัปลัดเทศบาล
สมรรถนะในการท างาน 2. ด าเนินการจัดอบรม เงินรายได้ ล าปาง และ
ของบคุลากรสังกัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ จังหวัดใกล้เคียง
เทศบาลนครล าปาง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/การดูงาน

จ านวนไม่เกนิ 4 หลักสูตร ดังนี้คือ
 - หลักสูตรพฒันาด้านความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
 - หลักสูตรพฒันาด้านการบริหาร
 - หลักสูตรพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม
 - หลักสูตรด้านการเสริมสร้างสมรรถนะ
และการพฒันาสุขภาวะทางอารมณ์
3. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
และรายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้บริหาร

9 พฒันาองค์กรเปีย่มสุข 1. แต่งต้ังคณะท างานโครงการฯ 100,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล
(Happy Workplace) 2. ส ารวจความสุขในองค์กร เงินรายได้ และภายใน จ.ล าปาง

3. จัดอบรมใหค้วามรู้แก่บคุลากร หรือจังหวัดใกล้เคียง
และ/หรือคณะท างานฯ
4. ประชุมวางแผน วิเคราะหส์ภาพ
แวดล้อมขององค์กรทีเ่ปน็องค์ประกอบ
ของการพฒันาองค์กรเปีย่มสุข
5. เสนอขออนมุัติแผนด าเนนิการ
องค์กรเปีย่มสุข
6. ด าเนนิกิจกรรมองค์กรเปีย่มสุข
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

7. ประเมินผลการด าเนนิงาน
8. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
โครงการพฒันาองค์กรเปีย่มสุข

10 ก่อสร้างทางลาดคนพกิาร 1. ท าบนัทกึขอแบบแปลน 150,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล
บริเวณชั้น 1 อาคาร จากส านกัการช่าง เงินรายได้ ฝ่ายบริหารงานฯ
ส านกัการช่าง-กองคลัง 2. ประมาณราคา / ก าหนดราคากลาง

3. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
4. โดยท าการร้ือทีน่ัง่ ค.ส.ล. เดิม 
ท าทางลาด ค.ส.ล. กว้าง 1.10 เมตร
ยาวไม่นอ้ยกว่า 18 เมตร พร้อมท า
ราวจับสแตนเลส และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาล
5. ตรวจการจ้าง
6. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

11 อบรมและศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมอมรมตามหลักสูตร 300,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล
ของสมาชิกสภาเทศบาล  - อบรมหลักสูตร "การพฒันา เงินรายได้ หรือหนว่ยงาน
และบคุลากรทีเ่กี่ยวข้อง ภาวะผู้น าในยุคดิจิทลั" เอกชน

 - ศึกษาดูงาน
 - ประเมินผล
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ติดต้ังเสารับส่งสัญญาณ ติดต้ังเสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุส่ือสาร 100,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล

วิทยุส่ือสาร โดยท าการร้ือถอนเสาเดิมพร้อมอุปกรณ์ เงินอุดหนนุ งานปอ้งกันฯ
ทัง้หมด แล้วท าการติดต้ังเสาใหม่
ความสูง 12.00 เมตร โครงสร้าง
เสาสามเหล่ียม ความกว้าง ด้านละ
12 นิว้ พร้อมติดต้ังสายล่อฟา้ สัญญาณไฟ
ยอดเสา แผงรับส่งสัญญาณ 2 ต้น 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล

    5.3 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงระบบประปา 1. บนัทกึขอแบบแปลนและ 115,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา

ของส านกัการศึกษา ประมาณราคากลางจากส านกัการช่าง เงินอุดหนนุ บริหารทัว่ไปเกี่ยว
2. เขียนแบบ กับการศึกษา
3. ประมาณราคา ก าหนดราคากลาง
4. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
5. ก่อสร้าง / ปรับปรุงระบบประปาและ
แทง้ค์น้ าเดิม ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  5.4  แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พฒันาส่ิงแวดล้อม 1. ขออนมุัติโครงการฯ 20,000 สถานขีนส่ง ส านกัปลัดเทศบาล

สถานขีนส่งผู้โดยสาร 2. ขออนมุัติซ้ือจ้างวัสดุอุปกรณ์ เงินรายได้ ผู้โดยสาร
จังหวัดล าปาง 3. ท าหนงัสือแจ้งเวียนเชิญชวน จังหวัดล าปาง
(เทศบาลนครล าปาง) หนว่ยงานทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
Big Cleaning Day ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ฯ

4. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
5. การเบกิจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์
6. ประเมินและสรุปผลการด าเนนิงาน

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธ ารงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม
   6.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมและอนรัุกษ์ 1. ขออนมุัติโครงการ 300,000 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

ของกิ๋นถิน่เหนอื 2. ประสานชุมชนและหนว่ยงานที่ เงินรายได้ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม งานสุขาภิบาล
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนรัุกษ์ อนามัยและ
ของกิ๋นถิน่เหนอื ส่ิงแวดล้อม
4. สรุป/ประเมินผลโครงการ

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธ ารงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม
   6.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดงานท าบญุตักบาตร นมินต์พระสงฆ์สามเณร 30,000 ในเขตเทศบาล ส านกัการศึกษา

วันขึน้ปใีหม่ จ านวน 300 รูป มารับบณิฑบาต เงินรายได้ นครล าปาง

2 จัดงานเทศกาล 1. การหล่อเทยีนและแหเ่ทยีน 50,000 วัดในเขตเทศบาล ส านกัการศึกษา
วันเข้าพรรษา 2. การประกวดจัดเทยีนพรรษา เงินรายได้ นครล าปาง

3. พธีิทางศาสนา
4. กิจกรรมการประกวด
ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของทอ้งถิน่ ฯลฯ

3 จัดงานบวงสรวงเจ้าพระยา 1. พธีิทกัษิณานปุระทาน 140,000 อนสุาวรีย์ ส านกัการศึกษา
สุลวลือไชยสงคราม 2. พธีีบวงสรวง/พธีิสดุดี เงินรายได้ เจ้าพระยาสุลวลือ
(พอ่เจ้าทพิย์ช้าง) 3. การแสดงศิลปะ ไชยสงคราม

วัฒนธรรมพืน้บา้น (พอ่เจ้าทพิย์ช้าง)

4 จัดงานบวงสรวงหลักเมือง 1. ขบวนแหบ่ายศรี 500,000 ศาลหลักเมือง ส านกัการศึกษา
และพธีิสืบชาตาเมืองล าปาง 2. พธีิบวงสรวง เงินรายได้ ล าปาง

3. พธีิสืบชาตาเมือง
4. กิจกรรมประเพณีต่างๆ
ทีส่ าคัญของทอ้งถิน่

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 86



6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธ ารงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม
   6.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

5 จัดงานบวงสรวงพญา 1. พธีิทกัษิณานปุระทาน 50,000 อนสุาวรีย์ ส านกัการศึกษา
พรหมโวหาร 2. พธีีบวงสรวง เงินรายได้ พญาพรหมโวหาร

3. การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพืน้บา้น

6 จัดงานประเพณี 1. จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ในการจัดท า 30,000 สถานปฏิบติัธรรม ส านกัการศึกษา
งานบญุตามรอยศรัทธา เคร่ืองสักการะหรือเคร่ืองบชูาใน เงินรายได้ หลวงพอ่เกษม
ไหว้สาอริยสงฆ์ พระพทุธศาสนา เขมโก
เจ้าหลวงพอ่เกษม เขมโก 2. จัดขบวนอัญเชิญเคร่ือง
 สัตตภัณฑ์และเคร่ือง

สักการะในพระพทุธศาสนา
ร่วมขบวนไหว้สาอริยสงฆ์
เจ้าหลวงพอ่เกษม เขมโก

7 จัดงานประเพณี 1.จัดการประกวดสะเปาลอยน้ า 3,000,000 ทา่น้ าวัดสิงหช์ัย ส านกัการศึกษา
ลอยกระทง (ล่องสะเปา) 2.จัดการประกวดสะเปารถใหญ่ เงินรายได้ แยกดอนปาน

3.จัดการประกวดธิดาสะเปาแก้ว ข่วงนคร
สะเปาค า สวนสาธารณะ
4. จัดการประกวดบอกไฟดอก หา้แยกนาฬิกา
และโคมล้านนา
5. จัดการประกวดสะเปาการฝีมือ
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6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธ ารงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม
   6.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

8 จัดงานประเพณีสงกรานต์ 1. จัดประกวดเทพบตุร 2,500,000 ข่วงนคร ส านกัการศึกษา
(ปใีหม่เมืองล าปาง) เทพธิดาสลุงหลวง เงินรายได้ สามแยกเก๊าจาว

2. พธีิตักบาตรปใีหม่เมือง
3. ขบวนแหจุ่มพระคู่บา้นคู่เมือง
4. ขบวนแหป่ใีหม่เมืองล าปาง
5. กาดมั่วคัวงาย
6. แกงฮังเลหม้อขางหลวง

9 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 1. พธีิท าบญุตักบาตร 350,000 ในเขตเทศบาล ส านกัการศึกษา
วันส าคัญทางศาสนา 2. พธีิเวียนเทยีนและแสดงตนเปน็ เงินรายได้ นครล าปาง
และประเพณีอื่น ๆ พทุธมามกะ

3. จัดนทิรรศการ
4. แสดงธรรมเทศนา
5. จัดกิจกรรมประเพณี
ทีส่ าคัญของทอ้งถิน่ ฯลฯ
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6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธ ารงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม
   6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อนรัุกษ์และพฒันา 1. แผนการด าเนนิงาน 60,000 ภายในเขตเทศบาล ส านกัการช่าง

เมืองเก่านครล าปาง 2. ขออนมุัติด าเนนิโครงการ เงินรายได้ นครลปาง ส่วนควบคุมอาคาร

(ต่อเนือ่ง) 3. ประสานหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง และผังเมือง
4. ด าเนนิงาน
5. เจ้าหนา้ทีเ่บกิจ่ายตามระเบยีบ
6. สรุปรายงานผลการด าเนนิโครงการ

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
   7.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การส่งเสริมการจ าหนา่ย ขออนมุัติหลักการโครงการ 50,000 1. หอ้งประชุม กองสวัสดิการสังคม

ผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดงานส่งเสริมการตลาด เงินรายได้ เทศบาลนครล าปาง
1. ประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกศูนย์สาธิตฯ 2. ศูนย์สาธิตการ
กลุ่มอาชีพ เครือข่ายผู้จ าหนา่ยสินค้าและ ตลาดเทศบาลฯ
ผลิตภัณฑชุมชน และประชาชนในเขต 3. ถนนบ้านเชยีงราย

