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ส่วนที่ 1

สวนที่ 1
บทนํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และแผนการดําเนินงาน ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น ดังนั้น แผนการดําเนินงานจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามในการดําเนินงานและการประเมินผล ซึ่งจะนําไปสูการวัดผล
ความสําเร็จของการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1.1. เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น
1.2. เพื่อใหทราบกําหนดหวงเวลาในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
1.3. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการควบคุม ติดตามและประเมินผลโครงการประจําปงบประมาณ
1.4. เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของเทศบาล
2. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5
ขอ 26 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
2.1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2.2. คณะกรรมการพัฒ นาทอ งถิ่น พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลว เสนอผูบริ หารทองถิ่น ประกาศเปน แผนการดํ าเนิ น งาน ทั้ ง นี้ ใหป ดประกาศ
เปนแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
และ ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น

หนา 1

3. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
3.1. สามารถตรวจสอบแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น
3.2. สามารถตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3. สามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.4. สามารถวัดผลความสําเร็จของโครงการพัฒนาและกิจกรรม
3.5. สามารถนําผลการติดตามและประเมินผลโครงการที่ไดรับ นํามาแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการทํางานใหดีขึ้น

หนา 2

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ

แบบ ผด. 01

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครลาปาง
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.5 แผนงานงบกลาง
รวม
2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
2.3 แผนงานงบกลาง
รวม
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

3
3
4
13
5
28

1.81
1.81
2.41
7.83
3.01
16.87

3,110,000
110,000
750,000
2,490,000
100,559,200
107,019,200

1.13
0.04
0.27
0.91
36.64
38.99

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
เทศบาลนครลาปาง

เทศบาลนครลาปาง
10
2
1
13

6.02
1.21
0.60
7.83

1,772,500
260,000
1,550,000
3,582,500

0.66
0.09
0.56
1.31
เทศบาลนครลาปาง

38
1
5
44

22.90
0.60
3.01
26.51

74,224,480
100,000
2,500,000
76,824,480

27.04
0.04
0.91
27.99

หน้า 3

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม
ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4.3 แผนงานงบกลาง
รวม
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5.3 แผนงานการศึกษา
5.4 แผนงานการพาณิชย์
รวม
6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซงึ่ มรดกทางวัฒนธรรม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

47
1
2
50

28.31
0.60
1.21
30.12

70,095,850
100,000
2,800,000
72,995,850

25.54
0.04
1.02
26.60

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
เทศบาลนครลาปาง

เทศบาลนครลาปาง
11
1
1
1
14

6.63
0.60
0.60
0.60
8.43

1,433,000
100,000
115,000
20,000
1,668,000

0.52
0.04
0.04
0.01
0.61
เทศบาลนครลาปาง

1
9
1
11

0.60
5.43
0.60
6.63

300,000
6,650,000
60,000
7,010,000

0.11
2.42
0.02
2.55
เทศบาลนครลาปาง

1
5
6
166

0.60
3.01
3.61
100.00

50,000
5,300,000
5,350,000
274,450,030

0.02
1.93
1.95
100.00

หน้า 4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครลาปาง

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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 ปรองดองสมานฉันท์
จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
60,000 เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา
เงินรายได้

2 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ดาเนินการจัดการเลือกตั้ง
นครลาปาง และเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
นายกเทศมนตรีนครลาปาง เทศบาลนครลาปาง

3,000,000 เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
เงินรายได้

3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ดาเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
เกีย่ วกับประชาธิปไตย
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย

50,000
เงินรายได้

เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล

หน้า 5

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเจ้าหน้าที่
50,000 เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
บรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันฯ และเครือข่ายงาน
เงินรายได้
ป้องกันฯ ในเขตเทศบาลนครลาปาง

2 ส่งเสริมความรู้สู้ภัยพิบตั ิ
ให้แก่ชุมชน

1. กาหนดจานวนชุมชนในการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบตั ิ
2. ให้ประชาชนตามชุมชนเป้าหมาย
ให้ได้รับความรู้การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ

50,000
เงินรายได้

ชุมชนต่าง ๆ
ในเขตเทศบาล
นครลาปาง

สานักปลัดเทศบาล

หน้า 6

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
3 ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ จัดกิจกรรมเพือ่ ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
10,000 เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
ทางถนนในช่วงเทศกาล ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วง
เงินรายได้
เทศกาลสงกรานต์ ในการเดินทาง
ไป-กลับ ภูมิลาเนาเดิม ณ จุดบริการ
ประชาชน และช่วยเหลือประชาชน
ทีป่ ระสบเหตุได้อย่างทันท่วงที
และมีประสิทธิภาพ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 1. การอบรมเพิม่ องค์ความรู้ด้านต่างๆ
500,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
และผู้เกี่ยวข้อง
จานวน 20 ครั้ง
เงินรายได้
นครลาปาง
2. กิจกรรมธรรมะเคลื่อนที่
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดาเนินงานกับหน่วยงานอื่น
4. การประชุมชี้แจงและให้ความรู้
เรื่อง สิทธิตามกฎหมายสาหรับผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครลาปาง

2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ลานคนบ่าเก่า

กิจกรรมแสดงความสามารถ /ภูมิปญ
ั ญา
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ
จานวน 2 ครั้ง

100,000
เงินรายได้

ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
นครลาปาง

3 ส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มคนพิการและ
ครอบครัว

1. การอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ
2. การประชุมชี้แจงและให้ความรู้
เรื่อง สิทธิตามกฎหมายสาหรับคนพิการ
ในเขตเทศบาลนครลาปาง
3. อบรม อสส. เรื่องการดูแลคนพิการ

50,000
เงินรายได้

ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
นครลาปาง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี 1. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพิม่ องค์
100,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
ความรู้ต่างๆ จานวน 10 ครั้ง
เงินรายได้
นครลาปาง
2. กิจกรรมวันสตรีสากล
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดาเนินงานกับหน่วยงานอื่น
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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 สนับสนุนขับเคลื่อน
ขออนุมัติโครงการ
100,000
กองสวัสดิการสังคม
การจัดทาแผนชุมชน
กิจกรรมที่ 1
เงินรายได้
สู่การพัฒนาท้องถิน่
กิจกรรม (ฝึกอบรมทางวิชาการ)
ห้องประชุม
หลักสูตร เรื่อง เทคนิคและแนวทาง
เทศบาลนครลาปาง
ในการการจัดทาแผนชุมชน ให้แก่ผู้นา
ชุมชนและคณะกรรมการเครือข่ายฯ
กิจกรรมที่ 2
1. กิจกรรมประชุมประชาคมการจัดทา
ชุมชนในเขต
แผนชุมชน ประจาปีงบประมาณ
เทศบาลนครลาปาง
พ.ศ. 2564
จานวน 43 ชุมชน
2. การสารวจข้อมูลชุมชนและจัดทา
ชุมชนในเขต
รูปเล่มแผนชุมชนประจาปีงบประมาณ
เทศบาลนครลาปาง
พ.ศ. 2564
จานวน 43 ชุมชน
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรม (สัมมนาทางวิชาการ)
ห้องประชุม
ประชุมวิพากษ์แผนชุมชนประจาปี
เทศบาลนครลาปาง
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพือ่ บรรจุ
ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
สรุปและติดตามประเมินผล
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
100,000 1. ห้องประชุม
2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ขออนุมัติโครงการ
กองสวัสดิการสังคม
กิจกรรมที่ 1
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ
เงินรายได้ เทศบาลนครลาปาง
กิจกรรม (การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ)
ในชุมชนเมือง
2. ชุมชนในเขต
เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
เทศบาลนครลาปาง
การรณรงค์การปัน่ จักรยานในวิถีชีวิต
ประจาวัน กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรม (การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ)
เรื่อง แนวทาง/วิธีการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการใช้จักรยานในวิถีชีวิต
ประจาวัน กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรม (การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ)
เรื่อง ปัญหาอุปสรรคในการใช้จักรยาน
ในวิถีชีวิตประจาวัน กลุ่มเป้าหมาย
40 คน
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรม (การฝึกอบรม) ให้ความรู้
เรื่อง แนวทางการใช้จักรยานในชุมชน
ให้พน้ จากอุบตั ิเหตุ กลุ่มเป้าหมาย
80 คน
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมการจัดมหกรรมรวมพล
คนใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจาวัน
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมการรณรงค์ปนั่ จักรยาน
เนือ่ งในวันจักรยานโลก
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมรณรงค์การปัน่ จักรยาน
ในวิถีชีวิตประจาวัน
เป้าหมาย จานวน 20 ครั้งๆ ละ 30 คน
ชุมชน เป็น "เจ้าภาพ" จานวน 10 ครั้ง
เทศบาลฯ เป็น "เจ้าภาพ" จานวน
10 ครั้ง
สรุปผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 1. ขออนุมัติหลักการโครงการ และ
300,000 1. ศูนย์สาธิตการ กองสวัสดิการสังคม
ให้กับประชาชนและ
แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
เงินรายได้ ตลาดเทศบาลนคร
กลุ่มอาชีพในเขต
2. ประชุมเพือ่ วางแผนกาหนดหลักสูตร
ลาปาง
เทศบาลนครลาปาง
ในการฝึกอบรมอาชีพ
2. ชุมชนในเขต
3. กาหนดหลักสูตรในการฝึกอบรม
เทศบาลนครลาปาง
อาชีพและรูปแบบการฝึกอบรม ร่วมกับ
43 ชุมชน
วิทยากรและกลุ่มเป้าหมาย
4. ดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ
ตามหลักสูตรทีก่ าหนด
5. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
6. จัดประชุมติดตามผลการดาเนินงาน
กลุ่มอาชีพ
7. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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 ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้
1. ขออนุมัติหลักการโครงการ
300,000
มูลนิธิชัยพัฒนา กองสวัสดิการสังคม
เศรษฐกิจพอเพียง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
เงินรายได้ (ศูนย์บริการผู้สูงอายุ )
โครงการ
3. ขออนุมัติกิจกรรม จานวน 4 ฐาน
การเรียนรู้
- กิจกรรมด้านการลดต้นทุน
การผลิต (ฐานการเรียนรู้ที่ 1)
- กิจกรรมด้านการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง และการพึง่ ตนเอง (ฐานการ
เรียนรู้ที่ 2)
- กิจกรรมด้านการบริหารการพัฒนา
(ฐานการเรียนรู้ที่ 3)
- กิจกรรมด้านการส่งเสริมการ
ตลาดและการแปรรูปผลผลิต
(ฐานการเรียนรู้ที่ 4)
4. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ส่งเสริมสนับสนุน
ขออนุมัติหลักการ
180,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
การป้องกันและแก้ไข
เงินรายได้
หรือนอกเขต
ปัญหายาเสพติด
คณะกรรมการและคณะทางานของ
เทศบาลนครลาปาง
ศูนย์ปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดเทศบาลนครลาปาง
(ศป.ปส.ทน.ลป.)
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมและ
ภายในเขต
ส่งเสริมการศึกษาเพือ่ ต่อต้านการใช้
เทศบาลนครลาปาง
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
ประจาปี 2562
กิจกรรมที่ 3 การสัมมนา
ภายในเขต
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและ
เทศบาลนครลาปาง
แก้ไขปัญหายาเสพติดกับหน่วยงาน
หรือภายในจังหวัด
อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือท้องถิน่ อื่น
หรือนอกเขตจังหวัด
ทีป่ ระสบผลสาเร็จ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมให้ความรู้ประชาคม
ภายในเขตเทศบาล
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หรือภายในจังหวัด
ครั้งที่ 1 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ครั้งที่ 2 การจัดงานรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 5 การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
ภายในเขตเทศบาล
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
หรือภายในจังหวัด
เทศบาลนครลาปาง
สรุปผลการดาเนินงาน

6 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
นครลาปาง

ขออนุมัติหลักการ
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
เพือ่ พัฒนาคุณภาพคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร
ลาปาง
กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
เพือ่ ติดตามผลการดาเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล
นครลาปาง
สรุปผลการดาเนินงาน

50,000
เงินรายได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสวัสดิการสังคม
ภายในเขต
เทศบาลนครลาปาง

ภายในเขต
เทศบาลนครลาปาง
หรือภายในจังหวัด
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
7 เสริมสร้างความเข้มแข็ง 1. ขออนุมัติหลักการ
10,000
ภายในเขต
กองสวัสดิการสังคม
ในการขับเคลื่อนงาน
2. ขออนุมัติกิจกรรม
เงินรายได้ เทศบาลนครลาปาง
การฌาปนกิจสงเคราะห์ 3. การฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เทศบาลนครลาปาง
กลุ่มเป้าหมาย ตาม พ.ร.บ.
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
4. สรุปผลการดาเนินงาน

8 ประกวดชุมชนน่าอยู่
หน้าบ้าน น่ามอง

ขออนุมัติหลักการ
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์
การประกวด
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ 3 การประกวดแข่งขัน ฯลฯ
กิจกรรมที่ 4 การมอบรางวัลและ
ประกาศนียบัตร
สรุปผลการดาเนินงาน

150,000
เงินรายได้

กองสวัสดิการสังคม
ทน.ลาปาง
และสถานทีศ่ ึกษา
ดูงาน
ทน.ลาปาง
เขต ทน.ลาปาง
ทน.ลาปาง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
กิจกรรมที่ 1 จัดงานการสรรหา
9 ส่งเสริมและสนับสนุน
20,000 1. ห้องประชุม
กองสวัสดิการสังคม
การจัดตั้งชุมชนและสรรหา 1. แต่งตั้งคณะทางานประชุมวางแผน
เงินรายได้ เทศบาลนครลาปาง
คณะกรรมการชุมชน
การทางานผู้ทเี่ กี่ยวข้องฯ
2. กองสวัสดิการฯ
2. รับสมัครประธานชุมชน
3 .ชุมชนทีห่ มดวาระ
การดาเนินกิจกรรมตามแผนจะดาเนินการตามที่มีประธาน
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สการสรรหา
ชุมชนพ้นจากตาแหน่งหรือมีการจัดตั้งชุมชนใหม่
คณะกรรมการชุมชน (รับเลือก
ประธานฯ)
4. เลือกประธานชุมชนโดยวิธีการ
ประชาคมและประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้ได้รับเลือก
ห้องประชุมเทศบาล
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรม
รายงานตัวและอบรมบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการชุมชนใหม่
สรุปโครงการฯ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
10 พัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมที่ 1
1,000,000 ห้องประชุมของ กองสวัสดิการสังคม
คณะกรรมการชุมชน
ฝึกอบรม (สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ)
เงินรายได้ หน่วยงานราชการ
และแกนนาองค์กรชุมชน เรื่อง ติดตามผลการดาเนินงานของ
หรือ เอกชน
คณะกรรมการชุมชน
กิจกรรมที่ 2
1. ห้องประชุมของ
ฝึกอบรม (อบรมทางวิชาการ
หน่วยงานราชการ
และดูงาน) เรื่อง หลักการบริหารจัดการ
หรือ เอกชน
ชุมชนตามแนวทางของปรัชญา
2 ศึกษาดูงาน ณ
เศรษฐกิจพอเพียงและดูงาน
ท้องถิน่ อื่นทีป่ ระสบ
ท้องถิน่ อื่นๆ ทีป่ ระสบผลความสาเร็จ
ความสาเร็จและ
ในการพัฒนาชุมชน
เป็นต้นแบบ
สรุปโครงการฯ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง
11 ส่งเสริมการบริหาร
100,000 1. ห้องประชุม
กองสวัสดิการสังคม
จัดการชุมชน
วิชาการ) การบริหารจัดการชุมชน
เงินรายได้ เทศบาลนครลาปาง
และติดตามผลการดาเนินงานของ
2. นอกสถานทีใ่ น
ชุมชน (ต.ค.)
ชุมชนตามกาหนดฯ
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง
วิชาการ) การบริหารจัดการชุมชนและ
ติดตามผลการดาเนินงานของชุมชน
(พ.ย. และ ธ.ค.)
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง
วิชาการ) การบริหารจัดการชุมชนและ
ติดตามผลการดาเนินงานของชุมชน
(ม.ค. และ ก.พ)
กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง
วิชาการ) การบริหารจัดการชุมชนและ
ติดตามผลการดาเนินงานของชุมชน
(มี.ค.)
กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง
วิชาการ) การบริหารจัดการชุมชนและ
ติดตามผลการดาเนินงานของชุมชน
(เม.ย. และ พ.ค)
กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง
วิชาการ) การบริหารจัดการชุมชนและ
หน้า 20

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
ติดตามผลการดาเนินงานของชุมชน
(ม.ย.)
กิจกรรมทึ่ 7 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง
วิชาการ) การบริหารจัดการชุมชนและ
ติดตามผลการดาเนินงานของชุมชน
(ก.ค.)
กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง
วิชาการ) การบริหารจัดการชุมชนและ
ติดตามผลการดาเนินงานของชุมชน
(ส.ค.)
สรุปโครงการฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม (สัมมนาทาง
12 ส่งเสริมและสนับสนุน
30,000 1. ห้องประชุม
กองสวัสดิการสังคม
การจัดระเบียบหอพัก
วิชาการ) เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
เงินรายได้ เทศบาลและหอพัก
และการจัดตั้งเครือข่าย ปฏิบตั ิการจัดระเบียบหอพัก
ในเขตเทศนคร
ผู้ประกอบกิจการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
ลาปาง
และลงพืน้ ทีต่ รวจเยี่ยมผู้ประกอบ
กิจการหอพัก
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรม (สัมมนาเชิง
2. ห้องประชุม
ปฎิบตั ิการ) แนวทางปฎิบตั ิในการ
เทศบาลนครลาปาง
บริหารจัดการหอพักและการจัดตั้ง
เครือข่ายผู้ประกอบกิจการหอพัก
สรุปโครงการฯ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
13 พัฒนาความเข้มแข็ง
กิจกรรมที่ 1
150,000 ห้องประชุมใน สนง. กองสวัสดิการสังคม
ของชุมชนต้นแบบตาม
ฝึกอบรม (สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ)
เงินรายได้ เทศบาลนครลาปาง
แนวทางปรัชญา
เรื่อง การติดผลการดาเนินงานและ
เศรษฐกิจพอเพียง
ทบทวนกิจกรรมของชุมชนต้นแบบ
ทีไ่ ด้ประกาศรับรองฯ
กิจกรรมที่ 2
ชุมชนท้องถิน่ อื่นๆ
ฝึกอบรม (อบรมเชิงปฏิบตั ิการและ
ทีป่ ระสบความ
ดูงาน) เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน
สาเร็จในการ
และการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
พัฒนาชุมชน
ชุมชนต้นแบบ
ต้นแบบฯ
สรุปโครงการฯ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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 สมทบกองทุนสวัสดิการ สมทบงบประมาณให้กับกองทุน
100,000
ภายในเขต
กองสวัสดิการสังคม
ชุมชนเทศบาลนครลาปาง สวัสดิการชุมชนทีไ่ ด้รับการรับรอง
เงินรายได้ เทศบาลนครลาปาง
เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

