ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลนครลาปาง
*********************************************

เทศบาลนครลาปางขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกหมวด/ทุกประเภท ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 736,431,000 บาท เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ
และร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่า ยเงินงบประมาณ ให้เ กิดความคุ้ม ค่า ประหยัด
เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังต่อไปนี้...

สรุปข้อมูลเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิน้ จานวน 736,431,000 บาท แยกเป็น
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จานวน 695,331,000 บาท
ประมาณการรายรับทัง้ สิ้น
แยกเป็น
1. รายได้จัดเก็บเอง
1.1 หมวดภาษีอากร
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
1.6 หมวดรายได้จากทุน
2. รายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 หมวดภาษีจัดสรร
3. รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ประมาณการรายจ่ายทัง้ สิ้น
แยกเป็น
1. งบกลาง
2. งบบุคลากร
3. งบดาเนินงาน
4. งบลงทุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. งบเงินอุดหนุน

702,000,000 บาท
115,880,000 บาท
71,330,000
16,687,000
17,301,500
6,900,000
3,011,500
650,000
277,860,000 บาท
277,860,000
308,260,000 บาท
308,260,000
695,331,000 บาท
132,863,250
254,396,520
211,315,780
73,440,100
80,000
23,235,350

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รวมจานวน 41,100,000 บาท
ประกอบด้วย :งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล จานวน 38,010,000 บาท
ประมาณการรายรับทัง้ สิ้น
แยกเป็น
1. หมวดรายได้
2. หมวดรายได้อื่น

48,710,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายทัง้ สิ้น
แยกเป็น
1. งบกลาง
2. งบบุคลากร
3. งบดาเนินงาน
4. งบลงทุน
5. งบรายจ่ายอื่น

38,010,000 บาท

25,710,000 บาท
23,000,000 บาท

8,007,000
2,620,000
4,238,100
7,900
23,137,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จานวน 3,090,000 บาท
ประมาณการรายรับทัง้ สิ้น
แยกเป็น
1. หมวดรายได้

3,090,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายทัง้ สิ้น
แยกเป็น
1. งบกลาง
2. งบบุคลากร
3. งบดาเนินงาน
4. งบลงทุน

3,090,000 บาท

3,090,000 บาท

101,600
752,600
2,087,300
148,500

บาท
บาท
บาท
บาท

งบลงทุนที่จะดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ที่
รายการ
1 เก้าอี้ประชุม สาหรับห้องทางานสานักปลัดเทศบาล
จานวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท
2 เก้าอี้ประชุม สาหรับห้องประชุมราชาวดี จานวน 60 ตัว ๆ ละ 950 บาท
3 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
4 ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท
5 โต๊ะประชุม สาหรับห้องทางานสานักปลัดเทศบาล จานวน 1 ตัว
6 โต๊ะประชุม สาหรับห้องประชุมราชาวดี จานวน 60 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
7 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั่ (ดีเซล) จานวน 1 คัน
8 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
จานวน 1 เครื่อง
9 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิว้ จานวน 1 จอ
10 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
11 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
12 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท
13 ระบบ Application ร้องทุกข์ บน Smartphone
14 โครงการปรับปรุงห้องทางานสานักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครลาปาง
15 โครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการ บริเวณชั้น 1 อาคารสานักการช่าง-กองคลัง
16 เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจาที่ ขนาด 10 วัตต์
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท
17 โครงการติดตั้งเสารับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
18 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
จานวน 1 เครื่อง
19 ลาโพงฮอร์น จานวน 30 ตัว ๆ ละ 1,300 บาท
20 กล้องบันทึกภาพ DSLR แบบฟูลเฟรม พร้อมเลนส์ จานวน 1 ตัว
21 เก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว
22 เครื่องเย็บกระดาษ จานวน 1 เครื่อง
23 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 1 ชุด
24 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12,000 สานักปลัดเทศบาล
57,000 สานักปลัดเทศบาล
32,400 สานักปลัดเทศบาล
31,600 สานักปลัดเทศบาล
7,000 สานักปลัดเทศบาล
210,000 สานักปลัดเทศบาล
1,288,000 สานักปลัดเทศบาล
42,500 สานักปลัดเทศบาล
9,500 สานักปลัดเทศบาล
32,000 สานักปลัดเทศบาล
9,000 สานักปลัดเทศบาล
17,700 สานักปลัดเทศบาล
60,000 สานักปลัดเทศบาล
230,000 สานักปลัดเทศบาล
150,000 สานักปลัดเทศบาล
56,000 สานักปลัดเทศบาล
100,000 สานักปลัดเทศบาล
18,000 กองวิชาการและแผนงาน
39,000 กองวิชาการและแผนงาน
75,000 กองวิชาการและแผนงาน
2,500 กองวิชาการและแผนงาน
4,100 กองวิชาการและแผนงาน
16,000 กองวิชาการและแผนงาน
5,200 กองวิชาการและแผนงาน