เทศบาลนครล าปางฯ ทีม่ึความสนใจเข้า 4. ถนนทา่คราวนอ้ย
ร่วมกิจกรรมทราบ 5. ถนนฉัตรไชย
2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์สาธิตฯ 6. ถนนประสานไมตรี

เพือ่ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมและ 7. สวนสาธารณะ
ร่วมก าหนดรูปแบบ/ขั้นตอนการจัดกจิกรรม เขลางค์นครล าปาง
3. ประชุมคณะกรรมการ เจ้าหนา้ที ่และ 8. สถานที่อืน่ ๆ ตาม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพือ่ชี้แจงรูปแบบ ความเหมาะสมใน
กิจกรรม วัน เวลา สถานทีก่ารจัดกิจกรรม การจัดกิจรรม
และซักซ้อมแนวทางการด าเนนิงานใหผู้้
เข้าร่วมกิจกรรม
4. จัดกิจกรรมตามทีก่ าหนด
5. ติตตามและประเมินผลการด าเนนิงาน
6. สรุปผลการด าเนนิกิจกรรม
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพฯ
1. ฝึกอบรมการสร้างศักยภาพทางการ
ตลาด
2. สรุปผลการด าเนนิกิจกรรม

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
   7.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาล 1. ประชุมหารือผู้ทีเ่กี่ยวข้องในเบือ้งต้น 3,000,000 บริเวณข่วงนคร ส านกัปลัดเทศบาล

ปใีหม่นครล าปาง 2. ขออนมุัติโครงการ เงินรายได้ และพืน้ที่
3. ประสานหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง โดยรอบ
4. ด าเนนิกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว
และเศรษฐกิจ อาทเิช่นการจ าลองสถานที่
ทอ่งเทีย่วนทิรรศการด้านการทอ่งเทีย่ว 
การประดับตกแต่งไฟฟา้ การจ าหนา่ย
สินค้า OTOP การจ าหนา่ยอาหาร 
การจัดบริการสถานรีถม้า 
และการแสดงต่าง ๆ ฯลฯ
5. สรุป/ประเมินผลการด าเนนิโครงการ

2 จัดงานถนนสายวัฒนธรรม 1. ขออนมุัติโครงการ 200,000 ถนนสาย ส านกัปลัดเทศบาล
2. ประชุมหารือผู้ทีเ่กี่ยวข้องในเบือ้งต้น เงินรายได้ วัฒนธรรม
3. ประสานหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง (ถนนวังเหนอื)
4. ด าเนนิกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว
และเศรษฐกิจบริเวณถนนสายวัฒนธรรม
(ถนนวังเหนอื) ทกุเย็นวันศุกร์ อาทเิช่น 
กาดหมั้วคัวแลง การแสดงดนตรีพืน้เมือง 
การแสดงนาฏศิลป ์การสาธิตงานฝีมือ
ภูมิปญัญาทอ้งถิน่ นทิรรศการ
การประดับตกแต่งสถานที ่ฯลฯ
5. สรุป/ประเมินผลการด าเนนิโครงการ

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
   7.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

3 จัดงานทอ่งเทีย่ว 1. ประชุมหารือผู้ทีเ่กี่ยวข้องในเบือ้งต้น 1,000,000 เมืองเก่า ส านกัปลัดเทศบาล
เมืองเก่าเขลางค์นคร 2. ขออนมุัติโครงการ เงินรายได้ เขลางค์นคร

3. ประสานหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง
4. ด าเนนิกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ร่วมกับชุมชนในพืน้ทีบ่ริเวณเมืองเก่า
เขลางค์นคร อาทเิช่น
การแสดงดนตรีพืน้เมือง การแสดง
นาฏศิลป ์สาธิตประดิษฐ์การฝีมือ
นทิรรศการ การประดับตกแต่ง
สถานที ่การจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ชุมชน
และอาหารทอ้งถิน่ ฯลฯ
5. สรุป/ประเมินผลการด าเนนิโครงการ
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
   7.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

4 จัดงานร าลึกประวัติศาสตร์ 1. ประชุมหารือผู้ทีเ่กี่ยวข้องในเบือ้งต้น 1,000,000 สะพาน ส านกัปลัดเทศบาล
สะพานรัษฎาภิเศก 2. ขออนมุัติโครงการ เงินรายได้ รัษฎาภิเศก

3. ประสานหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง
4. ด าเนนิกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว
และกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณสะพาน
รัษฎาภิเศก อาทเิช่น นทิรรศการด้าน
ประวัติศาสตร์การแสดงศิลปวัฒนธรรม 
การประดับตกแต่งสะพาน การจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารทอ้งถิน่ ฯลฯ
5. สรุป/ประเมินผลการด าเนนิโครงการ

5 ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 1. ประชุมหารือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 100,000 ถนนคนเดิน ส านกัปลัดเทศบาล
กาดกองต้า 2. ขออนมุัติโครงการ เงินรายได้ กาดกองต้า

3. ประสานหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง
4. ด าเนนิกิจกรรมเพือ่ส่งเสริม
การทอ่งเทีย่วบริเวณถนนคนเดิน
กาดกองต้า ทกุเย็นวันเสาร์ และ
วันอาทติย์ อาทเิช่น การประชาสัมพนัธ์ 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม นทิรรศการ 
การประดับตกแต่งสถานที ่ฯลฯ
5. สรุป/ประเมินผลการด าเนนิโครงการ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 (งบ สปสช.) 

 
 
 
 



2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปอ้งกันโรคเอดส์และ 1. จัดอบรมนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา 115,000 ทีห่อ้งประชุม กองสาธารณสุข

โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ปทีี ่2 ในโรงเรียนเทศบาล 3 แหง่ งบ สปสช. พระยาสุเรนทร์ และส่ิงแวดล้อม
(โรงเรียนเทศบาล 4,5 และ 7 )  รร.เทศบาล 5 งานปอ้งกันและ
รวม 262 คน แบง่เปน็ 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน และรุ่นที ่2 ที่ ควบคุมโรคติดต่อ
ใหม้ีความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันโรคเอดส์ หอ้งประชุมเวียง
และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ละกอน รร. ท.4
2. จัดกิจกรรมรณรงค์และแจกถุงยาง 2. รณรงค์การใช้ 
อนามัยในชุมชน พร้อมใหค้ าแนะน า ถุงยางอนามัยใน
ในการใช้ถุงยางอนามัยทีถู่กต้อง 43 ชุมชน

2 เตรียมพร้อมรับ จัดประชุมเชิงปฏิบติัการตัวแทน  60,000 หอ้งประชุมพทุธ กองสาธารณสุข
สถานการณ์การระบาด อสม. 43 ชุมชนๆละ 2-3 คน จ านวน งบ สปสช. รักษา ชั้น 3 และส่ิงแวดล้อม
โรคติดต่อในพืน้ที ่ ทัง้หมด 90 คน ใหม้ีความรู้และ  กองสาธารณสุข งานปอ้งกันและ
ปงีบประมาณ 2562 การปอ้งกันโรคติดต่อสามารถเฝ้าระวัง และส่ิงแวดล้อม ควบคุมโรคติดต่อ

และปอ้งกันการเกิดโรคติดต่อทีอ่าจ
เกิดขึน้ในชุมชนได้ ซักซ้อมการปฏิบติั
การแบบบรูณาการในการเฝ้าระวังปอ้งกัน 
ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอุบติัใหม่ 
อุบติัซ้ าทีเ่กิดในพืน้ทีต่ามสถานการณ์
โรคทีเ่กิดขึน้ร่วมกับเจ้าหนา้ทีส่าธารณสุข

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลนครล าปาง
(งบ สปสช.)

โครงการ

แบบ ผด. 02 
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2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ

3 ปอ้งกันและควบคุม 1. จัดอบรมแกนน าชุมชน/ อสม. จาก 105,000 1. อบรม ณ กองสาธารณสุข
โรคติดต่อตามฤดูกาล ชุมชน 43 แหง่ ในเขตเทศบาลนคร งบ สปสช. หอ้งประชุมพทุธ และส่ิงแวดล้อม
ปงีบประมาณ 2562 ล าปาง ใหม้ีความรู้เกี่ยวกับการ รักษา ชั้น 3 งานปอ้งกันและ

ปฏิบติัตัว เพือ่ปอ้งกันโรคติดต่อทีส่ าคัญ กองสาธารณสุข ควบคุมโรคติดต่อ
 และสามารถน าไปถ่ายทอด และส่ิงแวดล้อม
ประชาสัมพนัธ์ใหค้นในชุมชนสามารถ 2. รณรงค์ใน
ปฏิบติัตัวในการปอ้งกันโรคได้อย่าง 43 ชุมชน
ถูกต้อง
2. จัดรณรงค์การปอ้งกันโรคในชุมชน
และโรงเรียนตามสถานการณ์โรค
3. ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์การ 
ปอ้งกันโรคเช่น ปา้ยไวนลิ    
แผ่นปลิว/แผ่นพบัแจกจ่ายให้
โรงเรียนและชุมชนตามความ
เหมาะสม
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2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ

4 พฒันาผู้ค้า/ประกอบการ 1. จัดอบรมเพือ่ใหค้วามรู้แก่ผู้ค้า/ 9,000 หอ้งประชุม กองสาธารณสุข
ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ผู้ประกอบการทีข่ายเคร่ืองด่ืม งบ สปสช. พทุธรักษา ชั้น 3 และส่ิงแวดล้อม
แอลกอฮอล์และบหุร่ี แอลกอฮอล์และบหุร่ี เกี่ยวกับโรคและ งานปอ้งกันและ

ผลกระทบทีเ่กิดจากการบริโภค ควบคุมโรคติดต่อ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และการสูบบหุร่ี 
และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับ
การขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และบหุร่ี
2. สนบัสนนุสต๊ิกเกอร์เขตปลอดบหุร่ี
และสต๊ิกเกอร์เวลาขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ใหผู้้เข้ารับการอบรม
น าไปติดทีร้่านค้า
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2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ

5 บริการสาธารณสุข 1. ด าเนนิการประเมินคัดกรองปญัหา 200,000 ชุมชนในเขต กองสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุ สุขภาพและส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะ งบ สปสช. เทศบาลนครล าปาง และส่ิงแวดล้อม
ทีม่ีภาวะพีง่พงิ พึง่พงิในเขตเทศบาลนครล าปาง
(Long Term Carer) 2. ประสานงานกับศูนย์พฒันาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พงิเพือ่แจ้งให้
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care
Manager) เย่ียมและประเมินผู้สูงอายุ
ทีม่ีภาวะพึง่พงิตามเกณฑ์ที ่สปสช.ก าหนด
พร้อมทัง้จัดท าแผนการดูแลผู้สูงอายุ
รายบคุคล (Care Plan)
3. เขียนโครงการและขอสนบัสนนุ
งบประมาณจากกองทนุหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครล าปาง
4. จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบา้น
ติดเตียง โดยทอ้งถิน่และชุมชนมีส่วนร่วม
ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบคุคล
(Care Plan) 
5. ผู้ดูแลผู้สูงอายุทีผ่่านการอบรม
ด าเนนิการติดตามเย่ียมและดูแล
ผ้สูงอายุ กลุ่มติดบา้น ติดเตียง ทีไ่ด้รับ
มอบหมายจาก Care Manager 
6. ติดตามและประเมินผลการดูแล
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2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ

ผู้สูงอายุทีม่ี ผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พงิ

ตามเกณฑ์ทีส่ปสช.ก าหนด

6 อบรมใหค้วามรู้แก่ผู้ดูแล 1. .เขียนโครงการและขอสนบัสนนุงบ 24,300 ณ หอ้งประชุม กองสาธารณสุข
ผู้สูงอายุ,ผู้พกิารทมีีภาวะ ประมาณจากกองทนุหลักประกันสุขภาพ งบ สปสช. LK Park และส่ิงแวดล้อม
พึง่พงิ (care giver) (ระดับทอ้งถิน่)เทศบาลนครล าปาง เทศบาลนครล าปาง งานศูนย์บริการ
และ อสม. เร่ือง การฟืน้ฟู 2. ประสานงานกับวิทยากร อสม. และชุมชนในเขต สาธารณสุข 
สมรรถภาพคนพกิาร และผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิาร เทศบาลนครล าปาง
ทางร่างกายและการ 3. ส่งหนงัสือเชิญวิทยากรและหนงัสือ
เคล่ือนไหว แจ้งกลุ่มเปา้หมาย
 4. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์
 5. จัดอบรม 1 วัน

6. การลงพืน้ทีใ่นชุมชนจ านวน 43 ชุมชน
กับนกัอาชีวบ าบดัเพือ่ฝึกปฏิบติั 
ดูแลคนพกิารในชุมชน 
7. ประเมินผลและรายงานผล
การจัดท าโครงการ
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2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ

7 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1. ขออนมุัติโครงการ 40,000 หอ้งประชุม กองสาธารณสุข
สุขภาพของประชาชน 2. ขอรับสนบัสนนุงบกองทนุฯ งบ สปสช. LK ParK และส่ิงแวดล้อม
เขตเทศบาลนครล าปาง 3. ขออนมุัติด าเนนิโครงการ

 - จัดเตรียมความพร้อม ประสาน
วิทยากร และสถานทีใ่นการอบรม
 - จัดเตรียมเอกสาร, จัดซ้ือจัดจ้าง
วัสดุอุปกรณ์ เพือ่ใช้ในการอบรม
 - ท าหนงัสือแจ้งสมาชิกเครือข่าย
สุขภาพชุมชนทกุคน เพือ่เข้าร่วมอบรม
4. จัดอบรม 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน (3 วัน)
5. รายงานสรุปผลโครงการ
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2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ

8 อบรมผู้น านกัเรียน 1. ขออนมุัติโครงการ 32,000 หอ้งประชุม กองสาธารณสุข
ส่งเสริมสุขภาพ 2. ขอรับสนบัสนนุงบกองทนุฯ งบ สปสช. พทุธรักษา และส่ิงแวดล้อม
ในโรงเรียน 3. ขออนมุัติด าเนนิโครงการ กองสาธารณสุขฯ

 - จัดซ้ือจัดจ้างคู่มือผู้น านกัเรียน, ชั้น 3
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม
 - ประสานวิทยากร
 - ประสานโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
6 โรง คัดเลือกตัวแทนนกัเรียนเพือ่เข้า
รับการอบรม เปน็ผู้น านกัเรียนส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน
4. จัดอบรม จ านวน 2 วัน
5. ประเมินผลและสรุปผลโครงการ

หนา้ 100



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

 (แบบ ผด. 02/1) 
 

1.  ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ 1,864,700  บาท 
2.  กองวิชาการและแผนงาน งบประมาณ 184,400   บาท 
3.  กองคลัง งบประมาณ 382,300   บาท 
4.  ส านักการศึกษา งบประมาณ 11,855,300  บาท 
5.  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม งบประมาณ 906,300  บาท 
6.  กองสวัสดิการสังคม งบประมาณ 179,100   บาท 
7.  ส านักการช่าง  งบประมาณ 4,190,000   บาท 
8.  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง 

(เทศบาลนครล าปาง) 
งบประมาณ 148,500   บาท 

รวม งบประมาณ 19,710,600  บาท 
 



1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เก้าอี้ประชุมส าหรับ เก้าอี้ประชุมขาเหล็กกลมชุบโครเมี่ยม 12,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล

หอ้งท างานส านกัปลัด เบาะนัง่และพนกัพงิหุม้หนงั ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป
เทศบาล ส าหรับหอ้งท างานส านกัปลัด งานธุรการ

จ านวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

2 เก้าอี้ประชุมส าหรับ เก้าอี้ประชุมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 57,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล
หอ้งประชุมราชาวดี ทีน่ัง่และพนกัพงิบฟุองน้ า หุม้หนงัเทยีมฯ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ส าหรับหอ้งประชุมราชาวดี งานธุรการ
จ านวน 60 ตัว ๆ ละ 950 บาท

3 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 32,400 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล
ชนดิต้ังพืน้หรือชนดิแขวน ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า งานธุรการ
24,000 บทียูี จ านวน 1 เคร่ือง

4 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 31,600 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล
จ านวน 4 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท ฝ่ายอ านวยการ

งานบริหารทรัพยากร

บัญชีครภัุณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลนครล าปาง

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ส านักปลัดเทศบาล

แบบ ผด. 02/1 
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โต๊ะประชุม โต๊ะประชุม หนา้โต๊ะเปน็กระจก 7,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล

ส าหรับหอ้งท างาน ส าหรับหอ้งท างานส านกัปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป
ส านกัปลัดเทศบาล จ านวน 1 ตัว งานธุรการ

6 โต๊ะประชุม ส าหรับ โต๊ะประชุม หนา้โฟเมก้าลายไม้ 210,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล
หอ้งประชุมราชาวดี ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ด้านหนา้มีแผ่นปดิ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

จ านวน 60 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท งานธุรการ
ส าหรับหอ้งประชุมราชาวดี

รวม 6 รายการ 350,000

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ัง่ รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ัง่ (ดีเซล) 1,288,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล

ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ งานธุรการ
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์  
จ านวน 1 คัน

รวม 1 รายการ 1,288,000

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ  ระบบ VHF / FM 56,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล

ชนดิประจ าที ่ ขนาดก าลังส่ง 10 วัตต์ งานปอ้งกันฯ
จ านวน  2  เคร่ืองๆ  ละ  28,000  บาท 

รวม 1 รายการ 56,000

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองมัลติมีเดีย เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 42,500 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล

โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป
งานธุรการ

2 จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้ 9,500 เทศบาลนครล าปาง ส านกัปลัดเทศบาล
ไฟฟา้ ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิว้ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

จ านวน 1 จอ งานธุรการ

รวม 2 รายการ 52,000

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561
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5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านกังาน 32,000 เทศบาลนครล าปาง งานเลขานกุารฯ

ส าหรับงานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) งานทะเบยีนฯ
จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

2 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร์ 9,000 เทศบาลนครล าปาง งานเลขานกุารฯ
ชนดิเลเซอร์ หรือชนดิ หรือชนดิ LED ขาวด า
LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 17,700 เทศบาลนครล าปาง งานเลขานกุารฯ

ขนาด 1 kVA จ านวน 3 เคร่ือง งานทะเบยีนฯ
เคร่ืองละ 5,900 บาท งานศูนย์บริการร่วมฯ
1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

4 ระบบ Application ระบบ Application ร้องทกุข์ 60,000 เทศบาลนครล าปาง งานศูนย์บริการร่วมฯ
ร้องทกุข์บน Smartphone บน Smartphone

1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

รวม 4 รายการ 118,700

1,864,700รวมทั้งสิ้น 14 รายการ

พ.ศ. 2562
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
   1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ 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 เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000 เทศบาลนครล าปาง กองวิชาการ

ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น งานประชาสัมพันธ์ และแผนงาน
 จ านวน 1 เคร่ือง งานประชาสัมพันธ์
1. จดัส่งกองคลังเพือ่จดัซ้ือจดัจา้ง
2. จดัส่งฎีกาเบิกเงินใหก้องคลัง

2 เก้าอี้ท างาน เก้าอี้ท างาน ชนิดเบาะหนัง มีทีว่างแขน 2,500 เทศบาลนครล าปาง กองวิชาการ
ปรับระดับสูงต่ าด้วยโช๊คไฮโดรลิค กองวิชาการฯ และแผนงาน
มีล้อเล่ือน จ านวน 1 ตัว งานจดัท างบประมาณ
1. จดัส่งกองคลังเพือ่จดัซ้ือจดัจา้ง
2. จดัส่งฎีกาเบิกเงินใหก้องคลัง

3 เคร่ืองเย็บกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ สามารถเย็บกระดาษ 4,100 เทศบาลนครล าปาง กองวิชาการ
ได้หนา 50-240 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง กองวิชาการฯ และแผนงาน
1. จดัส่งกองคลังเพือ่จดัซ้ือจดัจา้ง งานธุรการ
2. จดัส่งฎีกาเบิกเงินใหก้องคลัง

รวม 3 รายการ 24,600

พ.ศ. 2562

กองวิชาการและแผนงาน

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561
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2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
   2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ 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 ล าโพงฮอร์น ล าโพงฮอร์น ขนาด 15 นิว้ 150 วัตต์ 39,000 1. ชุมชนท่าคราวน้อย กองวิชาการ

ชนิดมี Line output จ านวน 30 ตัว 2. ชุมชนก าแพงเมือง และแผนงาน
ตัวละ 1,300 บาท 3. ชุมชนหวัเวียง งานประชาสัมพันธ์
1. จดัส่งกองคลังเพือ่จดัซ้ือจดัจา้ง 4. ชุมชนบา้นหน้าค่าย

2. จดัส่งฎีกาเบิกเงินใหก้องคลัง 5. ชุมชนศรีปงชัย

6. ชุมชนสิงหช์ัย

7. ชุมชนบา้นดงไชย

8. ชุมชนบา้นดงม่อน

กระทิง

9. ชุมชนกาดกองต้าใต้

รวม 1 รายการ 39,000       

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ 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 กล้องบันทึกภาพ DSLR กล้องบันทึกภาพ DSLR แบบฟูลเฟรม 75,000 เทศบาลนครล าปาง กองวิชาการ

แบบฟูลเฟรม พร้อมเลนส์ พร้อมเลนส์ จ านวน 1 ตัว งานประชาสัมพันธ์ และแผนงาน
1. จดัส่งกองคลังเพือ่จดัซ้ือจดัจา้ง งานประชาสัมพันธ์
2. จดัส่งฎีกาเบิกเงินใหก้องคลัง