2 การให้การสงเคราะห์
ผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน

ให้การช่วยเหลือเป็นเงิน/สิ่งของ

400,000 เทศบาลนครลาปาง กองสวัสดิการสังคม
เงินรายได้

3 สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ผู้ปว่ ยเอดส์

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ
2. เบิกจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพ

330,000 เทศบาลนครลาปาง กองสวัสดิการสังคม
เงินอุดหนุน

4 สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ
2. เบิกจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพ

84,944,800 เทศบาลนครลาปาง กองสวัสดิการสังคม
เงินอุดหนุน

5 สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
คนพิการ

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ
2. เบิกจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพ

14,784,400 เทศบาลนครลาปาง กองสวัสดิการสังคม
เงินอุดหนุน
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 รณรงค์ก้าจัดลูกน้า้ ยุงลาย 1.จัดอบรมให้ความรู้และชี้แจงแนวทาง
ป้องกันโรคไข้เลือดออก การป้องกันควบคุมโรคตามนโยบายของ
และโรคซิการ์
กระทรวงสาธารณสุขให้กับ อสม. 43
ชุมชน และครูอนามัยโรงเรียนทุกแห่ง
2. มอบสิ่งสนับสนุนการรณรงค์ให้กับ
ชุมชนและโรงเรียนทุกแห่งได้แก่ปา้ ย
ไวนิล โปสเตอร์/แผ่นพับความรู้
ทรายก้าจัดลูกน้า้ เป็นต้น
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ก้าจัดลูกน้า้
ยุงลายในชุมชนและโรงเรียนทุกแห่ง

2 อบรมเพิม่ ความรู้และทักษะ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
แก่อาสาสมัครผู้เจรจา
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่อง
เหตุร้าคาญประจ้า
เทศบาลนครล้าปาง

1. ขออนุมัติโครงการ
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3. ฝึกปฏิบตั ิ จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ข้อพิพาท เรื่องเหตุร้าคาญ
ในเขตเทศบาลนครล้าปาง
4. สรุป/ประเมินผลโครงการ

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
250,000 ชุมชนและโรงเรียน
เงินรายได้
ทุกแห่งในเขต
เทศบาลนครล้าปาง

40,000
เงินรายได้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
3 รับฟังความคิดเห็น
1. ขออนุมัติโครงการ
เทศบัญญัติเทศบาลนคร 2. รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร
ล้าปาง ตามพระราชบัญญัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ร่างเทศบัญญัติการควบคุม
กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ร่างเทศบัญญัติสถานทีจ่ ้าหน่าย
อาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
และร่างเทศบัญญัติการจ้าหน่าย
สินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
- ร่างเทศบัญญัติการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและร่าง
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์
- ร่างเทศบัญญัติการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ
- ร่างเทศบัญญัติตลาด
- ร่างเทศบัญญัติการควบคุม
การประกอบกิจการตู้นา้ ดื่มหยอดเหรียญ
- ร่างเทศบัญญัติกิจการให้บริการ
เลี้ยงและดูแลเด็กทีบ่ า้ น
- ร่างเทศบัญญัติสุสานและ
ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน

งบประมาณ
(บาท)
50,000
เงินรายได้

สถานที่
ดาเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
และฌาปนสถานเอกชน
3. จัดประชุมการน้าเสนอข้อมูล
ให้กับคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ
4. เสนอร่างเทศบัญญัติสู่สภาเทศบาล
5. น้าร่างเทศบัญญัติเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดล้าปางลงนาม
6. น้าเทศบัญญัติไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
7. สรุป/ประเมินผลโครงการ

4 ส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานห้องส้วม
สาธารณะในเขตเทศบาล
นครล้าปาง

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์/เชิญชวนสถานที่
ทีม่ ีส้วมสาธารณะเข้าร่วมอบรม
3. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ (HAS)
4. ตรวจหาเชื้อฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ในส้วมสาธารณะ
5. ตรวจประเมินมาตรฐานส้วม
สาธารณะ (HAS)
6. สรุป/ประเมินผลโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

80,000
เงินรายได้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
5 ส่งเสริมและพัฒนา
1. ขออนุมัติโครงการ
สถานประกอบการ
2. ประชาสัมพันธ์/และเชิญชวน
ซ่อมรถในเขตเทศบาล
สถานประกอบการซ่อมรถเข้าร่วมอบรม
3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
นครล้าปาง
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมทีด่ ีและ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จากการท้างาน
4. สรุป/ประเมินผลโครงการ

6 สังคมสีเขียวนครล้าปาง

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประสานชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม
3. จัดอบรมกลุ่มแกนน้าและภาคี
เครือข่ายและการถอดบทเรียนด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สรุป/ประเมินผลโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
30,000
เงินรายได้

สถานที่
ดาเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

100,000
เงินรายได้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
7 อบรมผู้ประกอบอาหาร 1. ขออนุมัติโครงการ
ในตลาดสด ส่งเสริม
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ
ตลาดสดน่าซื้อ
จ้าหน่ายอาหารสด อาหารปรุงส้าเร็จ
เข้ารับการอบรม
3. ติดต่อประสานงานและท้าหนังสือ
เชิญวิทยากรการอบรม
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร
ส้าหรับการอบรมตามระเบียบพัสดุ
5. จัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร
6. สรุปประเมินผลโครงการ
8 อบรมผู้สัมผัสอาหาร
1. ขออนุมัติโครงการ
ในเขตเทศบาลนครล้าปาง 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สัมผัส
อาหารเข้ารับการอบรม
3. ท้าหนังสือและเชิญผู-้ สัมผัสอาหาร
เข้ารับการอบรม
4. ติดต่อประสานงานและท้าหนังสือ
เชิญวิทยากรการอบรม
5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร
ส้าหรับการอบรมตามระเบียบพัสดุ
6. จัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร
7. สรุปประเมินผลโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
10,000
เงินรายได้

30,000
เงินรายได้

สถานที่
ดาเนินการ
ห้องประชุม

เทศบาลนคร
ล้าปาง

ห้องประชุม

เทศบาลนคร
ล้าปาง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
9 อุดหนุนกลุ่ม อสม.
1. ขออนุมัติโครงการ
ในเขตเทศบาลนครล้าปาง 2. จัดท้าบันทึกข้อตกลงการขอรับ
เงินขออนุ
อุดหนุมนัตโครงการ
3.
ิเบิกเงินอุดหนุนโครงการฝึก
ปฏิบตั ิ จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
4. แจ้งชุมชนให้ด้าเนินการโครงการ
ตามแผน ทัง้ 43 ชุมชน
5. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
การด้าเนินโครงการตามแผน
6. ตรวจสอบเอกสารโครงการ
เมื่อเสร็จสิ้นการด้าเนินงาน
7. รายงานผลการด้าเนินโครงการ
ตามแผน ทัง้ 43 ชุมชน
งบประมาณ ชุมชนละ 7,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)
322,500
เงินอุดหนุน

สถานที่
ดาเนินการ
ศสมช. ชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครล้าปาง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสาธารณสุข
มูลฐาน
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
10 อุดหนุนชุมชนในการ
1. ขออนุมัติโครงการ
ด้าเนินงานตามแนวทาง
2. จัดท้าบันทึกข้อตกลงการขอรับ
โครงการพระราชด้าริ
เงินขออนุ
อุดหนุมนัตโครงการ
3.
ิเบิกเงินอุดหนุนโครงการฝึก
ปฏิบตั ิ จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข
4. แจ้งชุมชนให้ด้าเนินการโครงการ
ตามแผน
5. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
การด้าเนินโครงการตามแผน
6. ตรวจสอบเอกสารโครงการ
เมื่อเสร็จสิ้นการด้าเนินงาน
7. รายงานผลการด้าเนินโครงการ
ตามแผน ทัง้ 43 ชุมชน
งบประมาณ ชุมชนละ 20,000 บาท

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดาเนินการ
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.
860,000
ชุมชนในเขต
กองสาธารณสุข
เงินอุดหนุน เทศบาลนครล้าปาง และสิ่งแวดล้อม
งานสาธารณสุข
มูลฐาน
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 นครล้าปาง
1. อนุมัติกิจกรรม Big Cleaning Day
Big Cleaning day
ครั้งที่ 1
2. อนุมัติกิจกรรม Big Cleaning Day
ครั้งที่ 2

2 รณรงค์จัดการขยะ
ในชุมชน

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประสานงานชุมชนเตรียมเอกสาร
3. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ตามหลัก 3Rs 43 ชุมชน
4. จัดกิจกรรมชุมชนการขยะอินทรีย์
5. ติดตามผล/สรุปรายงาน
การด้าเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)
60,000
เงินรายได้

สถานที่
ดาเนินการ
ในเทศบาล
นครล้าปาง
หรือพืน้ ทีอ่ ื่นตาม
ความเหมาะสม

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษา
ความสะอาด

200,000
เงินรายได้

ในเทศบาล
นครล้าปาง
หรือพืน้ ทีอ่ ื่นตาม
ความเหมาะสม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษา
ความสะอาด
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.3 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 สบทบกองทุน
สบทบเงินให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ ตามประกาศ
ในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง การก้าหนดหลักเกณฑ์เพือ่
สนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิน่
ด้าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่
หรือพืน้ ที่ พ.ศ. 2557

งบประมาณ
(บาท)
1,550,000

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดาเนินการ
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.
ชุมชนในเขต
กองสาธารณสุข
เทศบาลนครล้าปาง และสิ่งแวดล้อม
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 จัดการแข่งขันคนเก่ง
จัดสอบแข่งขันคนเก่งนักเรียนในสังกัด
80,000
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 5 สายวิชาไปแข่งขันระดับประเทศ
เงินรายได้
นครลาปาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 3

2 จัดงานวันครู 16
มกราคม

1. จัดพิธีทางศาสนา
2. ทาบุญ จัดกิจกรรมราลึก
3. จัดพิธีมอบโล่รางวัลประกาศ
เกียรติคุณครู

สถานที่
ดาเนินการ
ห้องประชุม
ราชาวดี

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
สานักการศึกษา

50,000
เงินรายได้

โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา
เทศบาลนครลาปาง

3 จัดนิทรรศการทางวิชาการ 1. จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
2. แสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียน
3. การนานักเรียนและบุคลากรเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ

600,000
เงินรายได้

โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา
เทศบาลนครลาปาง

4 จัดกิจกรรมของศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเทีย่ วในสถานศึกษา

50,000 โรงเรียนเทศบาล 5
เงินอุดหนุน (บ้านศรีบญ
ุ เรือง)

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการท่องเทีย่ วในศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเทีย่ วในสถานศึกษา

สานักการศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
5 บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ
600,000
โรงเรียนเป็นฐาน
2. จัดโครงการวันสาคัญต่าง ๆ เช่น
เงินรายได้
วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ
3.การประกวดโครงการต่าง ๆ
4. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี
5. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
6. โครงการเข้าค่ายวิชาการ
7. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
8.การจัดอบรมให้ความรู้

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดาเนินการ
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. โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา
เทศบาลนครลาปาง
2. แหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่

6 ประเมินผลและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

อบรมผู้บริหารฯ พนักงานครู
บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
ทีเ่ กี่ยวข้องและครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

50,000
เงินรายได้

เทศบาลนครลาปาง สานักการศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ทัง้ 2 ศูนย์

7 พัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดด้วย
กระบวนการเรียนรู้
ทีห่ ลากหลาย

จัดอบรม ศึกษาดูงานผู้บริหารฯ
พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้องและครูผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

300,000
เงินรายได้

เทศบาลนครลาปาง สานักการศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
8 เพิม่ ประสิทธิภาพการ
อบรมและศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่
600,000 เทศบาลนครลาปาง สานักการศึกษา
ทางานของพนักงานครู
ประสิทธิภาพการทางาน การเรียน
เงินรายได้
เทศบาล และบุคลากร
การสอนให้แก่พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ทางการศึกษาและเจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้อง

9 ส่งเสริมการจัดกระบวน
การเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"

1. จัดกิจกรรม
2. จัดอบรม
3. ศึกษาดูงาน
4. จัดนิทรรศการ
5. จัดหาสื่อการเรียนการสอน

10 ส่งเสริมการเรียนการสอน 1. จัดให้มีการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนในสังกัด ฯ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศให้กับนักเรียนในสังกัดฯ
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนในสังกัดฯ

100,000
เงินอุดหนุน

200,000
เงินรายได้

โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

สานักการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา
เทศบาลนครลาปาง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน จัดกิจกรรมเพือ่ กระตุ้นส่งเสริม
150,000
โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา
ในสถานศึกษา
การอ่านในสถานศึกษา
เงินอุดหนุน เทศบาลนครลาปาง

12 ส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
และพัฒนางานศิลปะ
สาหรับเด็กและเยาวชน

1. จัดอบรมศิลปะ ให้เด็ก เยาวชน
ในเขตเทศบาล
2. จัดนิทรรศการส่งเสริม
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

150,000
เงินรายได้

ในเขตเทศบาล
นครลาปาง

สานักการศึกษา

13 ส่งเสริมการเรียนรู้
ในอุทยานการเรียนรู้
นครลาปาง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในและ
นอกสถานทีป่ ลี ะ 6 กิจกรรม
- จัดนิทรรศการวันสาคัญ
- จัดมุมส่งเสริมความรู้ / มุมส่งเสริม
การอ่าน
- จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ
- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับจรรโลงศาสนา
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
- จัดกิจกรรมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เด็ก
เยาวชน

350,000
เงินรายได้

อุทยานการเรียนรู้
Lk

สานักการศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
14 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 1. จัดนิทรรศการให้ความรู้
2,500,000
และการจัดกิจกรรม
แก่ประชาชน เดือนละ 1 ครั้ง
เงินรายได้
พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู้
2. จัดกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องอื่น ๆ
เมืองลาปาง
3. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
(มิวเซียมลาปาง)
ในการให้บริการและศึกษาดูงาน
4. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

15 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรม
พิพธิ ภัณฑ์หอปูมละกอน

จัดกิจกรรม/นิทรรศการส่งเสริม
การเรียนรู้สาหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชนทัว่ ไป

16 ส่งเสริมและพัฒนา
อบรมผู้บริหารฯ บุคลากรทางการศึกษา
การศึกษาศูนย์พฒ
ั นา
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้องและครูผู้ดูแลเด็ก
เด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐาน ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

สถานที่
ดาเนินการ
มิวเซียมลาปาง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
สานักการศึกษา

200,000
เงินรายได้

พิพธิ ภัณฑ์
ปูมละกอน

สานักการศึกษา

60,000
เงินรายได้

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านดงม่อนกระทิง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
นาก่วมใต้

สานักการศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
17 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 1. ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานทางด้านกีฬา
20,000
ชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขต 2. กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และ
เงินรายได้
เทศบาลนครลาปาง
ให้คาปรึกษา
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ

18 อาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

19 ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

1. สาหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับ
อนุบาล ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง
2. สาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลนครลาปาง
3. สาหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับ
อนุบาล ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสังกัด (สพฐ.)

จัดอบรมให้ความรู้ จัดทาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขตเทศบาล
นครลาปาง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
สานักการศึกษา

9,408,000 โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา
เงินอุดหนุน เทศบาลนครลาปาง
588,000
เงินอุดหนุน
21,044,000
เงินอุดหนุน

120,000
โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา
เงินอุดหนุน เทศบาลนครลาปาง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
20 อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
จัดหาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต
100,800
โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ
เงินอุดหนุน เทศบาลนครลาปาง

21 พัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน

1. จัดซื้อหนังสือ
วารสารใหม่เข้าห้องสมุด
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3. ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

600,000
โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา
เงินอุดหนุน เทศบาลนครลาปาง

22 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน

1. จัดแหล่งเรียนรู้ใหม่ทที่ นั สมัย
2. จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทที่ นั สมัย
เพือ่ ให้เด็กได้ศึกษาหาความรู้

300,000
โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา
เงินอุดหนุน เทศบาลนครลาปาง

23 พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิน่
(SBMLD)

1. พัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการ 3,000,000 โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เงินอุดหนุน เทศบาลนครลาปาง
2. พัฒนาการจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
24 ส่งเสริมองค์กรปกครอง สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการ
300,000
โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา
ส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ัดทาแผน จัดทาแผนของโรงเรียนในสังกัด
เงินอุดหนุน เทศบาลนครลาปาง
พัฒนาการศึกษาดีเด่น

25 พัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.

จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
หรือ การส่งผู้บริหารสถานศึกษา
พนักงานครู ครูอัตราจ้าง บุคลากร

579,000
เงินอุดหนุน

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

สานักการศึกษา

26 รณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
2. ส่งครูนกั เรียนเข้าอบรมพัฒนาความรู้

690,000
โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา
เงินอุดหนุน เทศบาลนครลาปาง

27 ปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน

จัดหาปัจจัยพืน้ ฐานทีจ่ าเป็นต่อการ
ดารงชีวิตและเพิม่ โอกาสทางการศึกษา
1. งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบประมาณ
658,000 บาท
2. งานระดับมัธยมศึกษา
งบประมาณ 633,000 บาท

1,291,000 โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา
เงินอุดหนุน เทศบาลนครลาปาง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
28 การจัดการศึกษาตั้งแต่
1. งานระดับก่อนวัยเรียนและ
12,956,700 โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา
ระดับอนุบาลจนจบ
ประถมศึกษา งบประมาณ
เงินอุดหนุน เทศบาลนครลาปาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
งบประมาณ 8,336,800 บาท
2. งานระดับมัธยมศึกษา
งบประมาณ 4,619,900 บาท
สนับสนุนการศึกษา ดังนี้
1. ค่าเครื่องแบบ
2. อุปกรณ์การเรียน
3. พัฒนาผู้เรียน
4. หนังสือเรียน
5. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
6. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
29 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
1. สนับสนุนหนังสือเรียน
จัดการศึกษาสาหรับ
2. อุปกรณ์การเรียนการสอน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ศพด.) 3. เครือ่ งแบบนักเรียน
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

135,600 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เงินอุดหนุน
(ศพด.)