ที่
รายการ
25 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง
26 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท
27 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
28 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง
29 เก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว
30 เก้าอี้สานักงาน จานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,600 บาท
31 เครื่องคานวณ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
32 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
33 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 12,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
34 เคาน์เตอร์บริการประชาชน จานวน 1 ตัว
35 ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท
36 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจติ อล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 13,600 บาท
37 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท
38 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 3 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
39 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน 1 เครื่อง
40 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท
41 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
42 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท
43 ระบบทะเบียนทรัพย์สิน
44 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
45 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
46 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท
47 โครงการปรับปรุงระบบประปาของสานักการศึกษา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
48 เก้าอี้ทางาน ประจาห้องเรียน จานวน 12 ตัว ๆ ละ 800 บาท
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4,300 กองวิชาการและแผนงาน
11,800 กองวิชาการและแผนงาน
2,600 กองวิชาการและแผนงาน
5,900 กองวิชาการและแผนงาน
2,500 กองคลัง
7,800 กองคลัง
5,000 กองคลัง
40,200 กองคลัง
17,000 กองคลัง
30,000 กองคลัง
15,800 กองคลัง
27,200 กองคลัง
44,000 กองคลัง
48,000 กองคลัง
22,000 กองคลัง
5,200 กองคลัง
8,600 กองคลัง
59,000 กองคลัง
50,000 กองคลัง
32,000 สานักการศึกษา
9,000 สานักการศึกษา
15,800 สานักการศึกษา
115,000 สานักการศึกษา
9,600 สานักการศึกษา

ที่
รายการ
49 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู จานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 47,000 บาท สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
50 โต๊ะทางาน ประจาห้องเรียน จานวน 12 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
51 พัดลมโคจร ขนาด 18 นิว้ จานวน 20 ตัว ๆ 1,800 บาท
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
52 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จานวน 360 ชุด ๆ ละ 1,150 บาท
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
53 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจติ อล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 19,300 บาท สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านแสนเมืองมูล) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
188,000 สานักการศึกษา

38,400 สานักการศึกษา
36,000 สานักการศึกษา
414,000 สานักการศึกษา
38,600 สานักการศึกษา

54 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,300 บาท สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านแสนเมืองมูล)

60,600 สานักการศึกษา

55 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิว้
จานวน 2 จอ ๆ ละ 9,500 บาท สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
56 เครื่องทาน้าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 4 ก๊อก จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกลู )
57 เครื่องทาน้าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 5 ก๊อก จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
58 เครื่องเล่นสนาม ชุดอนุบาล 01 จานวน 1 ชุด สาหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
59 โต๊ะเทเบิลเทนนิส จานวน 5 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท สาหรับโรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา)
60 เครื่องดนตรีอลั โต แซกโซโฟน จานวน 1 ตัว สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย)
61 โครงการก่อสร้างประตูด้านข้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
62 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหม้อแปลงพร้อมเดินสายไฟ
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
63 โครงการปรับปรุงสถานที่ดื่มน้า โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกลู )
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
64 โครงการปรับปรุงหลังคาและระบบไฟฟ้าภายในอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
65 โครงการปรับปรุงห้องน้าห้องส้วม อาคารเรียนระดับประถมศึกษาชั้นล่าง
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

19,000 สานักการศึกษา
60,000 สานักการศึกษา
72,000 สานักการศึกษา
300,000 สานักการศึกษา
37,500 สานักการศึกษา
50,000 สานักการศึกษา
150,000 สานักการศึกษา
500,000 สานักการศึกษา
150,000 สานักการศึกษา
150,000 สานักการศึกษา
150,000 สานักการศึกษา