รวม 1 รายการ 75,000

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561
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4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 16,000 เทศบาลนครล าปาง กองวิชาการ

ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน 1 ชุด กองวิชาการฯ และแผนงาน
1. จดัส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ งานวิจยัและ
พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ ประเมินผล
2. จดัส่งกองคลังเพือ่จดัซ้ือจดัจา้ง
3. จดัส่งฎีกาเบิกเงินใหก้องคลัง

2 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 5,200 เทศบาลนครล าปาง กองวิชาการ
หรือชนิด LED ขาวด า ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง กองวิชาการฯ และแผนงาน

เคร่ืองละ 2,600 บาท งานวิเคราะห ์ฯ
1. จดัส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ งานจดัท างบประมาณ
พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จดัส่งกองคลังเพือ่จดัซ้ือจดัจา้ง
3. จดัส่งฎีกาเบิกเงินใหก้องคลัง

3 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300 เทศบาลนครล าปาง กองวิชาการ
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองวิชาการฯ และแผนงาน
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง งานจดัท างบประมาณ

1. จดัส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จดัส่งกองคลังเพือ่จดัซ้ือจดัจา้ง
3. จดัส่งฎีกาเบิกเงินใหก้องคลัง

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ 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.
4 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 11,800 เทศบาลนครล าปาง กองวิชาการ

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 5,900 บาท กองวิชาการฯ และแผนงาน
1. จดัส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ งานวิจยัและ
พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ ประเมินผล
2. จดัส่งกองคลังเพือ่จดัซ้ือจดัจา้ง งานจดัการและพัฒนา
3. จดัส่งฎีกาเบิกเงินใหก้องคลัง

รวม 4 รายการ 37,300

   4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ 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 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 2,600 เทศบาลนครล าปาง กองวิชาการ
หรือชนิด LED ขาวด า ขาวด า(18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง กองวิชาการฯ และแผนงาน

1. จดัส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ งานบังคับคดี
พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จดัส่งกองคลังเพือ่จดัซ้ือจดัจา้ง
3. จดัส่งฎีกาเบิกเงินใหก้องคลัง

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ 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.
2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,900 เทศบาลนครล าปาง กองวิชาการ

จ านวน 1 เคร่ือง กองวิชาการฯ และแผนงาน
1. จดัส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ งานรับเร่ืองราว
พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ ร้องทุกข์
2. จดัส่งกองคลังเพือ่จดัซ้ือจดัจา้ง
3. จดัส่งฎีกาเบิกเงินใหก้องคลัง

รวม 2 รายการ 8,500

184,400รวมทัง้สิ้น 11 รายการ

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เก้าอี้ส านกังาน เก้าอี้ส านกังาน ชนดิเบาะหนงั 7,800 กองคลัง กองคลัง

มีทีว่างแขน โครงขาเหล็กชุบโครเมียม งานจัดเก็บภาษี
รูปตัวซี จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 2,600 บาท

2 เคร่ืองค านวณ เคร่ืองค านวณ แบบไฟฟา้ ขนาด 12 หลัก 5,000 กองคลัง กองคลัง
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท งานผลประโยชน์

3 เคานเ์ตอร์บริการประชาชน จัดท าเคานเ์ตอร์บริการประชาชน 30,000 กองคลัง กองคลัง
ขนาดความกว้าง ประมาณ 60 ซม. ฝ่ายพฒันารายได้
ความยาวประมาณ 430 ซม. งานจัดเก็บภาษี
ความสูงประมาณ 75 ซม. และ 105 ซม.
จ านวน 1 ตัว

4 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 40,200 กองคลัง กองคลัง
แบบแยกส่วน ชนดิต้ังพืน้หรือชนดิแขวน ฝ่ายพฒันารายได้
ชนดิต้ังพืน้หรือชนดิแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า งานบริการข้อมูล
(มีระบบฟอกอากาศ) 30,000 บทียูี

กองคลัง

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 17,000 กองคลัง กองคลัง

แบบแยกส่วน ชนดิติดผนงั ชนดิติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ) งานพฒันารายได้
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บทียูี

6 เก้าอี้ท างาน เก้าอี้ท างาน ชนดิเบาะหนงั มีทีว่างแขน 2,500 กองคลัง กองคลัง
ปรับระดับสูงต่ าด้วยโช๊คไฮโดรลิค (งานการเงินและ
มีล้อเล่ือน จ านวน 1 ตัว บญัชี)

7 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 15,800 กองคลัง กองคลัง
มีหล้ิูนชัก มีคุณสมบติัตามมาตรฐาน งานทะเบยีนทรัพย์สิน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท

รวม 7 รายการ 118,300

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 27,200 กองคลัง กองคลัง

ความละเอียด 16 ล้านพกิเซล  งานแผนทีภ่าษี
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 13,600 บาท

รวม 1 รายการ 27,200

พ.ศ. 2562
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 44,000 กองคลัง กองคลัง

ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 งานพสัดุ
แบบที ่1 (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) งานกิจการพาณิชย์

จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท
1. จัดท าโครงการเพือ่เสนอคณะกรรมการ
ICT ของจังหวัด
2. แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
3. บนัทกึขออนมุัติจัดจ้างเพือ่ส่งงานพสัดุ
ด าเนนิการจัดจ้าง
4. ด าเนนิการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน 48,000 กองคลัง กองคลัง

ส าหรับงานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) งานทะเบยีนทรัพย์สิน
จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท งานจัดเก็บภาษี
ส าหรับ งานทะเบยีนทรัพย์สิน 1 ชุด
งานจัดเก็บภาษี 2 ชุด
1. จัดท าโครงการเพือ่เสนอคณะกรรมการ
ICT ของจังหวัด
2. แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
3. บนัทกึขออนมุัติจัดจ้างเพือ่ส่งงานพสัดุ
ด าเนนิการจัดจ้าง
4. ด าเนนิการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

3 เคร่ืองพมิพ์ เคร่ืองพมิพช์นดิ Dot Matrix Printer 22,000 กองคลัง กองคลัง
ชนดิ Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน จ านวน 1 เคร่ือง งานพสัดุ
แบบแคร่ส้ัน 1. จัดท าโครงการเพือ่เสนอคณะกรรมการ

ICT ของจังหวัด
2. แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
3. บนัทกึขออนมุัติจัดจ้างเพือ่ส่งงานพสัดุ
ด าเนนิการจัดจ้าง
4. ด าเนนิการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED 5,200 กองคลัง กองคลัง

หรือชนดิ LED ขาวด า ขาวด า (18 หนา้/นาที) งานกิจการพาณิชย์
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 2,600 บาท งานการเงิน (กอง)
1. จัดท าโครงการเพือ่เสนอคณะกรรมการ
ICT ของจังหวัด
2. แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
3. บนัทกึขออนมุัติจัดจ้างเพือ่ส่งงานพสัดุ
ด าเนนิการจัดจ้าง
4. ด าเนนิการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

5 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก พร้อมติดต้ัง 8,600 กองคลัง กองคลัง
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) งานพสัดุ
(Ink Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท งานทะเบยีนทรัพย์สิน

1. จัดท าโครงการเพือ่เสนอคณะกรรมการ
ICT ของจังหวัด
2. แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
3. บนัทกึขออนมุัติจัดจ้างเพือ่ส่งงานพสัดุ
ด าเนนิการจัดจ้าง
4. ด าเนนิการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 kVA 59,000 กองคลัง กองคลัง

จ านวน 10 เคร่ือง งานพสัดุ
ส าหรับงานพสัดุ 1 เคร่ือง งานทะเบยีนทรัพย์สิน
งานทะเบยีนทรัพย์สิน 1 เคร่ือง งานกิจการพาณิชย์
งานกิจการพาณิชย์ 1 เคร่ือง งานจัดเก็บภาษี
งานจัดเก็บภาษี 7 เคร่ือง
1. จัดท าโครงการเพือ่เสนอคณะกรรมการ
ICT ของจังหวัด
2. แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
3. บนัทกึขออนมุัติจัดจ้างเพือ่ส่งงานพสัดุ
ด าเนนิการจัดจ้าง
4. ด าเนนิการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 ระบบทะเบยีนทรัพย์สิน จัดท าระบบทะเบยีนทรัพย์สิน 50,000 กองคลัง กองคลัง

เพือ่จัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานพสัดุครุภัณฑ์ งานทะเบยีนทรัพย์สิน
ของเทศบาลนครล าปางใหม้ีระบบจัดการ
ข้อมูลพสัดุครุภัณฑ์ ระบบสามารถแสดง
รายงานประเภทต่าง ๆ และสามารถ
จัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้
1. จัดท าโครงการเพือ่เสนอคณะกรรมการ
ICT ของจังหวัด
2. แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
3. บนัทกึขออนมุัติจัดจ้างเพือ่ส่งงานพสัดุ
ด าเนนิการจัดจ้าง
4. ด าเนนิการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

รวม 7 รายการ 236,800

382,300รวมทั้งสิ้น 15 รายการ

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
   1.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เก้าอี้ท างาน เก้าอี้ท างาน ประจ าหอ้งเรียน จ านวน 9,600 รร. เทศบาล 7 ส านกัการศึกษา

ประจ าหอ้งเรียน 12 ตัว ๆ ละ 800 บาท งานโรงเรียน

2 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนดิต้ัง 188,000 รร. เทศบาล 4 ส านกัการศึกษา
แบบแยกส่วน ชนดิต้ังพืน้ พืน้และชนดิแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) งานโรงเรียน
หรือชนดิแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บทียูี จ านวน
(มีระบบฟอกอากาศ) 4 เคร่ือง ๆ ละ 47,000 บาท

3 โต๊ะท างาน โต๊ะท างานประจ าหอ้งเรียนจ านวน 38,400 รร. เทศบาล 7 ส านกัการศึกษา
ประจ าหอ้งเรียน 12 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท งานโรงเรียน

4 พดัลมโคจร ขนาด 18 นิว้ พดัลมโคจร ขนาด 18 นิว้ จ านวน 20 36,000 รร. เทศบาล 7 ส านกัการศึกษา
ตัว ๆ ละ 1,800 บาท งานโรงเรียน

รวม 4 รายการ 272,000

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

     ส านักการศึกษา

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
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2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
   2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โต๊ะเก้าอี้นกัเรียน โต๊ะเก้าอี้นกัเรียน จ านวน 360 ชุด ๆ ละ 414,000 รร. เทศบาล 7 ส านกัการศึกษา

1,150 บาท งานโรงเรียน

รวม 1 รายการ 414,000

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 38,600 รร. เทศบาล 1 ส านกัการศึกษา