สานักการศึกษา
งานศึกษา
ไม่กาหนดระดับ

30 จัดการเรียนการสอน
(รายหัว)

204,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เงินอุดหนุน ในสังกัดเทศบาล

สานักการศึกษา

สาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลนครลาปาง
- อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
- วัสดุสาหรับใช้ในการจัดกิจกรรม
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
31 อาหารเสริมนมสาหรับ
1. สาหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับ
15,447,380 โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา
เด็กนักเรียน
อนุบาล ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
เงินอุดหนุน เทศบาลนครลาปาง
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง
และ
และโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
โรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการขัน้ พืน้ ฐาน ในเขตพืน้ ที่
สานักงานเขตพืน้ ที่
ให้บริการ (สพฐ) งบประมาณ
(สพฐ.)
14,610,680 บาท
2. สาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สานักการศึกษา
สังกัดเทศบาลนครลาปาง และเด็กใน
ในสังกัดเทศบาล
สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
ลาปาง งบประมาณ 836,700 บาท
32 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
เปลี่ยนหม้อแปลง
พร้อมเดินสายไฟ
โรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา)

1. บันทึกขอแบบแปลนและ
ประมาณราคากลางจากสานักการช่าง
2. เขียนแบบ
3. ประมาณราคา กาหนดราคากลาง
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
เปลี่ยนหม้อแปลงเดิม พร้อมเดินสายไฟ
ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

500,000
เงินรายได้

โรงเรียนเทศบาล 7 สานักการศึกษา
(ศิรินาวินวิทยา) ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
33 ก่อสร้างประตูด้านข้าง
1. บันทึกขอแบบแปลนและ
150,000 โรงเรียนเทศบาล 1 สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1
ประมาณราคากลางจากสานักการช่าง
เงินอุดหนุน (บ้านแสนเมืองมูล) ระดับก่อนวัยเรียน
(บ้านแสนเมืองมูล)
2. เขียนแบบ
และประถมศึกษา
3. ประมาณราคา กาหนดราคากลาง
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
5. ก่อสร้างประตูด้านข้าง กว้าง 4 เมตร
ทางทิศเหนือติดอาคารสุชาดาราม
บริเวณถนนด้านข้างวัดพระแก้วดอนเต้า
และติดตั้งโคมไฟปิด-เปิดอัตโนมัติ
อยู่บนหัวเสาทัง้ สองด้านของประตู
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
34 ปรับปรุงสถานทีด่ ื่มน้า
โรงเรียนเทศบาล 3
(บุญทวงศ์อนุกูล)

1. บันทึกขอแบบแปลนและ
ประมาณราคากลางจากสานักการช่าง
2. เขียนแบบ
3. ประมาณราคา กาหนดราคากลาง
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
5. ดาเนินการปรับพืน้ ทีส่ าหรับเป็น
สถานทีด่ ื่มน้า ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

150,000 โรงเรียนเทศบาล 3 สานักการศึกษา
เงินอุดหนุน (บุญทวงศ์อนุกูล) ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
35 ปรับปรุงหลังคาและ
1. บันทึกขอแบบแปลนและ
150,000 โรงเรียนเทศบาล 5
ระบบไฟฟ้าภายใน
ประมาณราคากลางจากสานักการช่าง
เงินอุดหนุน (บ้านศรีบญ
ุ เรือง)
อาคารอเนกประสงค์
2. เขียนแบบ
โรงเรียนเทศบาล 5
3. ประมาณราคา กาหนดราคากลาง
(บ้านศรีบญ
ุ เรือง)
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
5. ปรับปรุงหลังคาทีแ่ ตกชารุด
จานวนหลายจุด และเปลี่ยนระบบไฟฟ้า
แสงสว่างภายในตัวอาคารเดิมเป็นแบบ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 w
เป็นโคมส่องสว่างใช้หลอด LED
ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
36 ปรับปรุงห้องน้าห้องส้วม 1. บันทึกขอแบบแปลนและ
150,000 โรงเรียนเทศบาล 7
อาคารเรียนระดับ
ประมาณราคากลางจากสานักการช่าง
เงินอุดหนุน (ศิรินาวินวิทยา)
ประถมศึกษาชั้นล่าง
2. เขียนแบบ
โรงเรียนเทศบาล 7
3. ประมาณราคา กาหนดราคากลาง
(ศิรินาวินวิทยา)
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
5. ปรับปรุงระบบน้าทิง้ และระบบการ
จัดการของเสียในห้องน้าทีช่ ารุด
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
สานักการศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

สานักการศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
37 ปรับปรุงอาคารนครลาปาง 1. บันทึกขอแบบแปลนและ
150,000 โรงเรียนเทศบาล 4 สานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4
ประมาณราคากลางจากสานักการช่าง
เงินอุดหนุน (บ้านเชียงราย) ระดับก่อนวัยเรียน
(บ้านเชียงราย)
2. เขียนแบบ
และประถมศึกษา
3. ประมาณราคา กาหนดราคากลาง
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
5. ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียนและ
ห้องน้าเดิมทีช่ ารุด หลังคารั่วซึม
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
38 ปรับปรุงอาคารอูสาสนะ
โรงเรียนเทศบาล 6
(วัดป่ารวก)

1. บันทึกขอแบบแปลนและ
ประมาณราคากลางจากสานักการช่าง
2. เขียนแบบ
3. ประมาณราคา กาหนดราคากลาง
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
5. ปรับปรุงอาคารอูสาสนะ โดยทาการ
ทาสีหอ้ งเรียนชั้น 2 และ 3
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

150,000 โรงเรียนเทศบาล 6 สานักการศึกษา
เงินอุดหนุน
(วัดป่ารวก)
ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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 พัฒนาศักยภาพเด็ก
1. กิจกรรมอบรมเพือ่ ส่งเสริม
100,000
ภายในเขต
กองสวัสดิการสังคม
และเยาวชนในชุมชน
องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็ก
เงินรายได้ เทศบาลนครลาปาง
และเยาวชน ในชุมชน จานวน 3 ครั้ง
2. กิจกรรมการแสดงความสามารถ
ของเด็กและเยาวชน
3. สรุปผลการดาเนินงาน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
1 จัดงานดนตรีเพือ่ ประชาชน 1. จัดกิจกรรมดนตรีในสวน
300,000 1. สวนสาธารณะ
2. จัดเต้นลีลาศ
เงินรายได้
ในเขตเทศบาล
นครลาปาง
2. ข่วงนครฯ

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
สานักการศึกษา

2 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ

1. ส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา อปท.
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ เด็ก เยาวชน ประชาชน
3. กีฬาสีนกั เรียนในสังกัดเทศบาล

1,500,000 1. ระดับภาค
เงินรายได้ จังหวัดสุโขทัย
2. ระดับประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่

สานักการศึกษา

3 ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

1. วันเด็กแห่งชาติ
2. วันเยาวชนแห่งชาติ

300,000
เงินรายได้

สวนสาธารณะ
ห้าแยกหอนาฬิกา

สานักการศึกษา

4 ส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครลาปาง

จัดกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับ เด็ก เยาวชน
ประชาชน ตามความเหมาะสม
กีฬาฟุตซอลจูเนียร์

200,000
เงินรายได้

ศูนย์เยาวชน
สานักการศึกษา
เทศบาลนครลาปาง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
5 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จัดกิจกรรมเพือ่ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
200,000
และเยาวชนนอกสถาน
ให้แก่เด็ก เยาวชน นอกสถานศึกษา
เงินอุดหนุน
ศึกษา
- เข้าค่ายภูมิคุ้มกันยาเสพติด
- จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขตเทศบาล
นครลาปาง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
สานักการศึกษา
งานกีฬาและ
นันทนาการ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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 อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู แม่นา้ํ
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้
300,000
ภายในเขต
สํานักการช่าง
คูคลอง และอนุรักษ์ฟนื้ ฟู จํานวน 3 เรื่อง
เงินรายได้ เทศบาลนครลําปาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ - เรื่อง การลดก๊าซเรือนกระจก
สิ่งแวดล้อม เพือ่ มุ่งสู่
การใช้นา้ํ อย่างประหยัด การบําบัด
เมืองคาร์บอนต่ํา
- เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้าํ
น้าํ เสียด้วยศาสตร์พระราชาหรือ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
- เรื่อง การใช้นา้ํ หมักชีวภาพ/สาร
สกัดชีวภาพ/จุลินทรีย/์ ก้อนจุลินทรีย์
เพือ่ ใช้ในการบําบัดน้าํ เสีย
งบประมาณ 193,500 บาท
2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชน
ต้นแบบจัดการน้าํ เสียครัวเรือน
ด้วยการใช้ถังดักไขมันอย่างง่าย
จํานวน 20 ชุมชน ๆ ละ 5 ครัวเรือน
งบประมาณ 47,300 บาท
3. กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้าํ ส่งเสริมการบําบัด
น้าํ เสียด้วยศาสตร์พระราชาหรือ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ : การใช้ก้อนจุลินทรีย์
จํานวน 3 ครั้ง เนือ่ งใน
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
- วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ 28 กรกฎาคม
- วันแม่นา้ํ คู คลอง แห่งชาติ
20 กันยายน
งบประมาณ 59,200 บาท

2 อบรมส่งเสริมความรู้
ด้านการจัดการน้าํ เสีย

เพือ่ อบรมให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะด้านการจัดการน้าํ เสีย
ให้กับสถานประกอบการ
ในเขตเทศบาลนครลําปาง

30,000 ในเขตเทศบาล เช่น
เงินรายได้ 1. ภัตตาคาร
2. ร้านซ่อมรถยนต์
3. ร้านล้าง อัดฉีด

สํานักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
3 ก่อสร้างถนนกําแพงเมือง 1. เขียนแบบ
366,000
ตําบลเวียงเหนือ
สํานักการช่าง
ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
115/10 ถึงบ้านเลขที่
3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
115/9
4. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต
ขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ
152 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

4 ก่อสร้างถนนบ้านดงพัฒนา
ซอย 4 ตั้งแต่บริเวณ
บ้านเลขที่ 295 ถึงถนน
บ้านดง ข้างบ้านเลขที่ 231

1. เขียนแบบ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
3. จัดซื้อจัดจ้าง
4. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต
ขนาดกว้างประมาณ 4.00-5.00 เมตร
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ
305 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

725,000
ตําบลบ่อแฮ้ว
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ก่อสร้างถนนริมน้าํ
1. เขียนแบบ
157,000
ตําบลสบตุ๋ย
สํานักการช่าง
ซอยข้างบ้านเลขที่ 42/1 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 42/2 3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
4. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต
ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ
80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

6 ก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้าํ
ถนนบ้านดงไชย ซอย 5
ซอยหลังวัดดงไชย
ถึงข้างบ้านเลขที่ 231/2

1. เขียนแบบ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
3. จัดซื้อจัดจ้าง
4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ประมาณ 4.00-4.50 เมตร ความยาว
166 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้าํ ขนาด 0.40 เมตร ความ
ยาวรวมบ่อพัก 166 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

909,000
ตําบลสบตุ๋ย
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
7 ก่อสร้างถนนและ
1. เขียนแบบ
600,000
ตําบลบ่อแฮ้ว
สํานักการช่าง
ท่อระบายน้าํ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
ซอยข้างบ้านเลขที่ 10
4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ประมาณ 4.00-5.00 เมตร ความยาว
105 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้าํ ขนาด 0.40 เมตร ความ
ยาวรวมบ่อพัก 105 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
8 ก่อสร้างถนนและ
1. เขียนแบบ
1,048,000
ตําบลหัวเวียง
สํานักการช่าง
ท่อระบายน้าํ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
ถนนพหลโยธิน (ซอยข้าง 3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
ร้านเบตงมินมิ าร์ท)
4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ซอยข้างบ้านเลขที่ 221/4 ประมาณ 3.30-6.50 เมตร ความยาว
ถึงถนนรอบเวียง
121 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ข้างบ้านเลขที่ 57
ท่อระบายน้าํ ขนาด 0.40 เมตร
(วางสองแถว) ความยาวรวมบ่อพัก
121 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
9 ก่อสร้างถนนและ
1. เขียนแบบ
183,000
ตําบลพระบาท
สํานักการช่าง
ท่อระบายน้าํ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
ถนนลําปาง-แม่ทะ ซอย 5 3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
(ซอยแพร่ใจ) ตั้งแต่
4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
บริเวณบ้านเลขที่ 55/1 ประมาณ 3.00-3.40 เมตร ความยาว
ถึงบ้านเลขที่ 51
33 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้าํ ขนาด 0.40 เมตร ความ
ยาวรวมบ่อพัก 33 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
10 ก่อสร้างถนนและ
1. เขียนแบบ
233,000
ตําบลพระบาท
สํานักการช่าง
ท่อระบายน้าํ ถนน
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
ลําปาง-แม่ทะ ซอย 5
3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่
4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
73/3 ถึงบ้านเลขที่ 73/1 ประมาณ 5.00 เมตร ความยาว
40 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้าํ ขนาด 0.40 เมตร ความ
ยาวรวมบ่อพัก 40 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

11 ก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้าํ
ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 9
ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 51/1
ถึงข้างบ้านเลขที่ 27

1. เขียนแบบ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
3. จัดซื้อจัดจ้าง
4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร ความยาว
48 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้าํ ขนาด 0.40 เมตร ความ
ยาวรวมบ่อพัก 48 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

435,000
ตําบลพระบาท
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
สํานักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
12 ก่อสร้างถนนและ
1. เขียนแบบ
3,809,000
ตําบลพระบาท
สํานักการช่าง
ท่อระบายน้าํ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
ถนนศรีปงชัย ซอย 2
3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
ตั้งแต่ถนนศรีปงชัย
4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ถึงสะพานบ้านศรีปงชัย ประมาณ 4.00-5.00 เมตร ความยาว
502 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้าํ ขนาด 0.60 เมตร ความ
ยาวรวมบ่อพัก 502 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

13 ก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้าํ
ถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว
ซอยข้างบ้านเลขที่ 276
ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 274

1. เขียนแบบ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
3. จัดซื้อจัดจ้าง
4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ประมาณ 2.40-3.00 เมตร ความยาว
66 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้าํ ขนาด 0.40 เมตร ความ
ยาวรวมบ่อพัก 66 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

320,000
ตําบลพระบาท
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

หน้า 58

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
14 ก่อสร้างถนนและปรับปรุง 1. เขียนแบบ
2,532,000
ตําบลสบตุ๋ย
สํานักการช่าง
บ่อพัก ถนนบ้านดงไชย
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
ซอย 5 ตั้งแต่ถนนวังขวา 3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
ข้างบ้านเลขที่ 223/6
4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 25/3 ประมาณ 3.50-10.00 เมตร ความยาว
487 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

15 ก่อสร้างถนนและปรับปรุง
บ่อพัก ถนนป่าไม้
ซอยข้างบ้านเลขที่ 19 ถึง
ถนนวังเหนือบ้านเลขที่ 10

1. เขียนแบบ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
3. จัดซื้อจัดจ้าง
4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ประมาณ 4.00-6.00 เมตร ความยาว
62 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

285,000
ตําบลเวียงเหนือ
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

หน้า 59

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
16 ก่อสร้างป้ายชื่อถนนซอย 1. เขียนแบบ
300,000
เขตเทศบาล
สํานักการช่าง
ในเขตเทศบาลนครลําปาง 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินรายได้
นครลําปาง
ส่วนควบคุม
3. จัดซื้อจัดจ้าง
การก่อสร้าง
4. ก่อสร้างป้ายชื่อถนนซอย ทําด้วย
เหล็กหล่อ ขนาดป้ายไม่นอ้ ยกว่า
0.15 x 0.60 เมตร พร้อมเสาและฐาน
ขนาดความสูงไม่นอ้ ยกว่า 2.50 เมตร
จํานวน 40 ป้าย และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

17 ก่อสร้างป้ายชื่อถนน
1. เขียนแบบ
ในเขตเทศบาลนครลําปาง 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
3. จัดซื้อจัดจ้าง
4. ก่อสร้างป้ายชื่อถนน ทําด้วยเหล็กหล่อ
ขนาดป้ายไม่นอ้ ยกว่า 0.30 x 1.20 เมตร
พร้อมเสาและฐาน ขนาดความสูง
ไม่นอ้ ยกว่า 3.50 เมตร จํานวน 15 ป้าย
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

250,000
เงินรายได้

เขตเทศบาล
นครลําปาง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
18 ปรับปรุงถนนช่างแต้ม
1. เขียนแบบ
748,000
ตําบลเวียงเหนือ
สํานักการช่าง
(กําแพงเมือง) ตั้งแต่ถนน 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
ท่าต้นเกี๋ยง ถึงถนนประตูม้า 3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
4. เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 3.00-3.50 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 604
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

19 ปรับปรุงถนนซอยกู่เกิ้ง
ตั้งแต่ถนนฉัตรไชย
ข้างบ้านเลขที่ 246/9
ถึงถนนมนตรี
ข้างบ้านเลขที่ 48/1

1. เขียนแบบ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
3. จัดซื้อจัดจ้าง
4. เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 4.80-7.50 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 635
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

2,002,000
เงินอุดหนุน

ตําบลสบตุ๋ย
อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
20 ปรับปรุงถนนตัดใหม่
1. เขียนแบบ
457,000
ตําบลเวียงเหนือ
สํานักการช่าง
ตั้งแต่ถนนเรือนแพ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
ถึงถนนทางหลวงชนบท 3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
หมายเลข 1019
4. เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 3.50-5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 250
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

21 ปรับปรุงถนนทางเข้า
ชุมชนเจริญสุข
(ข้างบริษัท โค้วยู่ฮะ)

1. เขียนแบบ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
3. จัดซื้อจัดจ้าง
4. เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 4.50-5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 88
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

180,000
ตําบลพระบาท
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
22 ปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง
1. เขียนแบบ
1,411,000
ตําบลหัวเวียง
สํานักการช่าง
ตั้งแต่ถนนราชบุตร
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
ถึงถนนบุญวาทย์
3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
4. เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 5.00-9.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 410
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

23 ปรับปรุงถนนปงสนุก
ซอย 4 ตั้งแต่ถนนปงสนุก
ข้างบ้านเลขที่ 235/1
ถึงถนนจามเทวี ซอย 3

1. เขียนแบบ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
3. จัดซื้อจัดจ้าง
4. เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 3.80-7.50 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 376
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