ที่
รายการ
66 โครงการปรับปรุงอาคารนครลาปาง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
67 โครงการปรับปรุงอาคารอูสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
68 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท สาหรับอุทยานการเรียนรู้นครลาปาง
69 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท
สาหรับอุทยานการเรียนรู้นครลาปาง
70 บุษบกสาหรับอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกต
71 รถลากจูงพร้อมบุษบก จานวน 9 คัน ๆ ละ 1,111,000 บาท
72 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท
73 เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและแรงดันไอน้า จานวน 1 เครื่อง
74 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
75 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง
76 ระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
77 ค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน ม 5211 ลาปาง
เป็นรถบริการเคลื่อนที่ตรวจแนะนาด้านสุขาภิบาล
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

เก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
โต๊ะทางาน ชนิดเหล็ก จานวน 1 ตัว
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 1 ชุด
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง
เก้าอี้ จานวน 80 ตัว ๆ ละ 350 บาท
เครื่องปัม๊ น้า จานวน 1 เครื่อง
เก้าอี้อเนกประสงค์ จานวน 50 ตัว ๆ ละ 550 บาท
สาหรับห้องประชุมอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 12,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
เก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท
โต๊ะทางาน ชนิดเหล็ก จานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
150,000 สานักการศึกษา
150,000 สานักการศึกษา
44,000 สานักการศึกษา
11,800 สานักการศึกษา
420,000 สานักการศึกษา
9,999,000 สานักการศึกษา
16,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
95,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
32,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5,900 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
95,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
500,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2,500 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3,500 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5,500 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
95,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
16,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5,900 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
28,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
27,500 กองสวัสดิการสังคม
17,000 กองสวัสดิการสังคม
21,000 กองสวัสดิการสังคม
5,000 กองสวัสดิการสังคม
11,000 กองสวัสดิการสังคม

ที่
รายการ
91 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 1 ชุด
92 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง
93 ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ
94 เก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว
95 โต๊ะทางาน ชนิดเหล็ก (7 ลิ้นชัก) จานวน 1 ตัว
96 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
97 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง
98 ผ้าใบเต็นท์ จานวน 20 ผืน ๆ ละ 8,700 บาท
99 โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์ จานวน 100 ชุด ๆ 1,850 บาท
100 โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์ จานวน 100 ชุด ๆ 2,040 บาท
101 ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 200,000 บาท
สาหรับติดตั้งแยกเพ็ญทรัพย์ และแยกวิทยาลัยสวนดุสิต (เดิม) ถนนพหลโยธิน
102 ค่าปรับปรุงสภาพรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 101
103 โครงการก่อสร้างถนนกาแพงเมือง ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 115/10
ถึงบ้านเลขที่ 115/9 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
104 โครงการก่อสร้างถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 295
ถึงถนนบ้านดง ข้างบ้านเลขที่ 231 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
105 โครงการก่อสร้างถนนริมน้า ซอยข้างบ้านเลขที่ 42/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 42/2
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
106 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนบ้านดงไชย ซอย 5
ซอยหลังวัดดงไชย ถึงข้างบ้านเลขที่ 231/2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
107 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4
ซอยข้างบ้านเลขที่ 10 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
108 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนพหลโยธิน
(ซอยข้างร้านเบตงมินิมาร์ท) ซอยข้างบ้านเลขที่ 221/4
ถึงถนนรอบเวียง ข้างบ้านเลขที่ 57 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
16,000 กองสวัสดิการสังคม
4,300 กองสวัสดิการสังคม
30,000 กองสวัสดิการสังคม
2,500 กองสวัสดิการสังคม
8,500 กองสวัสดิการสังคม
32,000 กองสวัสดิการสังคม
4,300 กองสวัสดิการสังคม
174,000 สานักการช่าง
185,000 สานักการช่าง
204,000 สานักการช่าง
400,000 สานักการช่าง
391,000 สานักการช่าง
366,000 สานักการช่าง
725,000 สานักการช่าง
157,000 สานักการช่าง
909,000 สานักการช่าง
600,000 สานักการช่าง
1,048,000 สานักการช่าง

109 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนลาปาง-แม่ทะ ซอย 5
(ซอยแพร่ใจ) ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 55/1 ถึงบ้านเลขที่ 51
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

183,000 สานักการช่าง

110 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนลาปาง-แม่ทะ ซอย 5
ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 73/3 ถึงบ้านเลขที่ 73/1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

