
1 ปรองดองสมานฉันท         60,000.00 ก.พ. 62 - มี.ค. 62  - 

2 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

นครลําปางและเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีนครลําปาง

   3,000,000.00 พ.ค. 62 - ก.ย. 62

3 สงเสริมความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับประชาธิปไตย

        50,000.00 ธ.ค. 61 - ม.ค. 62

4 ฝกซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

        50,000.00  พ.ค. 62 - ก.ค. 62

5 สงเสริมความรูสูภัยพิบัติ

ใหแกชุมชน

        50,000.00 เม.ย. 62 - มิ.ย. 62

6 ปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาล

        10,000.00 ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 

 และ เม.ย. 62

7 เทศบาลเคลื่อนที่       100,000.00 พ.ย. 61 - มี.ค. 62 ,

พ.ค. 62 - ก.ค. 62

8 จัดงานวันเทศบาล         30,000.00 มี.ค. 62 - เม.ย. 62

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62)

สํานักปลัดเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก



วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

9 ปรับปรุงหองทํางาน

สํานักงานทะเบียนทองถิ่น

เทศบาลนครลําปาง

      230,000.00 ก.พ. 62 - ก.ค. 62

10 พัฒนาประสิทธิภาพ

และสมรรถนะในการ

ทํางานของบุคลากร

สังกัดเทศบาลนครลําปาง

      200,000.00 ธ.ค. 61 - ก.ย. 62

11 พัฒนาองคกรเปยมสุข 

(Happy Workplace)

      100,000.00 ธ.ค. 61 - ก.ย. 62

12 กอสรางทางลาดคนพิการ

บริเวณชั้น 1 อาคาร

สํานักการชาง-กองคลัง

      150,000.00 พ.ย. 61 - พ.ค. 62

13 อบรมและศึกษาดูงาน

ของสมาชิกสภาเทศบาล

และบุคลากรที่เกี่ยวของ

      300,000.00 มี.ค. 62 - ก.ย. 62

14 ติดตั้งเสารับสงสัญญาณ

วิทยุสื่อสาร

      100,000.00 ม.ค. 62 - พ.ค. 62



วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

15 พัฒนาสิ่งแวดลอม

สถานีขนสงผูโดยสาร

จังหวัดลําปาง

(เทศบาลนครลําปาง)

Big Cleaning Day

        20,000.00 ก.ค. 62 - ส.ค. 62

16 จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาล

ปใหมนครลําปาง

   3,000,000.00 ต.ค. 61 - ม.ค. 62

17 จัดงานถนนสายวัฒนธรรม       200,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62

18 จัดงานทองเที่ยวเมืองเกา

เขลางคนคร

   1,000,000.00 พ.ย. 61 - มี.ค. 62

19 จัดงานรําลึกประวัติศาสตร

สะพานรัษฎาภิเศก

   1,000,000.00 ม.ค. 62 - เม.ย. 62

20 สงเสริมการทองเที่ยว

กาดกองตา

      100,000.00 ม.ค. 62 - ก.ย. 62

รวม (20 โครงการ) 9,750,000.00

โครงการ

โครงการ
คิดเปนรอยละ

โครงการตามแผนการดําเนินงานทั้งหมด

โครงการที่เปนไปตามแผนการดําเนินงาน



1 อนุรักษ ฟนฟู แมน้ํา

คูคลอง และอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพื่อมุงสู

เมืองคารบอนต่ํา

      300,000.00 ธ.ค. 61 - ก.ย. 62

2 อบรมสงเสริมความรู

ดานการจัดการน้ําเสีย

        30,000.00 ม.ค. 62 - ก.ค. 62

3 กอสรางถนนกําแพงเมืองตั้งแต

บริเวณบานเลขที่ 115/10 

ถึงบานเลขที่  115/9

      366,000.00 พ.ย. 61 - พ.ค. 62

4 กอสรางถนนบานดงพัฒนา

ซอย 4 ตั้งแตบริเวณ

บานเลขที่ 295 

ถึงถนนบานดง 

ขางบานเลขที่ 231

      725,000.00 ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62)

สํานักการชาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน



อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิกที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