1,187,000
เงินอุดหนุน

ตําบลเวียงเหนือ
อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

หน้า 63

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
24 ปรับปรุงถนนปงสนุก
1. เขียนแบบ
1,244,000 ตําบลเวียงเหนือ
สํานักการช่าง
ซอยวังคํา ตั้งแต่ถนน
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
ปงสนุก ข้างบ้านเลขที่
3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
220/1 ถึงถนนจามเทวี
4. เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาด
ข้างบ้านเลขที่ 235
กว้างประมาณ 4.20-8.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 412
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

25 ปรับปรุงถนนประตูตาล
ตั้งแต่ถนนประตูม้า
ข้างบ้านเลขที่ 187
ถึงถนนประตูม้า ซอย 1

1. เขียนแบบ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
3. จัดซื้อจัดจ้าง
4. เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 3.00-5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 205
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

636,000
เงินอุดหนุน

ตําบลเวียงเหนือ
อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

หน้า 64

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
26 ปรับปรุงถนนประตูม้า
1. เขียนแบบ
2,170,000 ตําบลเวียงเหนือ
สํานักการช่าง
ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 72 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
ถึงถนนพระแก้ว
3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
4. เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 7.00-10.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 420
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

27 ปรับปรุงถนนพระเจ้าทันใจ 1. เขียนแบบ
ซอย 2 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
34 ถึงถนนกําแพงเมือง
3. จัดซื้อจัดจ้าง
4. เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 490
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

1,694,000
เงินอุดหนุน

ตําบลเวียงเหนือ
อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

หน้า 65

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
28 ปรับปรุงถนนพระบาท
1. เขียนแบบ
373,000
ตําบลพระบาท
สํานักการช่าง
ซอย 6 (ซอยข้าวปัน้ )
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 29
3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
ถึงถนนเลียบคลอง
4. เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาด
ชลประทาน
กว้างประมาณ 4.00-4.50 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 188
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

29 ปรับปรุงถนนพระบาท
1. เขียนแบบ
ซอย 6 ตั้งแต่ถนนพระบาท 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
ถึงบ้านเลขที่ 164
3. จัดซื้อจัดจ้าง
4. เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 5.00-7.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 530
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

1,872,000
เงินอุดหนุน

ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

หน้า 66

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
30 ปรับปรุงถนนพหลโยธิน 1. เขียนแบบ
742,000
ตําบลสวนดอก
สํานักการช่าง
ซอยข้างบ้านเลขที่
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
140/128 ถึงถนนไฮเวย์ 3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
ลําปาง-งาว
4. เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 8.00-8.20 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 247
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

31 ปรับปรุงถนนวัดม่อนจําศีล
ซอย 2 ตั้งแต่ถนน
วัดม่อนจําศีล
ถึงบ้านเลขที่ 21

1. เขียนแบบ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
3. จัดซื้อจัดจ้าง
4. เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ 5.00-6.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 318
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อม
ปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

930,000
เงินอุดหนุน

ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

หน้า 67

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
32 ปรับปรุงสะพานพัฒนา
1. เขียนแบบ
3,500,000
ตําบลสบตุ๋ย
สํานักการช่าง
ภาคเหนือ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินรายได้ อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
4. ปรับปรุงสะพานพัฒนาภาคเหนือ
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต
ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร
ความยาวประมาณ 120.00 เมตร
หน้าเฉลี่ย 0.05 เมตร และปรับปรุง
ทางเท้า ราวกันตก พร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง
33 ปรับปรุงอาคารวัฒนธรรม 1. เขียนแบบ
ภายในสวนสาธารณะ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เขลางค์นคร
3. จัดซื้อจัดจ้าง
4. ปรับปรุงพืน้ ผนัง ฝ้าเพดาน กั้นผนัง
และปรับปรุงประตูหน้าต่าง ติดตั้ง
ดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งเครื่อง
ปรับอากาศ และงานอื่นๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

900,000
เงินรายได้

ตําบลสบตุ๋ย
อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

หน้า 68

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
34 ปรับปรุงอาคารศาลาริมน้าํ 1. เขียนแบบ
1,000,000
ตําบลสบตุ๋ย
สํานักการช่าง
(ศาลาเฉลิมพระเกียรติ) 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
และสะพานข้ามสระน้าํ ใน 3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
สวนสาธารณะเขลางค์นคร 4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พืน้ ฝ้าเพดาน
ทาสีพร้อมปรับปรุงป้ายชื่ออาคารและ
ภูมิทศั น์โดยรอบและรื้อถอนสะพานไม้
เดิม พร้อมก่อสร้างสะพานใหม่ ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

35 ก่อสร้างปรับปรุง
สวนสาธารณะ
เวียงละกอน

1. เขียนแบบ
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
3. จัดซื้อจัดจ้าง
4. ปรับปรุงถนน ลานจอดรถยนต์ รั้ว
พร้อมประตูทางเท้า รอบสนามฟุตบอล
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

12,100,000 ตําบลพระบาท
เงินรายได้ อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

หน้า 69

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
36 ก่อสร้างปรับปรุงระบบน้าํ 1. เขียนแบบ
1,927,000
ตําบลสบตุ๋ย
สํานักการช่าง
สวนสาธารณะห้าแยก
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินอุดหนุน อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
หอนาฬิกา
3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
4. ปรับปรุงระบบบ่อน้าํ พุ หัวน้าํ พุ
ผิวพืน้ รางตื้นระบายน้าํ โดยรอบลาน
น้าํ พุ (ลานรักบี)้ พร้อมปรับปรุงระบบ
ห้องเครื่อง ระบบปัม๊ ระบบน้าํ ระบบ
กรองน้าํ ปรับปรุงภูมิทศั น์บางส่วน
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

37 ปรับปรุงรั้วด้านข้างสวน 1. เขียนแบบ
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
84 พรรษา (ประตูเวียง) 3. จัดซื้อจัดจ้าง
4. รื้อรั้วไม้ของเดิมออก แล้วทํารั้วไม้
และโครงเคร่าเหล็กใหม่ พร้อมประตู
1 ชุด ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 118 เมตร
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

260,000
เงินอุดหนุน

ตําบลเวียงเหนือ
อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

สํานักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

หน้า 70

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
38 ปรับปรุงรั้วและฐาน
1. เขียนแบบ
398,000
ตําบลสบตุ๋ย
สํานักการช่าง
ประดับตกแต่งต้นไม้
2. ประมาณราคา , กําหนดราคากลาง
เงินรายได้ อําเภอเมืองลําปาง
ส่วนควบคุม
ในสวนสาธารณะ
3. จัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดลําปาง
การก่อสร้าง
เขลางค์นคร
4. ปรับปรุงรั้วและทาสีรั้ว-ประตู
ป้ายชื่อสวน ซุ้มประตู ฐานประดับ
ตกแต่งต้นไม้ด้านหน้า ความยาวไม่
น้อยกว่า 990 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจรับงานจ้าง

39 ก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบ เพือ่ ก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบ
มูลฝอยชั้นบนสุด
มูลฝอยชั้นบนสุด
โดยทําการก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบ
ชั้นบนสุดขนาดกว้าง 60 เมตร
ยาว 100 เมตร สูง 0.60 เมตร
พร้อมระบบรวบรวมน้าํ ฝน ปลูกพืช
ปกคลุมผิวดิน โดยรอบบ่อฝังกลบ
ทัง้ ด้านบนสุดและด้านข้าง Slope

500,000
เงินอุดหนุน

บ้านกล้วยแพะ
อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง

สํานักการช่าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
40 จ้างซ่อมบํารุงรักษา
จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 2,800,000
ภายในเขต
สํานักการช่าง
ไฟฟ้าสาธารณะ
8 ตําบล
เงินรายได้ เทศบาลนครลําปาง
1. ตําบลสบตุ๋ย
2. ตําบลหัวเวียง
3. ตําบลสวนดอก
4. ตําบลเวียงเหนือ
5. ตําบลพิชัย
6. ตําบลบ่อแฮ้ว
7. ตําบลชมพู
8. ตําบลพระบาท
และสวนสาธารณะทัง้ หมด
ภายในเขตเทศบาลฯ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
41 จ้างเหมาดูแลบํารุง
จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ
6,154,000 สวนสาธารณะ
สํานักการช่าง
รักษาสวนสาธารณะ
จํานวน 9 แห่ง
เงินรายได้ ภายในเขต
และเกาะกลางถนน
1. สวนฯ ทิพย์ช้าง
เทศบาลฯ
2. สวนฯ ห้าแยกหอนาฬิกา
จํานวน 9 แห่ง
3. สวนฯ ประตูเวียง
1. สวนฯ ทิพย์ช้าง
4. สวนฯ สุชาดา
2. สวนฯ ห้าแยก
5. สวนฯ เขลางค์นคร
3. สวนฯ ประตูเวียง
6. สวนฯ เวียงละกอน
4. สวนฯ สุชาดา
7. สวนฯ เขือ่ นยาง
5. สวนฯ เขลางค์ฯ
8. สวนฯ เฉลิมพระเกียรติ
6. สวนฯ
(สวนจีน)
เวียงละกอน
9. ภูมิทศั น์บริเวณอาคารพิพธิ ัณฑ์
7. สวนฯเขือ่ นยาง
(ศาลากลางหลังเก่า)
8. สวนฯเฉลิม
10. เกาะกลางถนนพหลโยธิน
พระเกียรติ
9. ภูมิทศั น์บริเวณ
อาคารพิพธิ ภัณฑ์
(ศาลากลางหลังเก่า)
10.เกาะกลาง
ถนนพหลโยธิน
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
42 ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย
3,500,000
บ้านกล้วยแพะ
สํานักการช่าง
โดยทําการตกแต่งบ่อฝังกลบมูลฝอย
เงินอุดหนุน อ.เมือง จ.ลําปาง
ปูแผ่นวัสดุกันซึม HDPE ขอบบ่อ
และภายในบ่อฝังกลบมูลฝอย
ขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า 60 เมตร
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 100 เมตร
ลึกไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร และบ่อบําบัด
น้าํ เสียจากบ่อฝังกลบขยะ ความกว้าง
ไม่นอ้ ยกว่า 30 เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า
30 เมตร ลึกไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร
วางท่อ HDPE รวบรวมน้าํ ขยะทีพ่ นื้
บ่อฝังกลบเรียงหินใหญ่ฯลฯ

43 จ้างเหมาเอกชน/จ้างบุคคล จ้างเหมาเอกชน/จ้างบุคคล
บริหารจัดการมูลฝอย
บุคคลบริหารจัดการมูลฝอย

7,800,000
เงินรายได้

บ้านกล้วยแพะ
อ.เมือง จ.ลําปาง

สํานักการช่าง

44 อุดหนุนการไฟฟ้า
อุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จังหวัดลําปาง ส่วนภูมิภาค จังหวัดลําปาง ในการ
ในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา และการ
และการขยายเขตสายดับ ขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตเทศบาลนครลําปาง

525,690
เงินรายได้

ภายในเขต
เทศบาลนครลําปาง

สํานักการช่าง

หน้า 74

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
45 อุดหนุนการประปา
อุดหนุนงบประมาณให้แก่การ
483,160
ภายในเขต
สํานักการช่าง
เงินรายได้ เทศบาลนครลําปาง
ส่วนภูมิภาค สาขาลําปาง ประปาส่วนภูมิภาค สาขาลําปาง
ในการขยายเขตวางท่อ
ในการขยายเขตวางท่อประปา
ประปา ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาลนครลําปาง
นครลําปาง

46 รณรงค์การลด ละ เลิกใช้ 1. ขออนุมัติทําโครงการ
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 2. จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในชุมชน
3 กิจกรรมอบรม/รณรงค์
4. สรุปการดําเนินการ/ติดตามประเมิน
ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

20,000
เงินรายได้

ในเทศบาล
นครลําปาง
หรือพืน้ ทีอ่ ื่นตาม
ความเหมาะสม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษา
ความสะอาด

47 อบรมอาสาสมัครท้องถิน่
รักษ์โลก (อถล.)

100,000
เงินรายได้

ในเทศบาล
นครลําปาง
หรือพืน้ ทีอ่ ื่นตาม
ความเหมาะสม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษา
ความสะอาด

1. ขออนุมัติทําโครงการ
2. กําหนดผู้รับผิดชอบ
3. ประสานงาน เชิญ เตรียมความพร้อม
4. จัดประชุมปฐมนิเทศ
5. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
5. เสนอแผนงานเครือข่าย
6. สรุปการดําเนินการ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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 จัดทําผังเมืองรวม
1. จัดทําโครงการ เพือ่ ขอรับความ
100,000 พืน้ ที่ในเขตเทศบาล สํานักการช่าง
เมืองลําปาง (ต่อเนือ่ ง)
เห็นชอบและพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
นครลําปาง
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
ในการทํางาน
3. จัดเตรียมแผนที่ จัดเก็บ รวบรวม
ข้อมูล และทบทวนกฎกระทรวงผังเมือง
รวมให้ใช้บงั คับ
4. ค่าจ้างสํารวจจัดเก็บข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม
แผนงาน โครงการทีม่ ีผลกระทบต่อ
เมือง/ชุมชน
5. ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ ประเมินการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และ
สิ่งแวดล้อม การบังคับใช้ผังเมืองรวม
6. จัดทําร่างรายงานการประเมินผล
ผังเมืองรวม ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข
รายงานประเมินผล
7. จัดทําเอกสารรายงานการประเมินผล
ผังเมืองรวมเมืองลําปาง และตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไขรายงาน
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
1. เพือ่ ให้การสนับสนุนสถานีตํารวจภูธร
1,600,000
ภายในเขต
สํานักการช่าง
กิจการจราจร
เมืองลําปางในการทาสีตีเส้นเครื่องหมาย เงินรายได้ เทศบาลนครลําปาง
จราจร เช่น เส้นแบ่งทิศทางจราจร
เส้นขอบทาง เส้นแนวหยุด เส้นให้ทาง
เส้นทางข้าม เส้นทแยงห้ามหยุดรถ
และเครื่องหมายจราจรอื่น ๆ
2. ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร
สัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมาย
จราจร เช่น สีขอบถนน ทีล่ บเลือน
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทจี่ ําเป็นเกี่ยวกับ
การจราจร เช่น แผงเหล็กกั้นจราจร
สีจราจร กรวยจราจร ป้ายจราจร
และอุปกรณ์อื่น ๆ ทีช่ ํารุด
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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 สมทบในการบริหารจัดการ ดําเนินการเบิกเงินรายจ่ายงบกลาง
1,200,000
ศูนย์จัดการ
สํานักการช่าง
เงินรายได้
ระบบบําบัดน้าํ เสียรวม
เพือ่ สมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
คุณภาพน้าํ
เทศบาลนครลําปาง
และจัดการปรับปรุงซ่อมบํารุงรักษา
เทศบาลนครลําปาง
ระบบบําบัดน้าํ เสีย ระบบท่อรวบรวม
บ้านศรีถ้ํา
น้าํ เสียทีเ่ กี่ยวพันกับระบบบําบัดน้าํ เสีย
ต.ปงแสนทอง
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทีด่ ําเนินการ
อ.เมืองลําปาง
โดยองค์การจัดการน้าํ เสียทีด่ ําเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการ
รับบริหารจัดการระบบบําบัดน้าํ เสียรวม
เทศบาลนครลําปาง เลขที่ 1/2555
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555)
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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 อบรมผู้อยู่ในข่ายชาระภาษี 1. ขออนุมัติโครงการ
30,000 ห้องประชุมราชาวดี
กองคลัง
ในเขตเทศบาลนครลาปาง 2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
เงินรายได้ เทศบาลนครลาปาง ฝ่ายพัฒนารายได้
3. ดาเนินการอบรม
4. สรุปผลประเมินโครงการ
2 จัดงานเทศบาลนครลาปาง 1. ขออนุมัติโครงการ
พบสื่อมวลชน
2. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ดาเนินการตามกิจกรรม
4. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

100,000 เทศบาลนครลาปาง
เงินรายได้

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานประชาสัมพันธ์

3 ฝึกอบรมเครือข่ายอาสา
สมัครนักประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครลาปาง

1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประสานงานวิทยากร/เตรียมเอกสาร
4. ประกาศรับสมัครผู้สนใจ
5. จัดฝึกอบรม
6. ประเมินผลการดาเนินงาน

93,000 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
กองวิชาการ
และแผนงาน
เงินรายได้ แห่งประเทศไทย
แม่เมาะ
งานประชาสัมพันธ์

4 รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการบูรณาการปฏิบตั ิงาน
3. ออกสารวจรับฟังความคิดเห็น
ของชุมชน
4. จัดประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น/
เวทีสาธารณะ

100,000 เทศบาลนครลาปาง
เงินรายได้

กองวิชาการ
และแผนงาน
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 เทศบาลเคลื่อนที่
ดาเนินการจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่
100,000 เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
เพือ่ บริการประชาชนในชุมชนต่างๆ
เงินรายได้
ในเขตเทศบาลนครลาปาง ในวันพุธ
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน รวม 8 ครั้ง
6 จัดงานวันเทศบาล

1. พิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร
2. พระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
3. นายกเทศมนตรี อ่านสาร
วันเทศบาลปี 2562
4. กิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชน
5. กิจกรรม Big Cleaning Day

7 ปรับปรุงห้องทางาน
1. ทาบันทึกขอแบบแปลน
สานักงานทะเบียนท้องถิน่ จากสานักการช่าง
เทศบาลนครลาปาง
2. ประมาณราคา / กาหนดราคากลาง
3. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
4. โดยทาการทาสีผนังภายใน ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าและ งานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5. ตรวจการจ้าง
6. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

30,000
เงินรายได้

เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล

230,000
เงินรายได้

เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนฯ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
8 พัฒนาประสิทธิภาพและ 1. เสนอขออนุมัติโครงการ
200,000
สมรรถนะในการทางาน 2. ดาเนินการจัดอบรม
เงินรายได้
ของบุคลากรสังกัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เทศบาลนครลาปาง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/การดูงาน
จานวนไม่เกิน 4 หลักสูตร ดังนี้คือ
- หลักสูตรพัฒนาด้านความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
- หลักสูตรพัฒนาด้านการบริหาร
- หลักสูตรพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
- หลักสูตรด้านการเสริมสร้างสมรรถนะ
และการพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์
3. จัดทาสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
และรายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้บริหาร
9 พัฒนาองค์กรเปีย่ มสุข
(Happy Workplace)

1. แต่งตั้งคณะทางานโครงการฯ
2. สารวจความสุขในองค์กร
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่บคุ ลากร
และ/หรือคณะทางานฯ
4. ประชุมวางแผน วิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมขององค์กรทีเ่ ป็นองค์ประกอบ
ของการพัฒนาองค์กรเปีย่ มสุข
5. เสนอขออนุมัติแผนดาเนินการ
องค์กรเปีย่ มสุข
6. ดาเนินกิจกรรมองค์กรเปีย่ มสุข