233,000 สานักการช่าง

ที่
รายการ
111 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนศรีปงชัย ซอย 2
ตั้งแต่ถนนศรีปงชัย ถึงสะพานบ้านศรีปงชัย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
112 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 9
ตั้งแต่ขา้ งบ้านเลขที่ 51/1 ถึงข้างบ้านเลขที่ 27 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
113 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนไฮเวย์ลาปาง-งาว
ซอยข้างบ้านเลขที่ 276 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 274 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
114 โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงบ่อพัก ถนนบ้านดงไชย ซอย 5
ตั้งแต่ถนนวังขวา ข้างบ้านเลขที่ 223/6 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 25/3
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
115 โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงบ่อพัก ถนนป่าไม้ ซอยข้างบ้านเลขที่ 19
ถึงถนนวังเหนือ บ้านเลขที่ 10 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
116 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนนซอยในเขตเทศบาลนครลาปาง
117 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครลาปาง
118 โครงการปรับปรุงถนนช่างแต้ม (กาแพงเมือง) ตั้งแต่ถนนท่าต้นเกี๋ยง ถึงถนนประตูม้า
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
119 โครงการปรับปรุงถนนซอยกู่เกิ้ง ตั้งแต่ถนนฉัตรไชย ข้างบ้านเลขที่ 246/9
ถึงถนนมนตรี ข้างบ้านเลขที่ 48/1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
120 โครงการปรับปรุงถนนตัดใหม่ ตั้งแต่ถนนเรือนแพ ถึงถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข 1019 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
121 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชนเจริญสุข (ข้างบริษัท โค้วยู่ฮะ)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
122 โครงการปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ถนนราชบุตร ถึงถนนบุญวาทย์
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
123 โครงการปรับปรุงถนนปงสนุก ซอย 4 ตั้งแต่ถนนปงสนุก ข้างบ้านเลขที่ 235/1
ถึงถนนจามเทวี ซอย 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
124 โครงการปรับปรุงถนนปงสนุก ซอยวังคา ตั้งแต่ถนนปงสนุก
ข้างบ้านเลขที่ 220/1 ถึงถนนจามเทวี ข้างบ้านเลขที่ 235
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
125 โครงการปรับปรุงถนนประตูตาล ตั้งแต่ถนนประตูม้า ข้างบ้านเลขที่ 187
ถึงถนนประตูม้า ซอย 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
126 โครงการปรับปรุงถนนประตูม้า ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 72 ถึงถนนพระแก้ว
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
127 โครงการปรับปรุงถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 2 ตั้งแต่ขา้ งบ้านเลขที่ 34
ถึงถนนกาแพงเมือง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
128 โครงการปรับปรุงถนนพระบาท ซอย 6 (ซอยข้าวปัน้ ) ตั้งแต่ขา้ งบ้านเลขที่ 29
ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3,809,000 สานักการช่าง
435,000 สานักการช่าง
320,000 สานักการช่าง
2,532,000 สานักการช่าง

285,000 สานักการช่าง
300,000 สานักการช่าง
250,000 สานักการช่าง
748,000 สานักการช่าง
2,002,000 สานักการช่าง
457,000 สานักการช่าง
180,000 สานักการช่าง
1,411,000 สานักการช่าง
1,187,000 สานักการช่าง
1,244,000 สานักการช่าง

636,000 สานักการช่าง
2,170,000 สานักการช่าง
1,694,000 สานักการช่าง
373,000 สานักการช่าง

ที่
รายการ
129 โครงการปรับปรุงถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแต่ถนนพระบาท ถึงบ้านเลขที่ 164
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
130 โครงการปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 140/128
ถึงถนนไฮเวย์ลาปาง-งาว (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
131 โครงการปรับปรุงถนนวัดม่อนจาศีล ซอย 2 ตั้งแต่ถนนวัดม่อนจาศีล
ถึงบ้านเลขที่ 21 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
132 โครงการปรับปรุงสะพานพัฒนาภาคเหนือ
133 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท
134 เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง จานวน 2 ชุด ๆ ละ 400,000 บาท
สาหรับติดตั้งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ประตูเวียง)
และสวนสาธารณะเขลางค์นคร
135 โครงการปรับปรุงอาคารวัฒนธรรมภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร
136 โครงการปรับปรุงอาคารศาลาริมน้า (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ)
และสะพานข้ามสระน้าในสวนสาธารณะเขลางค์นคร (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
137 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน
138 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบน้าสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
139 โครงการปรับปรุงรั้วด้านข้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ประตูเวียง)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
140 โครงการปรับปรุงรั้วและฐานประดับตกแต่งต้นไม้ในสวนสาธารณะเขลางค์นคร
141 โครงการก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
142 โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
143 เครื่องผสมคอนกรีต จานวน 1 เครื่อง
144 เครื่องสกัดคอนกรีต จานวน 1 เครื่อง
145 สว่านโรตารี่ จานวน 1 เครื่อง
146 ค่าดัดแปลงรถบรรทุกเล็ก หมายเลขทะเบียน นข-2656
147 ค่าปรับปรุงสภาพรถดูดโคลนเลน หมายเลขทะเบียน ลป 80-8778
148 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
รวมทั้งสิน้