ระบบดิจิตอล ควาละเอียด 20 ล้านพกิเซล รร. เทศบาล 4 งานโรงเรียน
จ านวน 2 ตัวๆ ละ 19,300 บาท

2 เคร่ืองมัลติมีเดีย เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 60,600 รร. เทศบาล 1 ส านกัการศึกษา
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSL งานโรงเรียน
ขนาด 3,500 ANSI  Lumens จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
Lumens 30,300 บาท

3 จอรับภาพ จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาด 19,000 รร. เทศบาล 1 ส านกัการศึกษา
ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้ เส้นทแยงมุม 100 นิว้ จ านวน 2 จอๆละ งานโรงเรียน

9,500 บาท
รวม 3 รายการ 118,200

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
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4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
   4.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองท าน้ าเย็น เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบต่อทอ่ 60,000 รร. เทศบาล 3 ส านกัการศึกษา

แบบต่อทอ่ ขนาด 4 ก๊อก ขนาด 4 ก๊อก จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ งานโรงเรียน
20,000  บาท 

2 เคร่ืองท าน้ าเย็น เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบต่อทอ่ 72,000 รร. เทศบาล 7 ส านกัการศึกษา
แบบต่อทอ่ ขนาด 5 ก๊อก ขนาด 5 ก๊อก จ านวน 3 เคร่ือง งานโรงเรียน

เคร่ืองละ 24,000 บาท 

รวม 2 รายการ 132,000

5. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
   5.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองเล่นสนาม เคร่ืองเล่นสนาม ชุดอนบุาล 01 300,000 รร. เทศบาล 6 ส านกัการศึกษา

ชุดอนบุาล 01 จ านวน 1 ชุด งานโรงเรียน

2 โต๊ะเทเบลิเทนนสิ โต๊ะเทเบลิเทนนสิ จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 37,500 รร. เทศบาล 7 ส านกัการศึกษา
7,500 บาท งานโรงเรียน

รวม 2 รายการ 337,500

รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561
ครุภัณฑ์

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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6. ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
   6.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองดนตรีอัลโต เคร่ืองดนตรีอัลโต แซกโซโฟน 50,000 รร. เทศบาล 4 ส านกัการศึกษา

แซกโซโฟน จ านวน 1 ตัว งานโรงเรียน

รวม 1 รายการ 50,000

7. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   7.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับส านกังาน 32,000 ส านกัารศึกษา ส านกัการศึกษา

ส าหรับงานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) งานบริหารทัว่ไปฯ
จ านวน 2 ชุดๆละ 16,000 บาท
1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 เคร่ืองพมิพ์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunnction 9,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา

Multifunction ชนดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED ขาวด า งานศึกษา
ชนดิเลเซอร์ หรือชนดิ จ านวน 1 เคร่ือง ไม่ก าหนดระดับ
LED ขาวด า 1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

3 เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED 15,800 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา
หรือชนดิ LED ขาวด า ขาวด า ชนดิ Network แบบที ่1 งานบริหารทัว่ไปฯ
ชนดิ Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ

7,900 บาท
1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 44,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา
งานประมวลผล แบบที ่1 ประมวลผล แบบที ่1 งานศึกษา

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้)  ไม่ก าหนดระดับ
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 22,000 บาท
1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

พ.ศ. 2562งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 kVA 11,800 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 5,900 บาท งานศึกษา
ส าหรับอุทยานการเรียนรู้นครล าปาง ไม่ก าหนดระดับ
1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

รวม 5 รายการ 112,600

8. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน
   8.1 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 บษุบกส าหรับอัญเชิญ 1.บนัทกึขอแบบแปลนและ 420,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัการศึกษา

พระเจ้าแก้วมรกต ประมาณราคากลางจากส านกัการช่าง
2. เขียนแบบ
3. ประมาณราคา ก าหนดราคากลาง
4. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
5. ก่อสร้างบษุบกส าหรับอัญเชิญพระเจ้า
แก้วมรกตโครงสร้างท าจากไม้เนือ้แข็ง 
ประดับด้วยงานแกะสลักจากไม้สัก 
แบง่เปน็ 3 ส่วน

พ.ศ. 2562

รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561

ครุภัณฑ์

พ.ศ. 2561
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2562
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ส่วนฐาน และจัดท าบนัได้
 - ส่วนแทน่วางองค์พระ
 - ส่วนยอดบษุบก
4. ตรวจการจ้าง
5. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

2 รถลากจูงพร้อมบษุบก 1.บนัทกึขอแบบแปลนและ 9,999,000 เทศบาลนครล าปาง ส านกัการศึกษา
ประมาณราคากลางจากส านกัการช่าง
2. เขียนแบบ
3. ประมาณราคา  ก าหนดราคากลาง
4. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
5. ก่อสร้างรถลากจูง 4 ล้อ ประดับ
ตกแต่งลวดลายขนาดกว้างไม่นอ้ยกว่า 
2 เมตรยาว 4 เมตร พร้อมบษุบก
ย่อมุมสูงไม่นอ้ยกว่า 2.5 เมตร และ
งานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
ส าหรับประดิษฐานพระพทุธรูป
ทีศั่กด์ิสิทธ์ิเมืองล าปางจ านวน 9 คัน 
คันละ 1,111,000 บาท
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

รวม 2 รายการ 10,419,000

11,855,300รวมทั้งสิ้น 20 รายการ

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
   1.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง มีมือจับชนดิฝัง 16,000 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

มีคุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
อุตสาหกรรม (มอก.) (ตามราคามาตรฐาน) งานส่งเสริมสุขภาพ
จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท
1.จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
2.จัดส่งฏีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

รวม 1 รายการ 16,000

   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เก้าอี้ท างาน เก้าอี้ท างาน ชนดิเบาะหนงั มีทีว่างแขน 2,500 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

ปรับระดับสูงต่ าด้วยโช๊คไฮโดรลิค และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
มีล้อเล่ือน จ านวน 1 ตัว งานรักษาความสะอาด

2 โต๊ะคอมพวิเตอร์ โต๊ะคอมพวิเตอร์ 3,500 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
ขนาด 120x60x75 ซม. มีชั้นส าหรับ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
วางคีย์บอร์ด จ านวน 1 ตัว งานรักษาความสะอาด

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โต๊ะท างานชนดิเหล็ก ขนาด 1,230x675x750 มิลลิเมตร 5,500 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

มี 4 ล้ินชัก มีทีพ่กัเทา้ มีกระจกปหูนา้โต๊ะ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
จ านวน 1 ตัว งานรักษาความสะอาด

รวม 3 รายการ 11,500

   1.3 แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอี้ เก้าอี้แบบกลม โครงสร้างท าด้วยเหล็ก 28,000 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

จ านวน 80 ตัวๆ ละ 350 บาท และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

1. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง งานตลาด

2. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

รวม 1 รายการ 28,000

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
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2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

   2.1 แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองปัม๊น้ า เคร่ืองปัม๊น้ า (ปัม๊แช่ ปัม๊จุ่ม) ขนาด 2 นิว้ 6,000 กองสาธารณสุข งานตลาด

ก าลังไฟฟา้ 400 วัตต์ แรงดันไฟฟา้ และส่ิงแวดล้อม

220 โวลต์ จ านวน 1 เคร่ือง

1.จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง

2.จัดส่งฏีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

รวม 1 รายการ 6,000

3. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
   3.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองอบฆ่าเชื้อด้วย เคร่ืองนึง่ฆ่าชื้อโรค(Autocave) ความจุ 95,000 เทศบาลนคร กองสาธารณสุข

ความร้อนและแรงดันไอน้ า 25 ลิตร แบบต้ังโต๊ะ พร้อมระบบอบแหง้ ล าปาง และส่ิงแวดล้อม
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 95,000 บาท งานทนัตกรรม 2
1.จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง กองสาธารณสุขฯ
2.จัดส่งฏีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

รวม 1 รายการ 95,000

พ.ศ. 2562
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ศ. 2562
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561งบประมาณ
(บาท)
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4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 95,000 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

จ านวน 10 เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
1) เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย งานรักษาความสะอาด
2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่นอ้ยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด

รวม 1 รายการ 95,000

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านกังาน 32,000 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

ส าหรับงานส านกังาน (ขนาดจอไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 16,000 บาท งานปอ้งกันฯและ
ส าหรับงานปอ้งกันฯ และงานส่งเสริมฯ งานส่งเสริมฯ
1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2562
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 KVA 5,900 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ งานปอ้งกันและ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ควบคุมโรคติดต่อ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

3 ระบบใบอนญุาตตาม ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล 95,000 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
พระราชบญัญัติการ การด าเนนิการออกใบอนญุาตและ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  ข้อมูลผู้ประกอบการทีม่าขอใบอนญุาต งานสุขาภิบาล

1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ อนามัยและ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ส่ิงแวดล้อม
2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดท าระบบสารสนเทศ
    3.1 ออกแบบระบบสารสนเทศ
    3.2 สร้างระบบจัดการข้อมูลรองรับ
การเชื่อมต่อกับ API จากเซิร์ฟเวอร์ 
ติดต้ังและทดสอบระบบสารสนเทศ
กับเซิร์ฟเวอร์ ของเทศบาลนครล าปาง
    3.3 เชื่อมต่อระบบกับฐานข้อมูล
จากเซิร์ฟเวอร์และสร้างระบบรูปแบบ
จัดท าใบอนญุาต การพมิพเ์อกสาร 
และทดสอบโปรแกรมการใช้งาน
4. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

รวม 3 รายการ 132,900

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
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   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านกังาน 16,000 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

ส าหรับงานส านกังาน (ขนาดจอไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 16,000 บาท งานรักษาความสะอาด
1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 kVA 5,900 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ งานรักษาความสะอาด
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

รวม 2 รายการ 21,900

พ.ศ. 2562
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของครุภัณฑ์
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6. ประเภทครุภัณฑ์ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
   6.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้ ค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้ หมายเลข 500,000 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

หมายเลขทะเบยีน ม 5211 ทะเบยีน ม 5211 ล าปาง เปน็รถบริการ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
ล าปาง เคล่ือนทีต่รวจแนะน าด้านสุขาภิบาล งานสุขาภิบาลอนามัย

โดยท าการปรับปรุงสภาพรถ พร้อม
ติดต้ังอุปกรณ์ ดังนี้
1. ท าฝาข้างรถบริการเคล่ือนที ่มีประตู
ปดิ-เปดิ ฝาข้างขึน้ลงด้วยระบบโช๊คอัพ
2. ท าโต๊ะท างานพร้อมตู้เก็บเอกสาร 
2 ข้าง ซ้าย - ขวา
3. ท าประตูปดิ - เปดิฝาทา้ย
4. บปุรับปรุงหอ้งท างานภายในรถ
ทัง้หมด
5. เสริมแหนบรับน้ าหนกั 2 ตัวหลัง
ซ้าย - ขวา
6. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า
9,000 บทียูี
7. ตู้ล าโพงขยายเสียง จ านวน 2 ตู้