5 กอสรางถนนริมน้ําซอยขาง

บานเลขที่ 42/1 ถึงบริเวณ

บานเลขที่ 42/2

      157,000.00 พ.ย. 61 - พ.ค. 62

6 กอสรางถนนและทอระบายน้ํา

ถนนบานดงไชย ซอย 5 

ซอยหลังวัดดงไชย 

ถึงขางบานเลขที่ 231/2

      909,000.00 ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 

7 กอสรางถนนและทอระบายน้ํา

ถนนบานดงพัฒนา ซอย 4 

ซอยขางบานเลขที่ 10

      600,000.00 ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 

8 กอสรางถนนและทอระบายน้ํา

ถนนพหลโยธิน (ซอยขาง

รานเบตงมินิมารท) ซอยขาง

บานเลขที่ 221/4 ถึงถนน

รอบเวียงขางบานเลขที่ 57

   1,048,000.00 ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 

9 กอสรางถนนและทอระบายน้ํา

ถนนลําปาง-แมทะ ซอย 5 

(ซอยแพรใจ) ตั้งแตบริเวณ

บานเลขที่ 55/1 

ถึงบานเลขที่ 51

      183,000.00 พ.ย. 61 - พ.ค. 62



อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิกที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

10 กอสรางถนนและทอระบายน้ํา

ถนนลําปาง-แมทะ ซอย 5 

ตั้งแตบริเวณบานเลขที่ 73/3

ถึงบานเลขที่ 73/1

      233,000.00 พ.ย. 61 - พ.ค. 62

11 กอสรางถนนและทอระบายน้ํา

ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 9 

ตั้งแตขางบานเลขที่ 51/1

ถึงขางบานเลขที่ 27

      435,000.00 พ.ย. 61 - พ.ค. 62

12 กอสรางถนนและ

ทอระบายน้ํา 

ถนนศรีปงชัย ซอย 2 

ตั้งแตถนนศรีปงชัย 

ถึงสะพานบานศรีปงชัย

   3,809,000.00 ธ.ค. 61 - ส.ค. 62 

13 กอสรางถนนและทอระบายน้ํา

ถนนไฮเวยลําปาง-งาว

ซอยขางบานเลขที่ 276

ถึงบริเวณบานเลขที่ 274

      320,000.00 พ.ย. 61 - พ.ค. 62



อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิกที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

14 กอสรางถนนและปรับปรุง

บอพัก ถนนบานดงไชย

ซอย 5 ตั้งแตถนนวังขวา

บอพัก ถนนบานดงไชย

ขางบานเลขที่ 223/6

ถึงบริเวณบานเลขที่ 25/3

   2,532,000.00 ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 

15 กอสรางถนนและปรับปรุง

บอพัก ถนนปาไม 

ซอยขางบานเลขที่ 19

ถึงถนนวังเหนือบานเลขที่ 10

      285,000.00 พ.ย. 61 - พ.ค. 62

16 กอสรางปายชื่อถนนซอย

ในเขตเทศบาลนครลําปาง

      300,000.00 ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 

17 กอสรางปายชื่อถนน

ในเขตเทศบาลนครลําปาง

      250,000.00 ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 

18 ปรับปรุงถนนชางแตม 

(กําแพงเมือง) ตั้งแต

ถนนทาตนเกี๋ยง 

ถึงถนนประตูมา

      748,000.00 ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 



อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิกที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

19 ปรับปรุงถนนซอยกูเกิ้ง

ตั้งแตถนนฉัตรไชย  

ขางบานเลขที่ 246/9

ถึงถนนมนตรี

ขางบานเลขที่ 48/1

   2,002,000.00 ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 

20 ปรับปรุงถนนตัดใหม

ตั้งแตถนนเรือนแพ

ถึงถนนทางหลวงชนบท

หมายเลข 1019

      457,000.00 พ.ย. 61 - พ.ค. 62

21 ปรับปรุงถนนทางเขา

ชุมชนเจริญสุข

(ขางบรัทโควยูฮะ)

      180,000.00 พ.ย. 61 - พ.ค. 62

22 ปรับปรุงถนนทิพยชาง 

ตั้งแตถนนราชบุตร

ถึงถนนบุญวาทย

   1,411,000.00 ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 

23 ปรับปรุงถนนปงสนุก 

ซอย 4 ตั้งแตถนนปงสนุก

ขางบานเลขที่ 235/1

ถึงถนนจามเทวี ซอย 3

   1,187,000.00 ม.ค. 62 - ส.ค. 62 



อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิกที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