สถานที่
ดาเนินการ
ภายในจังหวัด
ลาปาง และ
จังหวัดใกล้เคียง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
สานักปลัดเทศบาล

100,000 เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
เงินรายได้ และภายใน จ.ลาปาง
หรือจังหวัดใกล้เคียง
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
7. ประเมินผลการดาเนินงาน
8. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนาองค์กรเปีย่ มสุข

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10 ก่อสร้างทางลาดคนพิการ 1. ทาบันทึกขอแบบแปลน
บริเวณชั้น 1 อาคาร
จากสานักการช่าง
สานักการช่าง-กองคลัง
2. ประมาณราคา / กาหนดราคากลาง
3. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
4. โดยทาการรื้อทีน่ งั่ ค.ส.ล. เดิม
ทาทางลาด ค.ส.ล. กว้าง 1.10 เมตร
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 18 เมตร พร้อมทา
ราวจับสแตนเลส และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาล
5. ตรวจการจ้าง
6. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

150,000
เงินรายได้

เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานฯ

11 อบรมและศึกษาดูงาน
ของสมาชิกสภาเทศบาล
และบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง

300,000
เงินรายได้

เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
หรือหน่วยงาน
เอกชน

จัดกิจกรรมอมรมตามหลักสูตร
- อบรมหลักสูตร "การพัฒนา
ภาวะผู้นาในยุคดิจิทลั "
- ศึกษาดูงาน
- ประเมินผล

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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 ติดตั้งเสารับส่งสัญญาณ ติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร
100,000 เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
วิทยุสื่อสาร
โดยทาการรื้อถอนเสาเดิมพร้อมอุปกรณ์ เงินอุดหนุน
งานป้องกันฯ
ทัง้ หมด แล้วทาการติดตั้งเสาใหม่
ความสูง 12.00 เมตร โครงสร้าง
เสาสามเหลี่ยม ความกว้าง ด้านละ
12 นิว้ พร้อมติดตั้งสายล่อฟ้า สัญญาณไฟ
ยอดเสา แผงรับส่งสัญญาณ 2 ต้น
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล

5.3 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ปรับปรุงระบบประปา
ของสานักการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1. บันทึกขอแบบแปลนและ
ประมาณราคากลางจากสานักการช่าง
2. เขียนแบบ
3. ประมาณราคา กาหนดราคากลาง
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
5. ก่อสร้าง / ปรับปรุงระบบประปาและ
แท้งค์นาเดิ
้ ม ตามแบบแปลนเทศบาล
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

งบประมาณ
(บาท)
115,000
เงินอุดหนุน

สถานที่
ดาเนินการ
สานักการศึกษา

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
สานักการศึกษา
บริหารทัว่ ไปเกี่ยว
กับการศึกษา
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.4 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 พัฒนาสิ่งแวดล้อม
1. ขออนุมัติโครงการฯ
20,000
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
2. ขออนุมัติซื้อจ้างวัสดุอุปกรณ์
เงินรายได้
จังหวัดลาปาง
3. ทาหนังสือแจ้งเวียนเชิญชวน
(เทศบาลนครลาปาง)
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
Big Cleaning Day
ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ฯ
4. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
5. การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์
6. ประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน

สถานที่
ดาเนินการ
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
จังหวัดลาปาง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
สานักปลัดเทศบาล
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6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซงึ่ มรดกทางวัฒนธรรม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 ส่งเสริมและอนุรักษ์
1. ขออนุมัติโครงการ
300,000
ของกิ๋นถิน่ เหนือ
2. ประสานชุมชนและหน่วยงานที่
เงินรายได้
เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์
ของกิ๋นถิน่ เหนือ
4. สรุป/ประเมินผลโครงการ

สถานที่
ดาเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
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6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซงึ่ มรดกทางวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 จัดงานทาบุญตักบาตร
นิมนต์พระสงฆ์สามเณร
30,000
วันขึน้ ปีใหม่
จานวน 300 รูป มารับบิณฑบาต
เงินรายได้

2 จัดงานเทศกาล
วันเข้าพรรษา

1. การหล่อเทียนและแห่เทียน
2. การประกวดจัดเทียนพรรษา
3. พิธีทางศาสนา
4. กิจกรรมการประกวด
ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของท้องถิน่ ฯลฯ

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขตเทศบาล
นครลาปาง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
สานักการศึกษา

50,000
เงินรายได้

วัดในเขตเทศบาล
นครลาปาง

สานักการศึกษา

3 จัดงานบวงสรวงเจ้าพระยา 1. พิธีทกั ษิณานุประทาน
สุลวลือไชยสงคราม
2. พีธีบวงสรวง/พิธีสดุดี
(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)
3. การแสดงศิลปะ
วัฒนธรรมพืน้ บ้าน

140,000
เงินรายได้

อนุสาวรีย์
เจ้าพระยาสุลวลือ
ไชยสงคราม
(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)

สานักการศึกษา

4 จัดงานบวงสรวงหลักเมือง 1. ขบวนแห่บายศรี
และพิธีสืบชาตาเมืองลาปาง 2. พิธีบวงสรวง
3. พิธีสืบชาตาเมือง
4. กิจกรรมประเพณีต่างๆ
ทีส่ าคัญของท้องถิน่

500,000
เงินรายได้

ศาลหลักเมือง
ลาปาง

สานักการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซงึ่ มรดกทางวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
5 จัดงานบวงสรวงพญา
1. พิธีทกั ษิณานุประทาน
50,000
อนุสาวรีย์
พรหมโวหาร
2. พีธีบวงสรวง
เงินรายได้ พญาพรหมโวหาร
3. การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพืน้ บ้าน

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
สานักการศึกษา

6 จัดงานประเพณี
งานบุญตามรอยศรัทธา
ไหว้สาอริยสงฆ์
เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการจัดทา
เครื่องสักการะหรือเครื่องบูชาใน
พระพุทธศาสนา
2. จัดขบวนอัญเชิญเครื่อง
สัตตภัณฑ์และเครื่อง
สักการะในพระพุทธศาสนา
ร่วมขบวนไหว้สาอริยสงฆ์
เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก

30,000
เงินรายได้

สถานปฏิบตั ิธรรม
หลวงพ่อเกษม
เขมโก

สานักการศึกษา

7 จัดงานประเพณี
ลอยกระทง (ล่องสะเปา)

1.จัดการประกวดสะเปาลอยน้า
2.จัดการประกวดสะเปารถใหญ่
3.จัดการประกวดธิดาสะเปาแก้ว
สะเปาคา
4. จัดการประกวดบอกไฟดอก
และโคมล้านนา
5. จัดการประกวดสะเปาการฝีมือ

3,000,000
เงินรายได้

ท่าน้าวัดสิงห์ชัย
แยกดอนปาน
ข่วงนคร
สวนสาธารณะ
ห้าแยกนาฬิกา

สานักการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซงึ่ มรดกทางวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
8 จัดงานประเพณีสงกรานต์ 1. จัดประกวดเทพบุตร
2,500,000
(ปีใหม่เมืองลาปาง)
เทพธิดาสลุงหลวง
เงินรายได้
2. พิธีตักบาตรปีใหม่เมือง
3. ขบวนแห่จุมพระคู่บา้ นคู่เมือง
4. ขบวนแห่ปใี หม่เมืองลาปาง
5. กาดมั่วคัวงาย
6. แกงฮังเลหม้อขางหลวง

9 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันสาคัญทางศาสนา
และประเพณีอื่น ๆ

1. พิธีทาบุญตักบาตร
2. พิธีเวียนเทียนและแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ
3. จัดนิทรรศการ
4. แสดงธรรมเทศนา
5. จัดกิจกรรมประเพณี
ทีส่ าคัญของท้องถิน่ ฯลฯ

350,000
เงินรายได้

สถานที่
ดาเนินการ
ข่วงนคร
สามแยกเก๊าจาว

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
สานักการศึกษา

ในเขตเทศบาล
นครลาปาง

สานักการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซงึ่ มรดกทางวัฒนธรรม
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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. แผนการดาเนินงาน
60,000 ภายในเขตเทศบาล สานักการช่าง
1 อนุรักษ์และพัฒนา
2. ขออนุมัติดาเนินโครงการ
นครลปาง
ส่วนควบคุมอาคาร
เมืองเก่านครลาปาง
เงินรายได้
3. ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
และผังเมือง
(ต่อเนือ่ ง)
4. ดาเนินงาน
5. เจ้าหน้าทีเ่ บิกจ่ายตามระเบียบ
6. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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 การส่งเสริมการจาหน่าย ขออนุมัติหลักการโครงการ
50,000 1. ห้องประชุม
กองสวัสดิการสังคม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จัดงานส่งเสริมการตลาด
เงินรายได้ เทศบาลนครลาปาง
1. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกศูนย์สาธิตฯ
2. ศูนย์สาธิตการ
กลุ่มอาชีพ เครือข่ายผู้จาหน่ายสินค้าและ
ตลาดเทศบาลฯ
ผลิตภัณฑชุมชน และประชาชนในเขต
3. ถนนบ้านเชียงราย
เทศบาลนครลาปางฯ ทีม่ ึความสนใจเข้า
4. ถนนท่าคราวน้อย
ร่วมกิจกรรมทราบ
5. ถนนฉัตรไชย
2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์สาธิตฯ
6. ถนนประสานไมตรี
เพือ่ ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมและ
7. สวนสาธารณะ
ร่วมกาหนดรูปแบบ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
เขลางค์นครลาปาง
3. ประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และ
8. สถานทีอ่ นื่ ๆ ตาม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพือ่ ชี้แจงรูปแบบ
ความเหมาะสมใน
กิจกรรม วัน เวลา สถานทีก่ ารจัดกิจกรรม
การจัดกิจรรม
และซักซ้อมแนวทางการดาเนินงานให้ผู้
เข้าร่วมกิจกรรม
4. จัดกิจกรรมตามทีก่ าหนด
5. ติตตามและประเมินผลการดาเนินงาน
6. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ
1. ฝึกอบรมการสร้างศักยภาพทางการ
ตลาด
2. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
หน้า 90

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาล 1. ประชุมหารือผู้ทเี่ กี่ยวข้องในเบือ้ งต้น
3,000,000
ปีใหม่นครลาปาง
2. ขออนุมัติโครงการ
เงินรายได้
3. ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
4. ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
และเศรษฐกิจ อาทิเช่นการจาลองสถานที่
ท่องเทีย่ วนิทรรศการด้านการท่องเทีย่ ว
การประดับตกแต่งไฟฟ้า การจาหน่าย
สินค้า OTOP การจาหน่ายอาหาร
การจัดบริการสถานีรถม้า
และการแสดงต่าง ๆ ฯลฯ
5. สรุป/ประเมินผลการดาเนินโครงการ
2 จัดงานถนนสายวัฒนธรรม 1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมหารือผู้ทเี่ กี่ยวข้องในเบือ้ งต้น
3. ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
4. ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
และเศรษฐกิจบริเวณถนนสายวัฒนธรรม
(ถนนวังเหนือ) ทุกเย็นวันศุกร์ อาทิเช่น
กาดหมั้วคัวแลง การแสดงดนตรีพนื้ เมือง
การแสดงนาฏศิลป์ การสาธิตงานฝีมือ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ นิทรรศการ
การประดับตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
5. สรุป/ประเมินผลการดาเนินโครงการ

200,000
เงินรายได้

สถานที่
ดาเนินการ
บริเวณข่วงนคร
และพืน้ ที่
โดยรอบ

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
สานักปลัดเทศบาล

ถนนสาย
วัฒนธรรม
(ถนนวังเหนือ)

สานักปลัดเทศบาล
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
3 จัดงานท่องเทีย่ ว
1. ประชุมหารือผู้ทเี่ กี่ยวข้องในเบือ้ งต้น
เมืองเก่าเขลางค์นคร
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
4. ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ร่วมกับชุมชนในพืน้ ทีบ่ ริเวณเมืองเก่า
เขลางค์นคร อาทิเช่น
การแสดงดนตรีพนื้ เมือง การแสดง
นาฏศิลป์ สาธิตประดิษฐ์การฝีมือ
นิทรรศการ การประดับตกแต่ง
สถานที่ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
และอาหารท้องถิน่ ฯลฯ
5. สรุป/ประเมินผลการดาเนินโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
1,000,000
เงินรายได้

สถานที่
ดาเนินการ
เมืองเก่า
เขลางค์นคร

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
สานักปลัดเทศบาล
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
4 จัดงานราลึกประวัติศาสตร์ 1. ประชุมหารือผู้ทเี่ กี่ยวข้องในเบือ้ งต้น
สะพานรัษฎาภิเศก
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
4. ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
และกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณสะพาน
รัษฎาภิเศก อาทิเช่น นิทรรศการด้าน
ประวัติศาสตร์การแสดงศิลปวัฒนธรรม
การประดับตกแต่งสะพาน การจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารท้องถิน่ ฯลฯ
5. สรุป/ประเมินผลการดาเนินโครงการ
5 ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
กาดกองต้า

1. ประชุมหารือผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
4. ดาเนินกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริม
การท่องเทีย่ วบริเวณถนนคนเดิน
กาดกองต้า ทุกเย็นวันเสาร์ และ
วันอาทิตย์ อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์
การแสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการ
การประดับตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
5. สรุป/ประเมินผลการดาเนินโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
1,000,000
เงินรายได้

สถานที่
ดาเนินการ
สะพาน
รัษฎาภิเศก

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
สานักปลัดเทศบาล

100,000
เงินรายได้

ถนนคนเดิน
กาดกองต้า

สานักปลัดเทศบาล
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
(งบ สปสช.)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครลาปาง
(งบ สปสช.)
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1. จัดอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
1 ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีที่ 2 ในโรงเรียนเทศบาล 3 แห่ง
(โรงเรียนเทศบาล 4,5 และ 7 )
รวม 262 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน
ให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. จัดกิจกรรมรณรงค์และแจกถุงยาง
อนามัยในชุมชน พร้อมให้คาแนะนา
ในการใช้ถุงยางอนามัยทีถ่ ูกต้อง
2 เตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์การระบาด
โรคติดต่อในพืน้ ที่
ปีงบประมาณ 2562

จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการตัวแทน
อสม. 43 ชุมชนๆละ 2-3 คน จานวน
ทัง้ หมด 90 คน ให้มีความรู้และ
การป้องกันโรคติดต่อสามารถเฝ้าระวัง
และป้องกันการเกิดโรคติดต่อทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ในชุมชนได้ ซักซ้อมการปฏิบตั ิ
การแบบบูรณาการในการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอุบตั ิใหม่
อุบตั ิซ้าทีเ่ กิดในพืน้ ทีต่ ามสถานการณ์
โรคทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข

แบบ ผด. 02

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
115,000 ทีห่ อ้ งประชุม
งบ สปสช. พระยาสุเรนทร์
รร.เทศบาล 5
และรุ่นที่ 2 ที่
ห้องประชุมเวียง
ละกอน รร. ท.4
2. รณรงค์การใช้
ถุงยางอนามัยใน
43 ชุมชน

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

60,000 ห้องประชุมพุทธ
งบ สปสช. รักษา ชั้น 3
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
3 ป้องกันและควบคุม
1. จัดอบรมแกนนาชุมชน/ อสม. จาก
โรคติดต่อตามฤดูกาล
ชุมชน 43 แห่ง ในเขตเทศบาลนคร
ปีงบประมาณ 2562
ลาปาง ให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตัว เพือ่ ป้องกันโรคติดต่อทีส่ าคัญ
และสามารถนาไปถ่ายทอด
ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนสามารถ
ปฏิบตั ิตัวในการป้องกันโรคได้อย่าง
ถูกต้อง
2. จัดรณรงค์การป้องกันโรคในชุมชน
และโรงเรียนตามสถานการณ์โรค
3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันโรคเช่น ป้ายไวนิล
แผ่นปลิว/แผ่นพับแจกจ่ายให้
โรงเรียนและชุมชนตามความ
เหมาะสม

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
105,000 1. อบรม ณ
งบ สปสช. ห้องประชุมพุทธ
รักษา ชั้น 3
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
2. รณรงค์ใน
43 ชุมชน

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
4 พัฒนาผู้ค้า/ประกอบการ 1. จัดอบรมเพือ่ ให้ความรู้แก่ผู้ค้า/
ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค
ผู้ประกอบการทีข่ ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่
แอลกอฮอล์และบุหรี่ เกี่ยวกับโรคและ
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่
และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
2. สนับสนุนสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่
และสติ๊กเกอร์เวลาขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้ผู้เข้ารับการอบรม
นาไปติดทีร่ ้านค้า

งบประมาณ
(บาท)
9,000
งบ สปสช.

สถานที่
ดาเนินการ
ห้องประชุม
พุทธรักษา ชั้น 3

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 บริการสาธารณสุข
1. ดาเนินการประเมินคัดกรองปัญหา
200,000
ชุมชนในเขต
กองสาธารณสุข
สาหรับผู้สูงอายุ
สุขภาพและสารวจข้อมูลผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะ งบ สปสช. เทศบาลนครลาปาง และสิ่งแวดล้อม
ทีม่ ีภาวะพีง่ พิง
พึง่ พิงในเขตเทศบาลนครลาปาง
(Long Term Carer)
2. ประสานงานกับศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึง่ พิงเพือ่ แจ้งให้
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care
Manager) เยี่ยมและประเมินผู้สูงอายุ
ทีม่ ีภาวะพึง่ พิงตามเกณฑ์ที่ สปสช.กาหนด
พร้อมทัง้ จัดทาแผนการดูแลผู้สูงอายุ
รายบุคคล (Care Plan)
3. เขียนโครงการและขอสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครลาปาง
4. จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน
ติดเตียง โดยท้องถิน่ และชุมชนมีส่วนร่วม
ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล
(Care Plan)
5. ผู้ดูแลผู้สูงอายุทผี่ ่านการอบรม
ดาเนินการติดตามเยี่ยมและดูแล
ผ้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ทีไ่ ด้รับ
มอบหมายจาก Care Manager
6. ติดตามและประเมินผลการดูแล
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ผู้สูงอายุทมี่ ี ผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึง่ พิง
ตามเกณฑ์ทสี่ ปสช.กาหนด

6 อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ,ผู้พกิ ารทีมีภาวะ
พึง่ พิง (care giver)
และ อสม. เรื่อง การฟืน้ ฟู
สมรรถภาพคนพิการ
ทางร่างกายและการ
เคลื่อนไหว

1. .เขียนโครงการและขอสนับสนุนงบ
ประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(ระดับท้องถิน่ )เทศบาลนครลาปาง
2. ประสานงานกับวิทยากร อสม.
และผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิ าร
3. ส่งหนังสือเชิญวิทยากรและหนังสือ
แจ้งกลุ่มเป้าหมาย
4. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์
5. จัดอบรม 1 วัน
6. การลงพืน้ ทีใ่ นชุมชนจานวน 43 ชุมชน
กับนักอาชีวบาบัดเพือ่ ฝึกปฏิบตั ิ
ดูแลคนพิการในชุมชน
7. ประเมินผลและรายงานผล
การจัดทาโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

24,300
งบ สปสช.