รวม 1 รายการ 500,000

906,300

งบประมาณ
(บาท)

รวมทั้งสิ้น 14 รายการ

พ.ศ. 2562
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ศ. 2561
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
   1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เก้าอี้อเนกประสงค์ เก้าอี้อเนกประสงค์ จ านวน 50 ตัว 27,500 หอ้งประชุมอาคาร งานธุรการ

ตัวละ 550 บาท ส าหรับหอ้งประชุม มูลนธิิชัยพฒันา กองสวัสดิการสังคม
อาคารมูลนธิิชัยพฒันา
1. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
2. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

2 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 17,000 หอ้งท างาน งานธุรการ
แบบแยกส่วน ชนดิติดผนงั ชนดิติดผนงั(มีระบบฟอกอากาศ) ผู้อ านวยการกอง กองสวัสดิการสังคม
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บทียูี สวัสดิการสังคม

จ านวน 1 เคร่ือง
1. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
2. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

3 เก้าอี้ท างาน เก้าอี้ท างาน 5,000 หอ้งท างานฝ่าย งานสังคมสงเคราะห์
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท สังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
1. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง กองสวัสดิการสังคม
2. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

พ.ศ. 2562

กองสวัสดิการสังคม

ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์และข้ันตอน

การด าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โต๊ะท างาน ชนดิเหล็ก โต๊ะท างาน ชนดิเหล็ก 11,000 หอ้งท างานฝ่าย งานสังคมสงเคราะห์

จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท สังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
1. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง กองสวัสดิการสังคม
2. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

รวม 4 รายการ 60,500

   1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เก้าอี้ท างาน เก้าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว 2,500 หอ้งท างานฝ่าย ฝ่ายพฒันาชุมชน

1. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง พฒันาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
2. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

2 โต๊ะท างาน ชนดิเหล็ก โต๊ะท างาน ชนดิเหล็ก (7 ล้ินชัก) 8,500 หอ้งท างานฝ่าย ฝ่ายพฒันาชุมชน
จ านวน 1 ตัว พฒันาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
1. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
2. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

รวม 2 รายการ 11,000

รายละเอียดของครุภัณฑ์และข้ันตอน
การด าเนินการ

รายละเอียดของครุภัณฑ์และข้ันตอน
การด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ ส าหรับ 21,000 หอ้งท างาน งานธุรการ

ส าหรับงานประมวลผล งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 16,000 หอ้งท างานฝ่าย งานสังคมสงเคราะห์
ส าหรับงานส านกังาน งานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า สังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

19  นิว้) จ านวน 1 ชุด กองสวัสดิการสังคม
1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

3 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300 หอ้งท างานฝ่าย งานสังคมสงเคราะห์
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) สังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง กองสวัสดิการสังคม

1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562รายละเอียดของครุภัณฑ์และข้ันตอน

การด าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ระบบการบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูล 30,000 หอ้งท างานฝ่าย งานสังคมสงเคราะห์

ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร ผู้ปว่ยติดเตียง และ สังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
จัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ย กองสวัสดิการสังคม
ติดเตียง จ านวน 43 ชุมชน  ในเขต
เทศบาลนครล าปาง ระบบสามารถ
ประมวลผลและแสดงรายงานผล
ประเภทต่างๆ ได้

1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

รวม 4 รายการ 71,300

ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์และข้ันตอน

การด าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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   2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 32,000 หอ้งท างาน ฝ่ายพฒันาชุมชน

ส าหรับงานส านกังาน ส าหรับงานส านกังาน กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า   19 นิว้) 

จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท

1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

2 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300 หอ้งท างาน ฝ่ายพฒันาชุมชน

พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

1. จัดส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารฯ

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

2. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดส่งฎีกาเบกิเงินใหก้องคลัง

รวม 2 รายการ 36,300

179,100

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์และข้ันตอน
การด าเนินการ

พ.ศ. 2562

รวมทั้งสิ้น 12 รายการ
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 47,000 งานธุรการ งานธุรการ

ชนดิต้ังพืน้หรือชนดิแขวน ส านกัการช่าง ส านกัการช่าง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 36,000 บทียูี

รวม 1 รายการ 47,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานที่ หน่วยงาน

ที่  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ผ้าใบเต็นท์ ผ้าใบเต็นท ์ขนาดประมาณ 4 x 8 เมตร 174,000 ในเขต ส านกัการช่าง

สีขาว พน่สีตราสัญลักษณ์และตัวหนงัสือ เทศบาลนครล าปาง
"เทศบาลนครล าปาง" จ านวน
20 ผืนๆละ 8,700.-บาท

รวม  1 รายการ 174,000

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ส านักการช่าง

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
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2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานที่ หน่วยงาน

ที่  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองผสมคอนกรีต เคร่ืองผสมคอนกรีต ความจุก่อนผสม 40,000 ในเขต ส านกัการช่าง

 ไม่นอ้ยกว่า 7 ลูกบาศก์ฟตุ ความจุ เทศบาลนครล าปาง
หลังผสมไม่นอ้ยกว่า 5 ลูกบาศก์ฟตุ
ระบบเฟอืงท าจากเหล็กหล่อ สามารถ
ปรับตัวโม่ได้มุมทกุต าแหนง่รอบตัว 
360 องศา ใช้มอเตอร์ไฟฟา้ 3 HP
220 โวลท ์จ านวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองสกัดคอนกรีต เคร่ืองสกัดคอนกรีต ก าลังไฟฟา้ 25,000 ในเขต ส านกัการช่าง

 ไม่นอ้ยกว่า 1,510 วัตต์  อัตราการสกัด เทศบาลนครล าปาง
หรือกระแทก ไม่นอ้ยกว่า 1,450 รอบต่อ
นาท ีใช้ไฟฟา้ 220 โวลท ์จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 2  รายการ 65,000

2. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานที่ หน่วยงาน

ที่  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สว่านโรตารี จัดซ้ือสว่านโรตารี ก าลังไฟฟา้ไม่นอ้ยกว่า 25,000 ในเขต ส านกัการช่าง

 1,100 วัตต์ อัตราการเจาะหรือกระแทก เทศบาลนครล าปาง
1,450 ถึง 2,900 รอบต่อนาท ี
ใช้ไฟฟา้ 220 โวลท ์จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 1  รายการ 25,000

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานที่ หน่วยงาน
ที่  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โคมไฟฟา้ถนน โคมไฟฟา้ถนน ขนาด 2x18 วัตต์ 185,000 ในเขต ส านกัการช่าง

ขนาด 2x18 วัตต์ เพือ่ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะภายใน เทศบาลนครล าปาง
เขตเทศบาลนครล าปาง

2 โคมไฟฟา้ถนน  โคมไฟฟา้ถนน ขนาด 2x36 วัตต์ 204,000 ในเขต ส านกัการช่าง

ขนาด 2x36 วัตต์ เพือ่ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะภายใน เทศบาลนครล าปาง
เขตเทศบาลนครล าปาง

ครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561

3.1 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562

หนา้ 139



ล าดับ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานที่ หน่วยงาน
ที่  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ตู้ควบคุมไฟสัญญาณ ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร 400,000  - แยกเพญ็ทรัพย์ ส านกัการช่าง

จราจร เพือ่ติดต้ังแยกเพญ็ทรัพย์ และ  - แยกวิทยาลัย
แยกวิทยาลัยสวนดุสิต (เดิม) สวนดุสิต (เดิม)
ถนนพหลโยธิน 
จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 200,000 บาท

รวม 3  รายการ 789,000

5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานที่ หน่วยงาน
ที่  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 19,000 ในเขต ส านกัการช่าง

แบบข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 9,500 บาท เทศบาลนครล าปาง
 

รวม 1  รายการ 19,000

ครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานที่ หน่วยงาน

ที่  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 800,000 สวนสาธารณะ ส านกัการช่าง

กลางแจ้ง จ านวน 2 ชุด โครงสร้างท าจากเหล็กรูปภัณฑ์ เขลางค์นคร
หรือโลหะอย่างดี ทาสีด้วยสีด าด้าน และสวนสาธารณะ

  หรือสีฝุ่น จ านวน 2 ชุดๆ ละ  เฉลิมพระเกียรติ  
 400,000.-บาท  84 พรรษา

 (ประตูเวียง)
รวม 1  รายการ 800,000

7. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานที่ หน่วยงาน

ที่  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าปรับปรุงสภาพรถขุด ซ่อมปรับปรุงระบบเคร่ืองล่าง และอื่น ๆ 391,000 ในเขต ส านกัการช่าง

ตีนตะขาบ หมายเลข ทีต้่องท างานเกี่ยวข้องสัมพนัธ์กัน เทศบาลนครล าปาง
ทะเบยีน ตค 101  

2 ค่าดัดแปลงรถบรรทกุเล็ก ติดต้ังระบบยกฝาบอ่พกัและส่วนประกอบ 80,000 ในเขต ส านกัการช่าง
หมายเลขทะเบยีน อื่น ๆ ทีต้่องท างานเกี่ยวข้องสัมพนัธ์กัน เทศบาลนครล าปาง
นข 2656

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

6. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์
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ล าดับ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานที่ หน่วยงาน
ที่  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ค่าปรับปรุงสภาพ เปล่ียนถังเก็บโคลน ปรับปรุงระบบฉีดน้ า 1,800,000 ในเขต ส านกัการช่าง

รถดูดโคลนเลน แรงดันสูง ระบบทอ่ทางดูดโคลนเลน เทศบาลนครล าปาง
หมายเลขทะเบยีน ระบบไฮดรอลิค และส่วนประกอบอื่นๆ
ลป 80-8778 ทีต้่องท างานเกี่ยวข้องสัมพนัธ์กัน

รวม  3 รายการ 2,271,000

4,190,000รวมทั้งสิ้น 13 รายการ

ครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กล้องโทรทศันว์งจรปดิ กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 115,000 สถานขีนส่ง ส านกั

แบบมุมมองคงที ่ส าหรับติดต้ัง งบทัว่ไป ผู้โดยสารจังหวัด ปลัดเทศบาล
ภายในอาคาร จ านวน 5 ตัว ช่วยเหลือ ล าปาง 
ตัวละ 23,000.- บาท เทศบาลนครล าปาง
1. เข้าประชุม คกก.จัดหาระบบ
   คอมพวิเตอร์ 
2. ขออนมุัติเบกิเงินงบทัว่ไปช่วยเหลือ
3. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
4. จัดท าฎีกาเบกิจ่ายเงิน

2 อุปกรณ์บนัทกึภาพ อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย 24,000 สถานขีนส่ง ส านกั
ผ่านเครือข่าย (Network (Network Video Recorder) งบทัว่ไป ผู้โดยสารจังหวัด ปลัดเทศบาล
Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ช่วยเหลือ ล าปาง 