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1,872,000 สานักการช่าง
742,000 สานักการช่าง
930,000 สานักการช่าง
3,500,000 สานักการช่าง
19,000 สานักการช่าง
800,000 สานักการช่าง

900,000 สานักการช่าง
1,000,000 สานักการช่าง
12,100,000 สานักการช่าง
1,927,000 สานักการช่าง
260,000 สานักการช่าง
398,000 สานักการช่าง
500,000 สานักการช่าง
3,500,000 สานักการช่าง
40,000 สานักการช่าง
25,000 สานักการช่าง
25,000 สานักการช่าง
80,000 สานักการช่าง
1,800,000 สานักการช่าง
47,000 สานักการช่าง
73,440,100

โครงการที่จะดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายการ
โครงการจัดงานวันเทศบาล
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
โครงการปรองดองสมานฉันท์
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทางานของบุคลากร
สังกัดเทศบาลนครลาปาง
โครงการพัฒนาองค์กรเปีย่ มสุข (Happy Workplace)
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลาปาง
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
โครงการการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการส่งเสริมความรู้สู้ภัยพิบัติให้แก่ชุมชน
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลาปาง
โครงการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม
โครงการจัดงานท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร
โครงการจัดงานราลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก
โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดกองต้า
โครงการจัดงานเทศบาลนครลาปางพบสื่อมวลชน
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลาปาง
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการอบรมผู้อยู่ในข่ายชาระภาษีในเขตเทศบาลนครลาปาง
โครงการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง
โครงการจัดงานวันครู 16 มกราคม
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โครงการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงานครูเทศบาล
และบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
30,000 สานักปลัดเทศบาล
100,000 สานักปลัดเทศบาล
60,000 สานักปลัดเทศบาล
200,000 สานักปลัดเทศบาล
100,000 สานักปลัดเทศบาล
3,000,000 สานักปลัดเทศบาล
50,000 สานักปลัดเทศบาล
300,000 สานักปลัดเทศบาล
10,000 สานักปลัดเทศบาล
50,000 สานักปลัดเทศบาล
50,000 สานักปลัดเทศบาล
3,000,000 สานักปลัดเทศบาล
200,000 สานักปลัดเทศบาล
1,000,000 สานักปลัดเทศบาล
1,000,000 สานักปลัดเทศบาล
100,000 สานักปลัดเทศบาล
100,000 กองวิชาการและแผนงาน
93,000 กองวิชาการและแผนงาน
100,000 กองวิชาการและแผนงาน
30,000 กองคลัง
80,000 สานักการศึกษา
50,000 สานักการศึกษา
600,000 สานักการศึกษา
50,000 สานักการศึกษา
600,000 สานักการศึกษา
50,000 สานักการศึกษา
300,000 สานักการศึกษา
600,000 สานักการศึกษา

ที่
รายการ
29 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
100,000 สานักการศึกษา

30
31
32
33

200,000 สานักการศึกษา
150,000 สานักการศึกษา
150,000 สานักการศึกษา
24,092,600 สานักการศึกษา

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสาหรับเด็กและเยาวชน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลาปาง
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เมืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง)
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลาปาง
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการจัดงานดนตรีเพื่อประชาชน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลาปาง
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการจัดงานทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
โครงการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา
โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)
โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลาปาง
โครงการจัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร
โครงการจัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา
ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)
(ปี 61 ตั้งไว้ดงานประเพณี
3,000,000 โอนลด
120,000)
โครงการจั
สงกรานต์
(ปีใหม่เมืองลาปาง)
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ

5,252,900 สานักการศึกษา
350,000 สานักการศึกษา
2,500,000 สานักการศึกษา
200,000 สานักการศึกษา
60,000 สานักการศึกษา
20,000 สานักการศึกษา
927,600 สานักการศึกษา
300,000 สานักการศึกษา
1,500,000 สานักการศึกษา
300,000 สานักการศึกษา
200,000 สานักการศึกษา
200,000 สานักการศึกษา
30,000 สานักการศึกษา
50,000 สานักการศึกษา
140,000 สานักการศึกษา
500,000 สานักการศึกษา
50,000 สานักการศึกษา
30,000 สานักการศึกษา
3,000,000 สานักการศึกษา
2,500,000 สานักการศึกษา
350,000 สานักการศึกษา

ที่
รายการ
55 โครงการรณรงค์กาจัดลูกน้ายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์
56 โครงการรับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
57 โครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานห้องส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครลาปาง
58 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการซ่อมรถในเขตเทศบาลนครลาปาง
59 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ของกิ๋นถิ่นเหนือ
60 โครงการสังคมสีเขียวนครลาปาง
61 โครงการอบรมผู้ประกอบอาหารในตลาดสด ส่งเสริมตลาดสดน่าซื้อ
62 โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครลาปาง
63 โครงการอบรมเพิ่มความรู้และทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่อาสาสมัคร
ผู้เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่อง เหตุราคาญประจาเทศบาลนครลาปาง
64 โครงการนครลาปาง Big Cleaning Day
65 โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน
66 โครงการรณรงค์จดั การขยะในชุมชน
67 โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
68 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน
69 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง
70 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนบ่าเก่า
71 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว
72 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี
73 โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
74 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
75 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
และแกนนาองค์กรชุมชน
76 โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลาปาง
77 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง
78 โครงการส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
79 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
80 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กบั ประชาชนและกลุ่มอาชีพ
ในเขตเทศบาลนครลาปาง
81 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน
82 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือข่าย
ผู้ประกอบกิจการหอพัก
83 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
84 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลาปาง

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
250,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
50,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
80,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
30,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
300,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
100,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
30,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
40,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
60,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
20,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
200,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
100,000 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
100,000 กองสวัสดิการสังคม
500,000 กองสวัสดิการสังคม
100,000 กองสวัสดิการสังคม
50,000 กองสวัสดิการสังคม
100,000 กองสวัสดิการสังคม
150,000 กองสวัสดิการสังคม
150,000 กองสวัสดิการสังคม
1,000,000 กองสวัสดิการสังคม
50,000 กองสวัสดิการสังคม
100,000 กองสวัสดิการสังคม
50,000 กองสวัสดิการสังคม
100,000 กองสวัสดิการสังคม
300,000 กองสวัสดิการสังคม
20,000 กองสวัสดิการสังคม
30,000 กองสวัสดิการสังคม
300,000 กองสวัสดิการสังคม
180,000 กองสวัสดิการสังคม

ที่
รายการ
85 โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทาแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
86 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
เทศบาลนครลาปาง
87 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้า คูคลอง และอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุง่ สู่เมืองคาร์บอนต่า
88 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้าเสีย
89 โครงการจัดทาผังเมืองรวมเมืองลาปาง (ต่อเนือ่ ง)
90 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลาปาง (ต่อเนือ่ ง)
รวมทั้งสิน้

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
100,000 กองสวัสดิการสังคม
10,000 กองสวัสดิการสังคม
300,000 สานักการช่าง
30,000 สานักการช่าง
100,000 สานักการช่าง
60,000 สานักการช่าง
60,206,100

เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นที่จะดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ที่
รายการ
1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบำล-ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนอนุบำลลำปำงเขลำงค์รัตน์อนุสรณ์
และโรงเรียนบ้ำนปงสนุก) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
21,044,000 สำนักกำรศึกษำ

2 เงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบำลนครลำปำง
ในกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำนในพื้นที่เขตชุมชน
จำนวน 43 กลุ่ม ๆ ละ 7,500 บำท

322,500 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

3 เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง ในกำรขับเคลื่อนโครงกำรพระรำชดำริ
ด้ำนสำธำรณสุข จำนวน 43 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บำท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

860,000 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

4 เงินอุดหนุนกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำลำปำง
5 เงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดลำปำง
รวมทั้งสิน้

483,160 สำนักกำรช่ำง
525,690 สำนักกำรช่ำง
23,235,350