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ณ ห้องประชุม
กองสาธารณสุข
LK Park
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครลาปาง งานศูนย์บริการ
และชุมชนในเขต
สาธารณสุข
เทศบาลนครลาปาง
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
7 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
สุขภาพของประชาชน
2. ขอรับสนับสนุนงบกองทุนฯ
เขตเทศบาลนครลาปาง 3. ขออนุมัติดาเนินโครงการ
- จัดเตรียมความพร้อม ประสาน
วิทยากร และสถานทีใ่ นการอบรม
- จัดเตรียมเอกสาร, จัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุอุปกรณ์ เพือ่ ใช้ในการอบรม
- ทาหนังสือแจ้งสมาชิกเครือข่าย
สุขภาพชุมชนทุกคน เพือ่ เข้าร่วมอบรม
4. จัดอบรม 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน (3 วัน)
5. รายงานสรุปผลโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
40,000
งบ สปสช.

สถานที่
ดาเนินการ
ห้องประชุม
LK ParK

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
8 อบรมผู้นานักเรียน
1. ขออนุมัติโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
2. ขอรับสนับสนุนงบกองทุนฯ
ในโรงเรียน
3. ขออนุมัติดาเนินโครงการ
- จัดซื้อจัดจ้างคู่มือผู้นานักเรียน,
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม
- ประสานวิทยากร
- ประสานโรงเรียนสังกัดเทศบาล
6 โรง คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพือ่ เข้า
รับการอบรม เป็นผู้นานักเรียนส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน
4. จัดอบรม จานวน 2 วัน
5. ประเมินผลและสรุปผลโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
32,000
งบ สปสช.

สถานที่
ดาเนินการ
ห้องประชุม
พุทธรักษา
กองสาธารณสุขฯ
ชั้น 3

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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บัญชีครุภัณฑ์
(แบบ ผด. 02/1)
1. สานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง
4. สานักการศึกษา
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. กองสวัสดิการสังคม
7. สานักการช่าง
8. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง
(เทศบาลนครลาปาง)
รวม

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

1,864,700
184,400
382,300
11,855,300
906,300
179,100
4,190,000
148,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณ

19,710,600 บาท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครลาปาง
สานักปลัดเทศบาล
1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 เก้าอี้ประชุมสาหรับ
เก้าอี้ประชุมขาเหล็กกลมชุบโครเมี่ยม
ห้องทางานสานักปลัด
เบาะนัง่ และพนักพิงหุม้ หนัง
เทศบาล
สาหรับห้องทางานสานักปลัด
จานวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

แบบ ผด. 02/1

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดาเนินการ
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.
12,000 เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
งานธุรการ

2 เก้าอี้ประชุมสาหรับ
ห้องประชุมราชาวดี

เก้าอี้ประชุมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
ทีน่ งั่ และพนักพิงบุฟองน้า หุม้ หนังเทียมฯ
สาหรับห้องประชุมราชาวดี
จานวน 60 ตัว ๆ ละ 950 บาท

57,000

เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
งานธุรการ

3 เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ากว่า
24,000 บีทยี ู จานวน 1 เครื่อง

32,400

เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
งานธุรการ

4 ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
จานวน 4 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท

31,600

เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานบริหารทรัพยากร
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ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
5 โต๊ะประชุม
สาหรับห้องทางาน
สานักปลัดเทศบาล
6 โต๊ะประชุม สาหรับ
ห้องประชุมราชาวดี

รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์
โต๊ะประชุม หน้าโต๊ะเป็นกระจก
สาหรับห้องทางานสานักปลัดเทศบาล
จานวน 1 ตัว
โต๊ะประชุม หน้าโฟเมก้าลายไม้
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ด้านหน้ามีแผ่นปิด
จานวน 60 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
สาหรับห้องประชุมราชาวดี

6 รายการ

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั่ รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั่ (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์
จานวน 1 คัน
รวม

1 รายการ

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดาเนินการ
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.
7,000
เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
งานธุรการ
210,000

เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
งานธุรการ

350,000

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดาเนินการ
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.
1,288,000 เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
งานธุรการ

1,288,000
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3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 เครื่องรับ-ส่งวิทยุ
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF / FM
ชนิดประจาที่ ขนาดกาลังส่ง 10 วัตต์
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท

รวม

1 รายการ

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดาเนินการ
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.
56,000 เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

56,000

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ลาดับ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
(บาท)
ที่
ดาเนินการ
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 เครื่องมัลติมีเดีย
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
42,500 เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
งานธุรการ
2 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า

รวม

2 รายการ

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิว้
จานวน 1 จอ

9,500

เทศบาลนครลาปาง สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
งานธุรการ

52,000
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5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
หรือชนิด LED ขาวดา
LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
32,000 เทศบาลนครลาปาง

9,000

เทศบาลนครลาปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานเลขานุการฯ
งานทะเบียนฯ

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานเลขานุการฯ
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ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
3 เครื่องสารองไฟฟ้า

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 5,900 บาท
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

4 ระบบ Application
ระบบ Application ร้องทุกข์
ร้องทุกข์บน Smartphone บน Smartphone
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
รวม

4 รายการ
รวมทั้งสิ้น 14 รายการ

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
17,700 เทศบาลนครลาปาง

60,000

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
งานเลขานุการฯ
งานทะเบียนฯ
งานศูนย์บริการร่วมฯ

เทศบาลนครลาปาง งานศูนย์บริการร่วมฯ

118,700
1,864,700
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กองวิชาการและแผนงาน
1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 เครื่องโทรสาร
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
จานวน 1 เครื่อง
1. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
18,000 เทศบาลนครลาปาง
งานประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานประชาสัมพันธ์

2 เก้าอี้ทางาน

เก้าอี้ทางาน ชนิดเบาะหนัง มีทวี่ างแขน
ปรับระดับสูงต่าด้วยโช๊คไฮโดรลิค
มีล้อเลื่อน จานวน 1 ตัว
1. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

2,500

เทศบาลนครลาปาง
กองวิชาการฯ

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานจัดทางบประมาณ

3 เครื่องเย็บกระดาษ

เครื่องเย็บกระดาษ สามารถเย็บกระดาษ
ได้หนา 50-240 แผ่น จานวน 1 เครื่อง
1. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

4,100

เทศบาลนครลาปาง
กองวิชาการฯ

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานธุรการ

รวม

3 รายการ

24,600
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2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 ลาโพงฮอร์น
ลาโพงฮอร์น ขนาด 15 นิว้ 150 วัตต์
ชนิดมี Line output จานวน 30 ตัว
ตัวละ 1,300 บาท
1. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

รวม

1 รายการ

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 กล้องบันทึกภาพ DSLR กล้องบันทึกภาพ DSLR แบบฟูลเฟรม
แบบฟูลเฟรม พร้อมเลนส์ พร้อมเลนส์ จานวน 1 ตัว
1. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
รวม

1 รายการ

สถานที่
งบประมาณ
(บาท)
ดาเนินการ
39,000 1. ชุมชนท่าคราวน้อย

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองวิชาการ
2. ชุมชนกาแพงเมือง
และแผนงาน
3. ชุมชนหัวเวียง
งานประชาสัมพันธ์
4. ชุมชนบ้านหน้าค่าย
5. ชุมชนศรีปงชัย
6. ชุมชนสิงห์ชัย
7. ชุมชนบ้านดงไชย
8. ชุมชนบ้านดงม่อน
กระทิง
9. ชุมชนกาดกองต้าใต้

39,000

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
75,000 เทศบาลนครลาปาง
งานประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานประชาสัมพันธ์

75,000
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4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณ
ลาดับ
สถานที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
(บาท)
ที่
ดาเนินการ
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
16,000 เทศบาลนครลาปาง
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด
กองวิชาการฯ
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานวิจยั และ
ประเมินผล

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 2,600 บาท
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

5,200

เทศบาลนครลาปาง
กองวิชาการฯ

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานวิเคราะห์ ฯ
งานจัดทางบประมาณ

3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

4,300

เทศบาลนครลาปาง
กองวิชาการฯ

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานจัดทางบประมาณ

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
4 เครื่องสารองไฟฟ้า

รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

4 รายการ

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
หรือชนิด LED ขาวดา
ขาวดา(18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
11,800 เทศบาลนครลาปาง
กองวิชาการฯ

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานวิจยั และ
ประเมินผล
งานจัดการและพัฒนา

37,300

สถานที่
งบประมาณ
(บาท)
ดาเนินการ
2,600 เทศบาลนครลาปาง
กองวิชาการฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานบังคับคดี

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 109

ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
2 เครื่องสารองไฟฟ้า

รวม

2 รายการ
รวมทัง้ สิ้น 11 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 1 เครื่อง
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
5,900 เทศบาลนครลาปาง
กองวิชาการฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน
งานรับเรื่องราว
ร้องทุกข์

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8,500
184,400

หน้า 110

กองคลัง
1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 เก้าอี้สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน ชนิดเบาะหนัง
มีทวี่ างแขน โครงขาเหล็กชุบโครเมียม
รูปตัวซี จานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,600 บาท

งบประมาณ
(บาท)
7,800

สถานที่
ดาเนินการ
กองคลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง
งานจัดเก็บภาษี

เครื่องคานวณ แบบไฟฟ้า ขนาด 12 หลัก
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท

5,000

กองคลัง

กองคลัง
งานผลประโยชน์

3 เคาน์เตอร์บริการประชาชน จัดทาเคาน์เตอร์บริการประชาชน
ขนาดความกว้าง ประมาณ 60 ซม.
ความยาวประมาณ 430 ซม.
ความสูงประมาณ 75 ซม. และ 105 ซม.
จานวน 1 ตัว

30,000

กองคลัง

กองคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
งานจัดเก็บภาษี

4 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)

40,200

กองคลัง

กองคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
งานบริการข้อมูล

2 เครื่องคานวณ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ากว่า
30,000 บีทยี ู

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
5 เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 12,000 บีทยี ู

งบประมาณ
(บาท)
17,000

สถานที่
ดาเนินการ
กองคลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง
งานพัฒนารายได้

6 เก้าอี้ทางาน

เก้าอี้ทางาน ชนิดเบาะหนัง มีทวี่ างแขน
ปรับระดับสูงต่าด้วยโช๊คไฮโดรลิค
มีล้อเลื่อน จานวน 1 ตัว

2,500

กองคลัง

กองคลัง
(งานการเงินและ
บัญชี)

7 ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
มีหลู ิ้นชัก มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท

15,800

กองคลัง

กองคลัง
งานทะเบียนทรัพย์สิน

สถานที่
ดาเนินการ
กองคลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง
งานแผนทีภ่ าษี

รวม

7 รายการ

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 13,600 บาท

รวม

1 รายการ

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

118,300

งบประมาณ
(บาท)
27,200

27,200

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
(บาท)
ที่
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
44,000
สาหรับงานประมวลผล สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
แบบที่ 1
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท
1. จัดทาโครงการเพือ่ เสนอคณะกรรมการ
ICT ของจังหวัด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. บันทึกขออนุมัติจัดจ้างเพือ่ ส่งงานพัสดุ
ดาเนินการจัดจ้าง
4. ดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สถานที่
ดาเนินการ
กองคลัง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองคลัง
งานพัสดุ
งานกิจการพาณิชย์

หน้า 113

ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
2 เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

งบประมาณ
(บาท)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
48,000
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 3 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
สาหรับ งานทะเบียนทรัพย์สิน 1 ชุด
งานจัดเก็บภาษี 2 ชุด
1. จัดทาโครงการเพือ่ เสนอคณะกรรมการ
ICT ของจังหวัด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. บันทึกขออนุมัติจัดจ้างเพือ่ ส่งงานพัสดุ
ดาเนินการจัดจ้าง
4. ดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายละเอียดของครุภัณฑ์

3 เครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน 1 เครื่อง
แบบแคร่สั้น
1. จัดทาโครงการเพือ่ เสนอคณะกรรมการ
ICT ของจังหวัด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. บันทึกขออนุมัติจัดจ้างเพือ่ ส่งงานพัสดุ
ดาเนินการจัดจ้าง
4. ดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

22,000

สถานที่
ดาเนินการ
กองคลัง

กองคลัง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองคลัง
งานทะเบียนทรัพย์สิน
งานจัดเก็บภาษี

กองคลัง
งานพัสดุ

หน้า 114

ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา

5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท
1. จัดทาโครงการเพือ่ เสนอคณะกรรมการ
ICT ของจังหวัด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. บันทึกขออนุมัติจัดจ้างเพือ่ ส่งงานพัสดุ
ดาเนินการจัดจ้าง
4. ดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
1. จัดทาโครงการเพือ่ เสนอคณะกรรมการ
ICT ของจังหวัด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. บันทึกขออนุมัติจัดจ้างเพือ่ ส่งงานพัสดุ
ดาเนินการจัดจ้าง
4. ดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)
5,200

สถานที่
ดาเนินการ
กองคลัง

8,600

กองคลัง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองคลัง
งานกิจการพาณิชย์
งานการเงิน (กอง)

กองคลัง
งานพัสดุ
งานทะเบียนทรัพย์สิน

หน้า 115

ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
6 เครื่องสารองไฟฟ้า

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 10 เครื่อง
สาหรับงานพัสดุ 1 เครื่อง
งานทะเบียนทรัพย์สิน 1 เครื่อง
งานกิจการพาณิชย์ 1 เครื่อง
งานจัดเก็บภาษี 7 เครื่อง
1. จัดทาโครงการเพือ่ เสนอคณะกรรมการ
ICT ของจังหวัด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. บันทึกขออนุมัติจัดจ้างเพือ่ ส่งงานพัสดุ
ดาเนินการจัดจ้าง
4. ดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)
59,000

สถานที่
ดาเนินการ
กองคลัง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองคลัง
งานพัสดุ
งานทะเบียนทรัพย์สิน
งานกิจการพาณิชย์
งานจัดเก็บภาษี

หน้า 116

ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
7 ระบบทะเบียนทรัพย์สิน

รวม

7 รายการ
รวมทั้งสิ้น 15 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดทาระบบทะเบียนทรัพย์สิน
เพือ่ จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานพัสดุครุภัณฑ์
ของเทศบาลนครลาปางให้มีระบบจัดการ
ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ ระบบสามารถแสดง
รายงานประเภทต่าง ๆ และสามารถ
จัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้
1. จัดทาโครงการเพือ่ เสนอคณะกรรมการ
ICT ของจังหวัด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. บันทึกขออนุมัติจัดจ้างเพือ่ ส่งงานพัสดุ
ดาเนินการจัดจ้าง
4. ดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
กองคลัง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองคลัง
งานทะเบียนทรัพย์สิน

236,800
382,300
หน้า 117

สานักการศึกษา
1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
1 เก้าอี้ทางาน
ประจาห้องเรียน

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เก้าอี้ทางาน ประจาห้องเรียน จานวน
12 ตัว ๆ ละ 800 บาท

งบประมาณ
(บาท)
9,600

สถานที่
ดาเนินการ
รร. เทศบาล 7

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

2 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้
หรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้ง
พืน้ และชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทยี ู จานวน
4 เครื่อง ๆ ละ 47,000 บาท

188,000

รร. เทศบาล 4

สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

3 โต๊ะทางาน
ประจาห้องเรียน

โต๊ะทางานประจาห้องเรียนจานวน
12 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท

38,400

รร. เทศบาล 7

สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

36,000

รร. เทศบาล 7

สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

4 พัดลมโคจร ขนาด 18 นิว้ พัดลมโคจร ขนาด 18 นิว้ จานวน 20
ตัว ๆ ละ 1,800 บาท
รวม

4 รายการ

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

272,000

หน้า 118

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
1 โต๊ะเก้าอี้นกั เรียน

รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์
โต๊ะเก้าอี้นกั เรียน จานวน 360 ชุด ๆ ละ
1,150 บาท

1 รายการ

งบประมาณ
(บาท)
414,000

สถานที่
ดาเนินการ
รร. เทศบาล 7

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)
38,600

สถานที่
ดาเนินการ
รร. เทศบาล 1
รร. เทศบาล 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

414,000

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
3.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 กล้องถ่ายภาพ
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
ระบบดิจิตอล
ควาละเอียด 20 ล้านพิกเซล
จานวน 2 ตัวๆ ละ 19,300 บาท
2 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,500 ANSI
Lumens

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSL
Lumens จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
30,300 บาท

60,600

รร. เทศบาล 1

สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

3 จอรับภาพ
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 100 นิว้ จานวน 2 จอๆละ
9,500 บาท

19,000

รร. เทศบาล 1

สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

รวม

3 รายการ

118,200

หน้า 119

4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
4.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
เครื่องทาน้าเย็น แบบต่อท่อ
1 เครื่องทาน้าเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด 4 ก๊อก ขนาด 4 ก๊อก จานวน 3 เครื่องๆ ละ
20,000 บาท
2 เครื่องทาน้าเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด 5 ก๊อก

รวม

2 รายการ

5. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
5.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
1 เครื่องเล่นสนาม
ชุดอนุบาล 01
2 โต๊ะเทเบิลเทนนิส

รวม

เครื่องทาน้าเย็น แบบต่อท่อ
ขนาด 5 ก๊อก จานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 24,000 บาท

2 รายการ

งบประมาณ
(บาท)
60,000

สถานที่
ดาเนินการ
รร. เทศบาล 3

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

72,000

รร. เทศบาล 7

สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

งบประมาณ
(บาท)
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
รร. เทศบาล 6

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

37,500

รร. เทศบาล 7

สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

132,000

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องเล่นสนาม ชุดอนุบาล 01
จานวน 1 ชุด
โต๊ะเทเบิลเทนนิส จานวน 5 ชุด ๆ ละ
7,500 บาท