1. เข้าประชุม คกก.จัดหาระบบ เทศบาลนครล าปาง
   คอมพวิเตอร์ 
2. ขออนมุัติเบกิเงินงบทัว่ไปช่วยเหลือ

3. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
4. จัดท าฎีกาเบกิจ่ายเงิน

รวม 2 รายการ 139,000

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง เทศบาลนครล าปาง

ครุภัณฑ์ งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   2.1 แผนงานการพาณิชย์แผนงานการพาณิชย์
ล าดับ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ 9,500 สถานขีนส่ง ส านกั
แบบ PoE (PoE L2 แบบ PoE (PoE L2  SwitCh) งบทัว่ไป ผู้โดยสารจังหวัด ปลัดเทศบาล
 SwitCh) ขนาด 8 ช่อง ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ช่วยเหลือ ล าปาง 

1. เข้าประชุม คกก.จัดหาระบบ เทศบาลนครล าปาง
   คอมพวิเตอร์ 
2. ขออนมุัติเบกิเงินงบทัว่ไปช่วยเหลือ
3. จัดส่งกองคลังเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง
4. จัดท าฎีกาเบกิจ่ายเงิน

รวม 1 รายการ 9,500

148,500รวมทั้งสิ้น 3 รายการ

ครุภัณฑ์ งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ

สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ลดของเสียในแหล่งน้า้วิกฤต 1. ด้าเนนิการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง 7,438,500 แม่น้า้วัง ส่วนเฝ้าระวัง

และจัดการคุณภาพน้า้ วิเคราะหแ์ละประเมินคุณภาพน้า้ในพืน้ที่ จ. ล้าปาง คุณภาพส่ิงแวดล้อม,
ในแหล่งน้า้หลัก วิกฤต สสภ. 2 ล้าปาง

2. การประเมินความสามารถในการ
รองรับมลพษิได้ของล้าน้า้ และประยุกต์
ใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ในการ
จัดการคุณภาพน้า้
3. พฒันาและเผยแพร่ระบบฐานข้อมูล
คุณภาพน้า้เพือ่น้าไปใช้ประโยชนเ์ชิงพืน้ที่
4. ส่งเสริมและสนบัสนนุใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่มีการจัดการ
คุณภาพน้า้อย่างเปน็ระบบ

2 ติดตามตรวจสอบแหล่ง เก็บตัวอย่างน้า้ทิง้ ตรวจวิเคราะห์ 13,000 ศูนย์จัดการ ส่วนควบคุมคุณภาพ
ก้าเนดิมลพษิตามแนวคิด ทางหอ้งปฏิบติัการ สสภ.2 ล้าปาง คุณภาพน้า้ ส่ิงแวดล้อม,
ประชารัฐเพือ่ส่งเสริมให้ จ้านวน 1 คร้ัง/ป ีเพือ่ปฏิบติัตามกฎหมาย เทศบาลนครล้าปาง สสภ. 2 ล้าปาง
ปฏิบติัตามกฎหมาย ส่ิงแวดล้อม หมู่ 5 ต. ปงแสนทอง
ส่ิงแวดล้อม อ. เมือง จ. ล้าปาง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

(โครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาลนครล าปาง)
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ

สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

3 เพิม่ประสิทธิภาพ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 10,000 ส้านกังานเทศบาล ส่วนยุทธศาสตร์และ
การด้าเนนิงานแผนปฏิบติั ประสิทธิภาพของระบบรวบรวมและ นครล้าปางและ แผนส่ิงแวดล้อม,
การเพือ่การจัดการคุณภาพ บ้าบดัน้า้เสียรวมชุมชน ศูนย์จัดการคุณภาพ สสภ. 2 ล้าปาง
ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด เทศบาลนครล้าปาง น้า้เทศบาล

นครล้าปาง หมู่ 5
 ต. ปงแสนทอง

อ. เมือง
จ. ล้าปาง

4 พฒันาเมืองล้านนานา่มอง ปรับปรุงภูมิทศันถ์นนสายวัฒนธรรม 3,134,400 บริเวณวัดประตูปอ่ง ส้านกังานโยธาธิการ
บริเวณเมืองเก่า จังหวัด (ต่อเนือ่ง) ล้าปาง และผังเมือง
ล้าปาง ล้าพนู และเชียงใหม่ จ. ล้าปาง

5 ส่งเสริมและพฒันาการ จัดงานสลุงหลวง ก๋องใหญ่ปใีหม่เมือง 3,000,000 ข่วงนคร (หา้แยก ส้านกังานวัฒนธรรม 
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ นครล้าปาง กิจกรรม อาทเิช่น ขบวนแห่ หอนาฬิกา) จ. ล้าปาง
จังหวัดล้าปาง สลุงหลวง ขบวนแหง่พระเจ้าแก้วมรกต อ. เมือง จ. ล้าปาง

การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวด
เทพบตุร ธิดาสลุงหลวง การสาธิต
จ้าหนา่ยผลิตภัณฑ์ในชุมชน รวม 5 วัน
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ

สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

6 แข่งขันตีก๋องปูจ่านครล้าปาง 1. จัดการแข่งขันตีก๋องปูจ่า 700,000 ข่วงนคร (หา้แยก ส้านกังานวัฒนธรรม 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ชิงถ้วยพระราชทานฯ 13 อ้าเภอ หอนาฬิกา) จ. ล้าปาง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 2. จัดนทิรรศการก๋องปูจ่า รวม 2 วัน อ. เมือง จ. ล้าปาง
พระบรมราชินนีาถ 
ในรัชกาลที ่9 คร้ังที ่18
ประจ้าป ี2562

7 ส่งเสริมและพฒันา จัดกิจกรรม 10 คร้ัง น้าทนุทางวัฒนธรรม 1,200,000 ถนนสายวัฒนธรรม ส้านกังานวัฒนธรรม 
การทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ ของชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิม่ทาง ต. เวียงเหนอื จ. ล้าปาง
จังหวัดล้าปาง วัฒนธรรม เศรษฐกิจและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วในมิติ อ. เมือง จ. ล้าปาง
สร้างสรรค์สนบัสนนุ วัฒนธรรม
การทอ่งเทีย่วชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานราก
กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากถนนสายวัฒนธรรม
"ม่วนแต๊หนา ภูมิผญา
จาวละกอน"

8 สืบสานประเพณีสรงน้า้ กิจกรรมสรงน้า้พระบรมธาตุดอนเต้า 300,000 วัดพระแก้วดอนเต้า ส้านกังานวัฒนธรรม 
พระบรมธาตุดอนเต้าไหว้สา ไหว้สา พระเจ้าทองทพิย์เดือนแปดเปง็ สุชาดาราม จ. ล้าปาง
พระเจ้าทองทพิย์ การประกวดท้าเคร่ืองสักการะล้านนา พระอารามหลวง
เดือนแปดเปง็ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้ถิน่ อ. เมือง จ. ล้าปาง

สะล้อซอซึง
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ

สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

9 บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 1. ส้ารวจข้อมูลวัดทีเ่ข้าร่วมโครงการ 30,000 วัดทีเ่ข้าร่วมโครงการ ส้านกังานวัฒนธรรม 
สามเณร และบวชศีลจาริณี 2. ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนใหป้ระชาชน ในเขตเทศบาล จ. ล้าปาง
ภาคฤดูร้อน เข้าร่วมโครงการ นครล้าปาง

3. จัดสรรงบประมาณแก่วัด
ทีร่่วมโครงการ

10 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 1. ประชุมวางแผนและติดตามและรับการ จัดกิจกรรม ในเขตเทศบาล กลุ่มงานเวชกรรม
แม่และเด็ก อ้าเภอเมือง ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในภาพรวม นครล้าปาง สังคม รพ.ล้าปาง
ล้าปาง ป ี2562 ระดับอ้าเภอ จังหวัด และกรมอนามัย ระดับอ้าเภอ

2. อบรม.อสม.เชี่ยวชาญเพือ่ติดตาม เมืองล้าปาง กลุ่มงานเวชกรรม
กลุ่มเส่ียง/เย่ียมมารดาทารก สังคม รพ.ล้าปาง
ติดตามนมแม่และประเมินพฒันาการ
3. จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้งานอนามัย สาธารณสุขอ้าเภอ
แม่และเด็กบรูณาการ เมืองล้าปาง
3.1. ศูนย์เด็กเล็กนา่อยู่
3.2. ต้าบลมหศัจรรย์ 1,000 วัน
3.3. ผลงานเด่น อสม.นมแม่
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ

สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

11 พฒันาและสร้างเสริม 1. ประชุมครูอนามัยโรงเรียนและ จัดกิจกรรม ในเขตเทศบาล กลุ่มงานเวชกรรม
สุขภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน ทมีบคุลากร หลักสูตร 1 วัน ในภาพรวม นครล้าปาง สังคม รพ.ล้าปาง
อ้าเภอเมืองล้าปาง   - ครูอนามัยโรงเรียน /รพ.สต. / สสอ. / ระดับอ้าเภอ

รพ.ล้าปาง เมืองล้าปาง
2. ประชุมชี้แจงการด้าเนนิงานแนวทางให้ 10,000 กลุ่มงานเวชกรรม
วัคซีนในโรงเรียนและติดตามประเมินผล สังคม รพ.ล้าปาง
การใหวั้คซีน
 - ร.ร.ในเขตเทศบาล จ้านวน 26 รร.
50คนx2คร้ัง
3. พฒันารูปแบบการแก้ไขปญัหาเด็กอ้วน/ 20,000 กลุ่มงานเวชกรรม
เต้ีย / ผอม  ในสถานศึกษาและติดตาม สังคม รพ.ล้าปาง
ประเมินผล   *กลุ่มเด็กอ้วน/เร่ิมอ้วน
  -จัดกิจกรรมค่ายวัยใส หุน่สวย /กิจกรรม
ทมีน้า(SKC)นกัจัดการน้า้หนกัเด็ก
เพือ่พฒันาเปน็Roll Model/
เพือ่นช่วยเพือ่นหลักสูตร 1 วัน
4. เจาะ Hct ในเด็กป. 1 จัดกิจกรรม กลุ่มงานเวชกรรม
 - ตรวจ/คัดกรองการประเมินภาวะโภชนาการในภาพรวม สังคม รพ.ล้าปาง
ภาวะการได้ยิน ปญัหาด้านสุขภาพและ ระดับอ้าเภอ
การแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพโรงเรียนเขต เมืองล้าปาง
เทศบาลนครล้าปาง
5. จ่ายเสริมยาเม็ดธาตุเหล็กสัปดาหล์ะ 
1 เม็ด 
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ

สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

12 ปอ้งกันและแก้ไข 1. พฒันาคลินกิมิตรวัยรุ่น 1 แหง่ 29,000 ในเขตเทศบาล กลุ่มงานเวชกรรม
การต้ังครรภ์ไม่พร้อม  ในเขตเทศบาลนครล้าปาง นครล้าปาง สังคม รพ.ล้าปาง
ในวัยรุ่นอายุต้่ากว่า 20 ป ี 2. ติดตามประเมินผลความก้าวหนา้
อ้าเภอเมืองล้าปาง มุมเพือ่นใจวัยรุ่นในโรงเรียน

3. การใหค้วามรู้การปอ้งกันการต้ังครรภ์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ุในโรงเรียน
4. การจัดกิจกรรมทกัษะการส่ือสาร
 พอ่แม่ผู้ปกครอง

13 พฒันาคลินกิ NCD 1. การคัดกรองค้นหาผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง จัดกิจกรรม ในเขตเทศบาล กลุ่มงานเวชกรรม
คุณภาพเครือข่าย PCC DM / HT ในภาพรวม นครล้าปาง
เขตเมืองล้าปาง  - ประชากรอายุ 35 ปขีึน้ไปได้รับการ ระดับอ้าเภอ สังคม รพ.ล้าปาง

คัดกรองความเส่ียงโรค DM , HT เมืองล้าปาง
43 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครล้าปาง กลุ่มงานเวชกรรม
 - สตรีทีม่ีอายุ 30-70 ป ีได้รับการตรวจ สังคม รพ.ล้าปาง
คัดกรองมะเร็งเต้านม 43 ชุมชนเทศบาล
นครล้าปาง
 - สตรีทีม่ีอายุ 30-60 ป ีได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี 
pap smear
 - พฒันาหมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่มงานเวชกรรม
สุขภาพ 3 อ.2 ส. ตามแนวทาง
7 ขัน้ตอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม รพ.ล้าปาง
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 - ประกวดหมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่มงานเวชกรรม
ระดับต้าบล  คัดเลือกตัวแทนเทศบาล สังคม รพ.ล้าปาง
นคร 2 ชุมชน
 - ประกวดหมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรม สาธารณสุขอ้าเภอ
ระดับอ้าเภอ เมืองล้าปาง
 - มีการรณรงค์ส่ือสารเตือนภัยสุขภาพ 
3อ. 2ส. 3ม 2ข 1ร. และประชาสัมพนัธ์ 
สร้างความรู้ ความตระหนกัใหก้ับ
ประชาชนและชุมชน 

14 ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 1. ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม ในเขตเทศบาล กลุ่มงานเวชกรรม
ผู้สูงอายุป ี2562 ระดับต้าบล/อ้าเภอ(ประธานชุมชน/ ในภาพรวม นครล้าปาง สังคม รพ.ล้าปาง

แกนน้า) ระดับอ้าเภอ
2. จัดท้าทะเบยีนผู้สูงอายุภาวะพึง่พงิและ เมืองล้าปาง กลุ่มงานเวชกรรม
ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส สังคม รพ.ล้าปาง
3. ติดตามส้ารวจการเข้าถึงสถานบริการ
ตามชุดสิทธิประโยชน์
4. เวทมีหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ต้าบล  สาธารณสุขอ้าเภอ
LTC ต้นแบบ ระดับอ้าเภอ เมืองล้าปาง
5. ส่งเสริมและสนบัสนนุการจัดกิจกรรม
ในชมรมผู้สูงอายุระดับต้าบล/โซน สาธารณสุขอ้าเภอ
และโรงเรียนผู้สูงอายุภายใต้ เมืองล้าปาง
theme : Aging Health  Promotion 
Campaign โดยเลือกจากชุดข้อมูล
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ความรู้ใหเ้หมาะสมตามบริบทและ
สถานะสุขภาพผู้สูงอายุในพืน้ที ่

15 วัดส่งเสริมสุขภาพ 1. การด้าเนนิงานประชุมคณะกรรมการ จัดกิจกรรม ในเขตเทศบาล กลุ่มงานเวชกรรม
อ้าเภอเมืองล้าปาง ป ี2562 วัดส่งเสริมสุขภาพ ในภาพรวม นครล้าปาง สังคม รพ.ล้าปาง
(วัดรอบรู้สุขภาพ) 2. จัดประชุมและประเมินวัดส่งเสริม ระดับอ้าเภอ

สุขภาพในเขตเทศบาล 5 วัด เมืองล้าปาง
วัดพระแก้วดอนเต้า  /  วัดนาก่วมเหนอื
วัดคะตึก  /  วัดเชตวัน /  วัดศรีบญุโยง

16 พฒันาระบบการบริหาร 1.ประชุม/ติดตามงานอสม. ทัง้ 43 ชุมชน 35,500 43 ชุมชน กลุ่มงานเวชกรรม
จัดการข้อมูลเขตเทศบาล (บรูณาการร่วมกับเวทกีารประชุมประจ้า สังคม รพ.ล้าปาง
นครล้าปาง เดือนของกองสาธารณสุข )

 - ติดตามความก้าวหนา้งานเชิงรุก 43 ชุมชน กลุ่มงานเวชกรรม
ทกุกลุ่มวัย สังคม รพ.ล้าปาง
 - ทมีสุขภาพด้าเนนิงานเชิงรุกพบปะ
อสม. ติดตามความก้าวหนา้งานอสม.
และเครือข่ายสุขภาพในพืน้ที ่43 ชุมชน
(บรูณาการร่วมกับเวทกีารประชุมประจ้า
เดือนของกองสาธารสุข )
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17 ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ ทกัษะการช่วยเหลือเด็กทีม่ีปญัหา จัดกิจกรรม ในเขตเทศบาล กลุ่มงานจิตเวช
เร่ือง การช่วยเหลือเด็กทีม่ี สุขภาพจิตในโรงเรียน / กลุ่มสมาธิส้ัน ในภาพรวม นครล้าปาง รพ.ล้าปาง
ปญัหาสุขภาพจิตในโรงเรียน ระดับอ้าเภอ

เมืองล้าปาง

18 ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประชาสัมพนัธ์การปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 50,000 ในเขตเทศบาล งานควบคุมโรค
สุ่มส้ารวจแหล่งเพาะพนัธ์ลูกน้า้ยุงลาย นครล้าปาง กลุ่มงานเวชกรรม
พน่สารเคมีก้าจัดยุงตัวแก่ (รพ./รร.เอกชน) สังคม

19 เฝ้าระวังโรคจาก  -กิจกรรมเฝ้าระวัง ค้นหา ผู้ประกอบการ ในเขตเทศบาล กลุ่มงานอาชีว
การประกอบอาชีพ ด้าเนนิ การสถานประกอบการปลอดโรค นครล้าปาง เวชกรรม

 - จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ รพ.ล้าปาง
ในสถานบริการ (โรงงาน /
รัฐวิสาหกิจชุมชน)

20 พฒันาศักยภาพ  -พฒันาศักยภาพการด้าเนนิงาน งบจัดสรร ในเขตเทศบาล กลุ่มงานเวชกรรม
เครือข่ายสุขภาพ ด้านสุขภาพ จากสสจ. นครล้าปาง สังคม รพ.ล้าปาง
ภาคประชาชน (อสม.)  - จัดประชุม อบรม อสม.นกัจัดการ

สุขภาพ/อสม.จิตอาสา
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21 ฝึกอบรมการปฐมพยาบาล 1. จัดประชุมชี้แจง อสม. รายละเอียด 53,800 เทศบาลนครล้าปาง สสจ.ล้าปาง
เบือ้งต้นและการช่วยชีวิต โครงการและคัดเลือกแกนน้า อสม.
ขัน้พืน้ฐาน  (CPR) ส้าหรับ 2. จัดท้าโครงการ เพือ่ขออนมุัติ
อสม. เทศบาลนครล้าปาง พร้อมบนัทกึข้อความในการปฏิบติังาน

3. ประสานหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องและ
ทมีวิทยากรชีพจากโรงพยาบาลล้าปาง
และสสจ.ล้าปาง
4. จัดอบรมแกนน้าเร่ืองปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นและการช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐาน
(CPR) ส้าหรับอสม.
5. ประเมินผลโครงการ 
สรุปการประเมินผลเสนอกองทนุ
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครล้าปาง

22 ส่งเสริมเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพช่องปากส่งต่อการรักษา 43,000 ศูนย์เด็กเล็กในเขต กลุ่มงานทนัตกรรม
ช่องปากเด็กปฐมวัย และทาฟลูออไรด์วานชิ งบประมาณ เทศบาล จ้านวน รพ.ล้าปาง

รวมทัง้อ้าเภอ 16 ศูนย์ (ยกเว้น
ศูนยฯ เทศบาลและ
คลินกิเด็กดีที ่รพ. 
ล้าปาง)
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23 ใหบ้ริการส่งเสริมปอ้งกัน 1. ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก 150,000 รร.ในเขตเทศบาล กลุ่มงานทนัตกรรม
รักษาทางทนัตกรรม เด็กนกัเรียน ระดับชั้นอนบุาล 1-3 งบประมาณ ระดับอนบุาล รพ.ล้าปาง
ในกลุ่มเด็กนกัเรียน 6-15 ปี ระดับประถมศึกษาปทีี ่1,2,5,6 รวมทัง้อ้าเภอ จ้านวน 19 แหง่ 

2. ใหบ้ริการเคลือบหลุมร่องฟนั,อุดฟนั ระดับประถมศึกษา
ขุดหนิปนูและถอนฟนัแก่เด็กนกัเรียน จ้านวน 20 แหง่
ทีพ่บปญัหาทางทนัตสุขภาพ (ใหบ้ริการ ระดับมัธยม 1 แหง่
รักษาในโรงเรียนยกเว้นโรงเรียนในเขต โรงเรียนวัดปริยัติ
ความรับผิดชอบของเทศบาลนคร (6 แหง่) ม่อนจ้าศีล, 

วัดพระแก้วดอนเต้า,
วัดวิสุทธ์ิ

24 การคัดกรองและดูแล 1. คัดกรองและฝึกทกัษะการดูแลสุขภาพ 15,500  - ศสม.ม่อนกระทงิ กลุ่มงานทนัตกรรม
สุขภาพช่องปาก ช่องปากผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง งบประมาณ  - โรงงานในเขต
ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง 2. คัดกรองและฝึกทกัษะการดูแล รวมทัง้อ้าเภอ เทศบาล 6 แหง่
(เบาหวาน ความดัน) สุขภาพช่องปากผู้ปฏิบติังานในโรงงาน และบรูณาการ
ตามระดับความรุนแรงของ กับกลุ่มงาน
ปงิปองจราจร 7 สี และ เวชกรรมสังคม
กลุ่มวัยท้างาน และงานอาชีวะ

และอนามัย
ส่ิงแวดล้อม
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