337,500

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 120

6. ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
6.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 เครื่องดนตรีอัลโต
เครื่องดนตรีอัลโต แซกโซโฟน
แซกโซโฟน
จานวน 1 ตัว
รวม

1 รายการ

7. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
รร. เทศบาล 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานโรงเรียน

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่
ดาเนินการ
สานัการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปฯ

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50,000

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 2 ชุดๆละ 16,000 บาท
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

งบประมาณ
(บาท)
32,000

หน้า 121

งบประมาณ
(บาท)
9,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานศึกษา
ไม่กาหนดระดับ

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
7,900 บาท
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

15,800

สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปฯ

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
งานประมวลผล แบบที่ 1 ประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 2 ชุดๆ ละ 22,000 บาท
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

44,000

สานักการศึกษา

สานักการศึกษา
งานศึกษา
ไม่กาหนดระดับ

ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
2 เครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดา

3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ Multifunnction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
5 เครื่องสารองไฟฟ้า

รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท
สาหรับอุทยานการเรียนรู้นครลาปาง
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

5 รายการ

8. ประเภทครุภัณฑ์อื่น
8.1 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 บุษบกสาหรับอัญเชิญ
1.บันทึกขอแบบแปลนและ
พระเจ้าแก้วมรกต
ประมาณราคากลางจากสานักการช่าง
2. เขียนแบบ
3. ประมาณราคา กาหนดราคากลาง
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
5. ก่อสร้างบุษบกสาหรับอัญเชิญพระเจ้า
แก้วมรกตโครงสร้างทาจากไม้เนือ้ แข็ง
ประดับด้วยงานแกะสลักจากไม้สัก
แบ่งเป็น 3 ส่วน

งบประมาณ
(บาท)
11,800

สถานที่
ดาเนินการ
สานักการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา
งานศึกษา
ไม่กาหนดระดับ

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

112,600

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
420,000 เทศบาลนครลาปาง

หน้า 123

ลาดับ
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ส่วนฐาน และจัดทาบันได้
- ส่วนแท่นวางองค์พระ
- ส่วนยอดบุษบก
4. ตรวจการจ้าง
5. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
2 รถลากจูงพร้อมบุษบก

รวม

2 รายการ
รวมทั้งสิ้น 20 รายการ

1.บันทึกขอแบบแปลนและ
ประมาณราคากลางจากสานักการช่าง
2. เขียนแบบ
3. ประมาณราคา กาหนดราคากลาง
4. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
5. ก่อสร้างรถลากจูง 4 ล้อ ประดับ
ตกแต่งลวดลายขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า
2 เมตรยาว 4 เมตร พร้อมบุษบก
ย่อมุมสูงไม่นอ้ ยกว่า 2.5 เมตร และ
งานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
สาหรับประดิษฐานพระพุทธรูป
ทีศ่ ักดิ์สิทธิเ์ มืองลาปางจานวน 9 คัน
คันละ 1,111,000 บาท
6. ตรวจการจ้าง
7. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

9,999,000 เทศบาลนครลาปาง

10,419,000
11,855,300

สานักการศึกษา
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
1 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง

รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง มีมือจับชนิดฝัง
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) (ตามราคามาตรฐาน)
จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท
1.จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
2.จัดส่งฏีกาเบิกเงินให้กองคลัง

1 รายการ

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
1 เก้าอี้ทางาน

2 โต๊ะคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
(บาท)
16,000

สถานที่
ดาเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมสุขภาพ

งบประมาณ
(บาท)
2,500

สถานที่
ดาเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด

3,500

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด

16,000

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เก้าอี้ทางาน ชนิดเบาะหนัง มีทวี่ างแขน
ปรับระดับสูงต่าด้วยโช๊คไฮโดรลิค
มีล้อเลื่อน จานวน 1 ตัว
โต๊ะคอมพิวเตอร์
ขนาด 120x60x75 ซม. มีชั้นสาหรับ
วางคีย์บอร์ด จานวน 1 ตัว
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ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
3 โต๊ะทางานชนิดเหล็ก

รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์
ขนาด 1,230x675x750 มิลลิเมตร
มี 4 ลิ้นชัก มีทพี่ กั เท้า มีกระจกปูหน้าโต๊ะ
จานวน 1 ตัว

3 รายการ

งบประมาณ
(บาท)
5,500

สถานที่
ดาเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด

11,500

1.3 แผนงานการพาณิชย์
ลาดับ
ที่

ครุภัณฑ์

1 เก้าอี้

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เก้าอี้แบบกลม โครงสร้างทาด้วยเหล็ก
จานวน 80 ตัวๆ ละ 350 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

28,000

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม

1. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

งานตลาด

2. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
รวม

1 รายการ

28,000
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2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
2.1 แผนงานการพาณิชย์
ลาดับ
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครื่องปัม๊ น้า

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องปัม๊ น้า (ปัม๊ แช่ ปัม๊ จุ่ม) ขนาด 2 นิว้
กาลังไฟฟ้า 400 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่

หน่วยงาน

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

6,000

กองสาธารณสุข

งานตลาด

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

และสิ่งแวดล้อม

220 โวลต์ จานวน 1 เครื่อง
1.จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
2.จัดส่งฏีกาเบิกเงินให้กองคลัง
รวม

1 รายการ

3. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วย
เครื่องนึง่ ฆ่าชื้อโรค(Autocave) ความจุ
ความร้อนและแรงดันไอน้า 25 ลิตร แบบตั้งโต๊ะ พร้อมระบบอบแห้ง
จานวน 1 เครื่อง ราคา 95,000 บาท
1.จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
2.จัดส่งฏีกาเบิกเงินให้กองคลัง
รวม

1 รายการ

6,000

งบประมาณ
(บาท)
95,000

95,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลนคร
ลาปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานทันตกรรม 2
กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
(บาท)
ที่
1 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
95,000
จานวน 10 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ ยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
รวม

1 รายการ

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน
สาหรับงานสานักงาน
(ขนาดจอไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 2 ชุดๆ ละ 16,000 บาท
สาหรับงานป้องกันฯ และงานส่งเสริมฯ
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

สถานที่
ดาเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด

95,000

งบประมาณ
(บาท)
32,000

สถานที่
ดาเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันฯและ
งานส่งเสริมฯ

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
2 เครื่องสารองไฟฟ้า

3 ระบบใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535

รวม

3 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
จานวน 1 เครื่อง
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
การดาเนินการออกใบอนุญาตและ
ข้อมูลผู้ประกอบการทีม่ าขอใบอนุญาต
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดทาระบบสารสนเทศ
3.1 ออกแบบระบบสารสนเทศ
3.2 สร้างระบบจัดการข้อมูลรองรับ
การเชื่อมต่อกับ API จากเซิร์ฟเวอร์
ติดตั้งและทดสอบระบบสารสนเทศ
กับเซิร์ฟเวอร์ ของเทศบาลนครลาปาง
3.3 เชื่อมต่อระบบกับฐานข้อมูล
จากเซิร์ฟเวอร์และสร้างระบบรูปแบบ
จัดทาใบอนุญาต การพิมพ์เอกสาร
และทดสอบโปรแกรมการใช้งาน
4. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

งบประมาณ
(บาท)
5,900

สถานที่
ดาเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

95,000

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

132,900

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

2 เครื่องสารองไฟฟ้า

รวม

2 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน
(ขนาดจอไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 1 ชุดๆ ละ 16,000 บาท
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 1 เครื่อง
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

งบประมาณ
(บาท)
16,000

สถานที่
ดาเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด

5,900

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด

21,900
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6. ประเภทครุภัณฑ์ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 ปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้ ค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้ หมายเลข
หมายเลขทะเบียน ม 5211 ทะเบียน ม 5211 ลาปาง เป็นรถบริการ
ลาปาง
เคลื่อนทีต่ รวจแนะนาด้านสุขาภิบาล
โดยทาการปรับปรุงสภาพรถ พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ ดังนี้
1. ทาฝาข้างรถบริการเคลื่อนที่ มีประตู
ปิด-เปิด ฝาข้างขึน้ ลงด้วยระบบโช๊คอัพ
2. ทาโต๊ะทางานพร้อมตู้เก็บเอกสาร
2 ข้าง ซ้าย - ขวา
3. ทาประตูปดิ - เปิดฝาท้าย
4. บุปรับปรุงห้องทางานภายในรถ
ทัง้ หมด
5. เสริมแหนบรับน้าหนัก 2 ตัวหลัง
ซ้าย - ขวา
6. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า
9,000 บีทยี ู
7. ตู้ลาโพงขยายเสียง จานวน 2 ตู้
รวม

1 รายการ
รวมทั้งสิ้น 14 รายการ

งบประมาณ
(บาท)
500,000

สถานที่
ดาเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลอนามัย

500,000
906,300
หน้า 131

กองสวัสดิการสังคม
1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
1 เก้าอี้อเนกประสงค์

รายละเอียดของครุภัณฑ์และขั้นตอน
การดาเนินการ
เก้าอี้อเนกประสงค์ จานวน 50 ตัว
ตัวละ 550 บาท สาหรับห้องประชุม
อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา
1. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดาเนินการ
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.
27,500
ห้องประชุมอาคาร
งานธุรการ
มูลนิธิชัยพัฒนา กองสวัสดิการสังคม

2 เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 12,000 บีทยี ู
จานวน 1 เครื่อง
1. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

17,000

ห้องทางาน
ผู้อานวยการกอง
สวัสดิการสังคม

งานธุรการ
กองสวัสดิการสังคม

3 เก้าอี้ทางาน

5,000

ห้องทางานฝ่าย
สังคมสงเคราะห์

งานสังคมสงเคราะห์
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

เก้าอี้ทางาน
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท
1. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
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ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
4 โต๊ะทางาน ชนิดเหล็ก

รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์และขั้นตอน
การดาเนินการ
โต๊ะทางาน ชนิดเหล็ก
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท
1. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

4 รายการ

รวม

2 รายการ

สถานที่
ดาเนินการ
ห้องทางานฝ่าย
สังคมสงเคราะห์

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
งานสังคมสงเคราะห์
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ
(บาท)
2,500

สถานที่
ดาเนินการ
ห้องทางานฝ่าย
พัฒนาชุมชน

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

8,500

ห้องทางานฝ่าย
พัฒนาชุมชน

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

11,000

60,500

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของครุภัณฑ์และขั้นตอน
ลาดับ
ครุภัณฑ์
การดาเนินการ
ที่
1 เก้าอี้ทางาน
เก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว
1. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
2 โต๊ะทางาน ชนิดเหล็ก

งบประมาณ
(บาท)

โต๊ะทางาน ชนิดเหล็ก (7 ลิ้นชัก)
จานวน 1 ตัว
1. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

11,000
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
รายละเอียดของครุภัณฑ์และขั้นตอน
ครุภัณฑ์
การดาเนินการ
ที่
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับ
สาหรับงานประมวลผล งานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
2 เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า

งบประมาณ
(บาท)
21,000

16,000

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดาเนินการ
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.
ห้องทางาน
งานธุรการ
กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

ห้องทางานฝ่าย
สังคมสงเคราะห์

19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง

งานสังคมสงเคราะห์
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

4,300

ห้องทางานฝ่าย
สังคมสงเคราะห์

งานสังคมสงเคราะห์
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม
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ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
4 ระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลผู้สูงอายุ

รายละเอียดของครุภัณฑ์และขั้นตอน
การดาเนินการ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูล
ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ปว่ ยติดเตียง และ
จัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ปว่ ย
ติดเตียง จานวน 43 ชุมชน ในเขต
เทศบาลนครลาปาง ระบบสามารถ
ประมวลผลและแสดงรายงานผล
ประเภทต่างๆ ได้

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่
ดาเนินการ
ห้องทางานฝ่าย
สังคมสงเคราะห์

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
งานสังคมสงเคราะห์
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
รวม

4 รายการ

71,300
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2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของครุภัณฑ์และขั้นตอน
ครุภัณฑ์
การดาเนินการ
ที่
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ )

งบประมาณ
(บาท)
32,000

สถานที่

หน่วยงาน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

ดาเนินการ
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.
ห้องทางาน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

จานวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง
1. จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ

4,300

ห้องทางาน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดส่งฎีกาเบิกเงินให้กองคลัง
รวม

2 รายการ
รวมทั้งสิ้น 12 รายการ

36,300
179,100
หน้า 136

สานักการช่าง
1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
ไม่ต่ากว่า 36,000 บีทยี ู
รวม

1 รายการ

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ที่
1 ผ้าใบเต็นท์
ผ้าใบเต็นท์ ขนาดประมาณ 4 x 8 เมตร
สีขาว พ่นสีตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือ
"เทศบาลนครลาปาง" จานวน
20 ผืนๆละ 8,700.-บาท
รวม

1 รายการ

งบประมาณ
(บาท)
47,000

สถานที่
ดาเนินการ
งานธุรการ
สานักการช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานธุรการ
สานักการช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขต
เทศบาลนครลาปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

47,000

งบประมาณ
(บาท)
174,000

174,000
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2. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ที่
1 เครื่องผสมคอนกรีต
เครื่องผสมคอนกรีต ความจุก่อนผสม
ไม่นอ้ ยกว่า 7 ลูกบาศก์ฟตุ ความจุ
หลังผสมไม่นอ้ ยกว่า 5 ลูกบาศก์ฟตุ
ระบบเฟืองทาจากเหล็กหล่อ สามารถ
ปรับตัวโม่ได้มุมทุกตาแหน่งรอบตัว
360 องศา ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 3 HP
220 โวลท์ จานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องสกัดคอนกรีต

รวม

2 รายการ

เครื่องสกัดคอนกรีต กาลังไฟฟ้า
ไม่นอ้ ยกว่า 1,510 วัตต์ อัตราการสกัด
หรือกระแทก ไม่นอ้ ยกว่า 1,450 รอบต่อ
นาที ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
40,000

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขต
เทศบาลนครลาปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง

25,000

ในเขต
เทศบาลนครลาปาง

สานักการช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

65,000
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3.1 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ที่
1 สว่านโรตารี
จัดซื้อสว่านโรตารี กาลังไฟฟ้าไม่นอ้ ยกว่า
1,100 วัตต์ อัตราการเจาะหรือกระแทก
1,450 ถึง 2,900 รอบต่อนาที
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ จานวน 1 เครื่อง
รวม

1 รายการ

ขนาด 2x36 วัตต์

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขต
เทศบาลนครลาปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)
185,000

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขต
เทศบาลนครลาปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

204,000

ในเขต

สานักการช่าง

25,000

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ที่
1 โคมไฟฟ้าถนน
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์
ขนาด 2x18 วัตต์
เพือ่ ติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
เขตเทศบาลนครลาปาง
2 โคมไฟฟ้าถนน

งบประมาณ
(บาท)
25,000

โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์
เพือ่ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
เขตเทศบาลนครลาปาง

เทศบาลนครลาปาง
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ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
3 ตู้ควบคุมไฟสัญญาณ
จราจร

รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์
ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร
เพือ่ ติดตั้งแยกเพ็ญทรัพย์ และ
แยกวิทยาลัยสวนดุสิต (เดิม)
ถนนพหลโยธิน
จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 200,000 บาท

3 รายการ

5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ที่
1 เครื่องตัดหญ้า
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
แบบข้อแข็ง
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท
รวม

1 รายการ

สถานที่
งบประมาณ
(บาท)
ดาเนินการ
400,000 - แยกเพ็ญทรัพย์
- แยกวิทยาลัย
สวนดุสิต (เดิม)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

789,000

งบประมาณ
(บาท)
19,000

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขต
เทศบาลนครลาปาง

19,000

หน้า 140

6. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ที่
1 เครื่องออกกาลังกาย
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
กลางแจ้ง จานวน 2 ชุด โครงสร้างทาจากเหล็กรูปภัณฑ์
หรือโลหะอย่างดี ทาสีด้วยสีดาด้าน
หรือสีฝุ่น จานวน 2 ชุดๆ ละ
400,000.-บาท
รวม

1 รายการ

7. ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ที่
1 ค่าปรับปรุงสภาพรถขุด ซ่อมปรับปรุงระบบเครื่องล่าง และอื่น ๆ
ตีนตะขาบ หมายเลข
ทีต่ ้องทางานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ทะเบียน ตค 101
2 ค่าดัดแปลงรถบรรทุกเล็ก ติดตั้งระบบยกฝาบ่อพักและส่วนประกอบ
หมายเลขทะเบียน
อืน่ ๆ ทีต่ ้องทางานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
นข 2656

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
800,000 สวนสาธารณะ
เขลางค์นคร
และสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา
(ประตูเวียง)
800,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)
391,000

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขต
เทศบาลนครลาปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

80,000

ในเขต
เทศบาลนครลาปาง

สานักการช่าง
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ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
3 ค่าปรับปรุงสภาพ
รถดูดโคลนเลน
หมายเลขทะเบียน
ลป 80-8778
รวม

3 รายการ
รวมทั้งสิ้น 13 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เปลี่ยนถังเก็บโคลน ปรับปรุงระบบฉีดน้า
แรงดันสูง ระบบท่อทางดูดโคลนเลน
ระบบไฮดรอลิค และส่วนประกอบอื่นๆ
ทีต่ ้องทางานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

งบประมาณ
(บาท)
1,800,000

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขต
เทศบาลนครลาปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2,271,000
4,190,000

หน้า 142

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง เทศบาลนครลาปาง
1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1.1 แผนงานสั
แผนงานการพาณิ
งคมสงเคราะห์
ชย์
ครุภัณฑ์
ลาดับ
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร จานวน 5 ตัว
ตัวละ 23,000.- บาท
1. เข้าประชุม คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์
2. ขออนุมัติเบิกเงินงบทัว่ ไปช่วยเหลือ
3. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
4. จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
2 อุปกรณ์บนั ทึกภาพ
อุปกรณ์บนั ทึกภาพผ่านเครือข่าย
ผ่านเครือข่าย (Network (Network Video Recorder)
Video Recorder)
แบบ 8 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
1. เข้าประชุม คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์
2. ขออนุมัติเบิกเงินงบทัว่ ไปช่วยเหลือ

งบประมาณ
115,000
งบทัว่ ไป
ช่วยเหลือ

24,000
งบทัว่ ไป
ช่วยเหลือ

สถานที่
ดาเนินการ
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัด
ลาปาง
เทศบาลนครลาปาง

หน่วย
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัด
ลาปาง
เทศบาลนครลาปาง

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
4. จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
รวม

2 รายการ

139,000
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานการพาณิ
แผนงานการพาณิชชย์ย์
ครุภัณฑ์
ลาดับ
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
แบบ PoE (PoE L2
แบบ PoE (PoE L2 SwitCh)
SwitCh) ขนาด 8 ช่อง ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
1. เข้าประชุม คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์
2. ขออนุมัติเบิกเงินงบทัว่ ไปช่วยเหลือ
3. จัดส่งกองคลังเพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง
4. จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน

รวม

1 รายการ
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ

งบประมาณ
9,500
งบทัว่ ไป
ช่วยเหลือ

สถานที่
ดาเนินการ
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัด
ลาปาง
เทศบาลนครลาปาง

หน่วย
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9,500
148,500
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
จากหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่เทศบาลนครลาปาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(โครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่เทศบาลนครลาปาง)
งบประมาณ
โครงการ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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 ลดของเสียในแหล่งน้า้ วิกฤต 1. ด้าเนินการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง 7,438,500
แม่นา้ วัง
ส่วนเฝ้าระวัง
และจัดการคุณภาพน้า้
วิเคราะห์และประเมินคุณภาพน้า้ ในพืน้ ที่
จ. ล้าปาง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม,
ในแหล่งน้า้ หลัก
วิกฤต
สสภ. 2 ล้าปาง
2. การประเมินความสามารถในการ
รองรับมลพิษได้ของล้าน้า้ และประยุกต์
ใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ในการ
จัดการคุณภาพน้า้
3. พัฒนาและเผยแพร่ระบบฐานข้อมูล
คุณภาพน้า้ เพือ่ น้าไปใช้ประโยชน์เชิงพืน้ ที่
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีการจัดการ
คุณภาพน้า้ อย่างเป็นระบบ
2 ติดตามตรวจสอบแหล่ง
ก้าเนิดมลพิษตามแนวคิด
ประชารัฐเพือ่ ส่งเสริมให้
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม

เก็บตัวอย่างน้า้ ทิง้ ตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบตั ิการ สสภ.2 ล้าปาง
จ้านวน 1 ครั้ง/ปี เพือ่ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม

13,000

ศูนย์จัดการ
ส่วนควบคุมคุณภาพ
คุณภาพน้า้
สิ่งแวดล้อม,
เทศบาลนครล้าปาง สสภ. 2 ล้าปาง
หมู่ 5 ต. ปงแสนทอง
อ. เมือง จ. ล้าปาง
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โครงการ
ลาดับ
ที่
3 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การด้าเนินงานแผนปฏิบตั ิ
การเพือ่ การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบรวบรวมและ
บ้าบัดน้า้ เสียรวมชุมชน
เทศบาลนครล้าปาง

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดาเนินการ
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.
ส้านักงานเทศบาล ส่วนยุทธศาสตร์และ
นครล้าปางและ
แผนสิ่งแวดล้อม,
ศูนย์จัดการคุณภาพ สสภ. 2 ล้าปาง
น้า้ เทศบาล
นครล้าปาง หมู่ 5
ต. ปงแสนทอง
อ. เมือง
จ. ล้าปาง

4 พัฒนาเมืองล้านนาน่ามอง ปรับปรุงภูมิทศั น์ถนนสายวัฒนธรรม
บริเวณเมืองเก่า จังหวัด (ต่อเนือ่ ง)
ล้าปาง ล้าพูน และเชียงใหม่

3,134,400

บริเวณวัดประตูปอ่ ง ส้านักงานโยธาธิการ
ล้าปาง
และผังเมือง
จ. ล้าปาง

5 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
จังหวัดล้าปาง

3,000,000

ข่วงนคร (ห้าแยก ส้านักงานวัฒนธรรม
หอนาฬิกา)
จ. ล้าปาง
อ. เมือง จ. ล้าปาง

จัดงานสลุงหลวง ก๋องใหญ่ปใี หม่เมือง
นครล้าปาง กิจกรรม อาทิเช่น ขบวนแห่
สลุงหลวง ขบวนแห่งพระเจ้าแก้วมรกต
การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวด
เทพบุตร ธิดาสลุงหลวง การสาธิต
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน รวม 5 วัน
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โครงการ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
6 แข่งขันตีก๋องปูจ่ านครล้าปาง 1. จัดการแข่งขันตีก๋องปูจ่ า
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ชิงถ้วยพระราชทานฯ 13 อ้าเภอ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2. จัดนิทรรศการก๋องปูจ่ า รวม 2 วัน
พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 18
ประจ้าปี 2562

งบประมาณ
(บาท)
700,000

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดาเนินการ
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.
ข่วงนคร (ห้าแยก ส้านักงานวัฒนธรรม
หอนาฬิกา)
จ. ล้าปาง
อ. เมือง จ. ล้าปาง

7 ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
จังหวัดล้าปาง วัฒนธรรม
สร้างสรรค์สนับสนุน
การท่องเทีย่ วชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานราก
กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากถนนสายวัฒนธรรม
"ม่วนแต๊หนา ภูมิผญา
จาวละกอน"

จัดกิจกรรม 10 ครั้ง น้าทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิม่ ทาง
เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเทีย่ วในมิติ
วัฒนธรรม

1,200,000 ถนนสายวัฒนธรรม ส้านักงานวัฒนธรรม
ต. เวียงเหนือ
จ. ล้าปาง
อ. เมือง จ. ล้าปาง

8 สืบสานประเพณีสรงน้า้
พระบรมธาตุดอนเต้าไหว้สา
พระเจ้าทองทิพย์
เดือนแปดเป็ง

กิจกรรมสรงน้า้ พระบรมธาตุดอนเต้า
ไหว้สา พระเจ้าทองทิพย์เดือนแปดเป็ง
การประกวดท้าเครื่องสักการะล้านนา
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้ ถิน่
สะล้อซอซึง

300,000

วัดพระแก้วดอนเต้า ส้านักงานวัฒนธรรม
สุชาดาราม
จ. ล้าปาง
พระอารามหลวง
อ. เมือง จ. ล้าปาง
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โครงการ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
9 บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 1. ส้ารวจข้อมูลวัดทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
สามเณร และบวชศีลจาริณี 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน
ภาคฤดูร้อน
เข้าร่วมโครงการ
3. จัดสรรงบประมาณแก่วัด
ทีร่ ่วมโครงการ
10 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก อ้าเภอเมือง
ล้าปาง ปี 2562

งบประมาณ
(บาท)
30,000

1. ประชุมวางแผนและติดตามและรับการ จัดกิจกรรม
ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในภาพรวม
ระดับอ้าเภอ จังหวัด และกรมอนามัย
ระดับอ้าเภอ
2. อบรม.อสม.เชี่ยวชาญเพือ่ ติดตาม
เมืองล้าปาง
กลุ่มเสี่ยง/เยี่ยมมารดาทารก
ติดตามนมแม่และประเมินพัฒนาการ
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอนามัย
แม่และเด็กบูรณาการ
3.1. ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
3.2. ต้าบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน
3.3. ผลงานเด่น อสม.นมแม่

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดาเนินการ
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.
วัดทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ส้านักงานวัฒนธรรม
ในเขตเทศบาล
จ. ล้าปาง
นครล้าปาง

ในเขตเทศบาล
นครล้าปาง

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง
สาธารณสุขอ้าเภอ
เมืองล้าปาง
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งบประมาณ
โครงการ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
11 พัฒนาและสร้างเสริม
1. ประชุมครูอนามัยโรงเรียนและ
จัดกิจกรรม
สุขภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน ทีมบุคลากร หลักสูตร 1 วัน
ในภาพรวม
อ้าเภอเมืองล้าปาง
- ครูอนามัยโรงเรียน /รพ.สต. / สสอ. / ระดับอ้าเภอ
รพ.ล้าปาง
เมืองล้าปาง
2. ประชุมชี้แจงการด้าเนินงานแนวทางให้
10,000
วัคซีนในโรงเรียนและติดตามประเมินผล
การให้วัคซีน
- ร.ร.ในเขตเทศบาล จ้านวน 26 รร.
50คนx2ครั้ง
3. พัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน/ 20,000
เตี้ย / ผอม ในสถานศึกษาและติดตาม
ประเมินผล *กลุ่มเด็กอ้วน/เริ่มอ้วน
-จัดกิจกรรมค่ายวัยใส หุน่ สวย /กิจกรรม
ทีมน้า(SKC)นักจัดการน้า้ หนักเด็ก
เพือ่ พัฒนาเป็นRoll Model/
เพือ่ นช่วยเพือ่ นหลักสูตร 1 วัน
4. เจาะ Hct ในเด็กป. 1
จัดกิจกรรม
- ตรวจ/คัดกรองการประเมินภาวะโภชนาการในภาพรวม
ภาวะการได้ยิน ปัญหาด้านสุขภาพและ
ระดับอ้าเภอ
การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพโรงเรียนเขต เมืองล้าปาง
เทศบาลนครล้าปาง
5. จ่ายเสริมยาเม็ดธาตุเหล็กสัปดาห์ละ
1 เม็ด

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขตเทศบาล
นครล้าปาง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง
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โครงการ
ลาดับ
ที่
12 ป้องกันและแก้ไข
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่นอายุต่้ากว่า 20 ปี
อ้าเภอเมืองล้าปาง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1. พัฒนาคลินกิ มิตรวัยรุ่น 1 แห่ง
ในเขตเทศบาลนครล้าปาง
2. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้า
มุมเพือ่ นใจวัยรุ่นในโรงเรียน
3. การให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุใ์ นโรงเรียน
4. การจัดกิจกรรมทักษะการสื่อสาร
พ่อแม่ผู้ปกครอง

13 พัฒนาคลินกิ NCD
คุณภาพเครือข่าย PCC
เขตเมืองล้าปาง

1. การคัดกรองค้นหาผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง
DM / HT
- ประชากรอายุ 35 ปีขนึ้ ไปได้รับการ
คัดกรองความเสี่ยงโรค DM , HT
43 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครล้าปาง
- สตรีทมี่ ีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านม 43 ชุมชนเทศบาล
นครล้าปาง
- สตรีทมี่ ีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี
pap smear
- พัฒนาหมู่บา้ นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 3 อ.2 ส. ตามแนวทาง
7 ขัน้ ตอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

งบประมาณ
(บาท)
29,000

จัดกิจกรรม
ในภาพรวม
ระดับอ้าเภอ
เมืองล้าปาง

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขตเทศบาล
นครล้าปาง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง

ในเขตเทศบาล
นครล้าปาง

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง
หน้า 150

ลาดับ
ที่

โครงการ

14 ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุปี 2562

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ประกวดหมู่บา้ นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ระดับต้าบล คัดเลือกตัวแทนเทศบาล
นคร 2 ชุมชน
- ประกวดหมู่บา้ นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ระดับอ้าเภอ
- มีการรณรงค์สื่อสารเตือนภัยสุขภาพ
3อ. 2ส. 3ม 2ข 1ร. และประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ ความตระหนักให้กับ
ประชาชนและชุมชน

งบประมาณ
(บาท)

1. ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
จัดกิจกรรม
ระดับต้าบล/อ้าเภอ(ประธานชุมชน/
ในภาพรวม
แกนน้า)
ระดับอ้าเภอ
2. จัดท้าทะเบียนผู้สูงอายุภาวะพึง่ พิงและ เมืองล้าปาง
ผู้พกิ าร ผู้ด้อยโอกาส
3. ติดตามส้ารวจการเข้าถึงสถานบริการ
ตามชุดสิทธิประโยชน์
4. เวทีมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้าบล
LTC ต้นแบบ ระดับอ้าเภอ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ในชมรมผู้สูงอายุระดับต้าบล/โซน
และโรงเรียนผู้สูงอายุภายใต้
theme : Aging Health Promotion
Campaign โดยเลือกจากชุดข้อมูล

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง
สาธารณสุขอ้าเภอ
เมืองล้าปาง

ในเขตเทศบาล
นครล้าปาง

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง

สาธารณสุขอ้าเภอ
เมืองล้าปาง
สาธารณสุขอ้าเภอ
เมืองล้าปาง
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ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ความรู้ให้เหมาะสมตามบริบทและ
สถานะสุขภาพผู้สูงอายุในพืน้ ที่

15 วัดส่งเสริมสุขภาพ
1. การด้าเนินงานประชุมคณะกรรมการ
อ้าเภอเมืองล้าปาง ปี 2562 วัดส่งเสริมสุขภาพ
(วัดรอบรู้สุขภาพ)
2. จัดประชุมและประเมินวัดส่งเสริม
สุขภาพในเขตเทศบาล 5 วัด
วัดพระแก้วดอนเต้า / วัดนาก่วมเหนือ
วัดคะตึก / วัดเชตวัน / วัดศรีบญ
ุ โยง
16 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลเขตเทศบาล
นครล้าปาง

1.ประชุม/ติดตามงานอสม. ทัง้ 43 ชุมชน
(บูรณาการร่วมกับเวทีการประชุมประจ้า
เดือนของกองสาธารณสุข )
- ติดตามความก้าวหน้างานเชิงรุก
ทุกกลุ่มวัย
- ทีมสุขภาพด้าเนินงานเชิงรุกพบปะ
อสม. ติดตามความก้าวหน้างานอสม.
และเครือข่ายสุขภาพในพืน้ ที่ 43 ชุมชน
(บูรณาการร่วมกับเวทีการประชุมประจ้า
เดือนของกองสาธารสุข )

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดกิจกรรม
ในภาพรวม
ระดับอ้าเภอ
เมืองล้าปาง

ในเขตเทศบาล
นครล้าปาง

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง

35,500

43 ชุมชน

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง

43 ชุมชน

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง

(บาท)

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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โครงการ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
17 ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ทักษะการช่วยเหลือเด็กทีม่ ีปญ
ั หา
เรื่อง การช่วยเหลือเด็กทีม่ ี สุขภาพจิตในโรงเรียน / กลุ่มสมาธิสั้น
ปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน

18 ควบคุมโรคไข้เลือดออก

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก
สุ่มส้ารวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้า้ ยุงลาย
พ่นสารเคมีก้าจัดยุงตัวแก่ (รพ./รร.เอกชน)

19 เฝ้าระวังโรคจาก
การประกอบอาชีพ

-กิจกรรมเฝ้าระวัง ค้นหา ผู้ประกอบการ
ด้าเนิน การสถานประกอบการปลอดโรค
- จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ในสถานบริการ (โรงงาน /
รัฐวิสาหกิจชุมชน)

20 พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายสุขภาพ
ภาคประชาชน (อสม.)

-พัฒนาศักยภาพการด้าเนินงาน
ด้านสุขภาพ
- จัดประชุม อบรม อสม.นักจัดการ
สุขภาพ/อสม.จิตอาสา

งบประมาณ
(บาท)
จัดกิจกรรม
ในภาพรวม
ระดับอ้าเภอ
เมืองล้าปาง
50,000

งบจัดสรร
จากสสจ.

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขตเทศบาล
นครล้าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานจิตเวช
รพ.ล้าปาง

ในเขตเทศบาล
นครล้าปาง

งานควบคุมโรค
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

ในเขตเทศบาล
นครล้าปาง

กลุ่มงานอาชีว
เวชกรรม
รพ.ล้าปาง

ในเขตเทศบาล
นครล้าปาง

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม รพ.ล้าปาง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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โครงการ
ลาดับ
ที่
21 ฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้นและการช่วยชีวิต
ขัน้ พืน้ ฐาน (CPR) ส้าหรับ
อสม. เทศบาลนครล้าปาง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1. จัดประชุมชี้แจง อสม. รายละเอียด
โครงการและคัดเลือกแกนน้า อสม.
2. จัดท้าโครงการ เพือ่ ขออนุมัติ
พร้อมบันทึกข้อความในการปฏิบตั ิงาน
3. ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและ
ทีมวิทยากรชีพจากโรงพยาบาลล้าปาง
และสสจ.ล้าปาง
4. จัดอบรมแกนน้าเรื่องปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้นและการช่วยชีวิตขัน้ พืน้ ฐาน
(CPR) ส้าหรับอสม.
5. ประเมินผลโครงการ
สรุปการประเมินผลเสนอกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครล้าปาง

22 ส่งเสริมเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพช่องปากส่งต่อการรักษา
ช่องปากเด็กปฐมวัย
และทาฟลูออไรด์วานิช

งบประมาณ
(บาท)
53,800

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลนครล้าปาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สสจ.ล้าปาง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

43,000 ศูนย์เด็กเล็กในเขต กลุ่มงานทันตกรรม
งบประมาณ เทศบาล จ้านวน
รพ.ล้าปาง
รวมทัง้ อ้าเภอ 16 ศูนย์ (ยกเว้น
ศูนยฯ เทศบาลและ
คลินกิ เด็กดีที่ รพ.
ล้าปาง)
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งบประมาณ
โครงการ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
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.
23 ให้บริการส่งเสริมป้องกัน 1. ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก
150,000 รร.ในเขตเทศบาล กลุ่มงานทันตกรรม
รักษาทางทันตกรรม
เด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-3
งบประมาณ ระดับอนุบาล
รพ.ล้าปาง
ในกลุ่มเด็กนักเรียน 6-15 ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1,2,5,6
รวมทัง้ อ้าเภอ จ้านวน 19 แห่ง
2. ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน,อุดฟัน
ระดับประถมศึกษา
ขุดหินปูนและถอนฟันแก่เด็กนักเรียน
จ้านวน 20 แห่ง
ทีพ่ บปัญหาทางทันตสุขภาพ (ให้บริการ
ระดับมัธยม 1 แห่ง
รักษาในโรงเรียนยกเว้นโรงเรียนในเขต
โรงเรียนวัดปริยัติ
ความรับผิดชอบของเทศบาลนคร (6 แห่ง)
ม่อนจ้าศีล,
วัดพระแก้วดอนเต้า,
วัดวิสุทธิ์
24 การคัดกรองและดูแล
สุขภาพช่องปาก
ผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง
(เบาหวาน ความดัน)
ตามระดับความรุนแรงของ
ปิงปองจราจร 7 สี และ
กลุ่มวัยท้างาน

1. คัดกรองและฝึกทักษะการดูแลสุขภาพ
15,500 - ศสม.ม่อนกระทิง กลุ่มงานทันตกรรม
ช่องปากผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง
งบประมาณ - โรงงานในเขต
2. คัดกรองและฝึกทักษะการดูแล
รวมทัง้ อ้าเภอ เทศบาล 6 แห่ง
สุขภาพช่องปากผู้ปฏิบตั ิงานในโรงงาน และบูรณาการ
กับกลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม
และงานอาชีวะ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม
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