24 ปรับปรุงถนนปงสนุก

ซอยวังคํา ตั้งแตถนนปงสนุก  

ขางบานเลขที2่20/1 ถึงถนน

จามเทวีขางบานเลขที่ 235

   1,244,000.00 ม.ค. 62 - ส.ค. 62 

25 ปรับปรุงถนนประตูตาล

ตั้งแตถนนประตูมาขาง

บานเลขที่ 187 

ถึงถนนประตูมา ซอย 1

      636,000.00 ม.ค. 62 - ก.ค. 62 

26 ปรับปรุงถนนประตูมา

ตั้งแตบริเวณบานเลขที่ 72 

ถึงถนนพระแกว

   2,170,000.00 ม.ค. 62 - ส.ค. 62 

27 ปรับปรุงถนนพระเจาทันใจ

ซอย 2 ตั้งแตขางบานเลขที่ 

34 ถึงถนนกําแพงเมือง

   1,694,000.00 ม.ค. 62 - ส.ค. 62 

28 ปรับปรุงถนนพระบาท 

ซอย 6 (ซอยขาวปน) 

ตั้งแตขางบานเลขที่ 29

ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน

      373,000.00 พ.ย. 61 - พ.ค. 62



อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิกที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

29 ปรับปรุงถนนพระบาท 

ซอย 6 ตั้งแตถนนพระบาท

ถึงบานเลขที่ 164

   1,872,000.00 ม.ค. 62 - ส.ค. 62 

30 ปรับปรุงถนนพหลโยธิน

ซอยขางบานเลขที่ 140/128

ถึงถนนไฮเวยลําปาง-งาว

      742,000.00 ม.ค. 62 - ก.ค. 62 

31 ปรับปรุงถนน

วัดมอนจําศีล ซอย 2 

ตั้งแตถนนวัดมอนจําศีล

ถึงบานเลขที่ 21

      930,000.00 ม.ค. 62 - ก.ค. 62 

32 ปรับปรุงสะพานพัฒนา

ภาคเหนือ

   3,500,000.00 มี.ค. 62 - ก.ย. 62 

33 ปรับปรุงอาคารวัฒนธรรม

ภายในสวนสาธารณะ

เขลางคนคร

      900,000.00 มี.ค. 62 - ก.ย. 62 

34 ปรับปรุงอาคารศาลาริมน้ํา

(ศาลาเฉลิมพระเกียรติ) 

และสะพานขามสระน้ําใน

สวนสาธารณะเขลางคนคร

   1,000,000.00 ก.พ. 62 - ก.ย. 62



อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิกที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

35 กอสรางปรับปรุง

สวนสาธารณะ

เวียงละกอน

 12,100,000.00  ต.ค. 61 - มิ.ย. 62

36 กอสรางปรับปรุง

ระบบน้ําสวนสาธารณะ

หาแยกหอนาฬิกา

   1,927,000.00 ก.พ. 62 - ก.ย. 62

37 ปรับปรุงรั้วดานขาง

สวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ 

84 พรรษา (ประตูเวียง)

      260,000.00 ธ.ค. 61 - พ.ค. 62 

38 ปรับปรุงรั้วและฐาน

ประดับตกแตงตนไม

ในสวนสาธารณะเขลางคนคร

      398,000.00 ธ.ค. 61 - พ.ค. 62 

39 กอสรางการปดบอฝงกลบมูล

ฝอยชั้นบนสุด

      500,000.00 เม.ย. 62 - ส.ค. 62 

40 จางซอมบํารุงรักษา

ไฟฟาสาธารณะ

   2,800,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62

41 จางเหมาดูแลบํารุง

รักษาสวนสาธารณะ

และเกาะกลางถนน

   6,154,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62



อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิกที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

42 กอสรางบอฝงกลบมูลฝอย    3,500,000.00  ต.ค. 61 - เม.ย. 62

43 จางเหมาเอกชน/จางบุคคล

บริหารจัดการมูลฝอย

   7,800,000.00  ต.ค. 61 - ก.ย. 62

44 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดลําปางในการขยาย

เขตไฟฟาพัฒนาและการขยาย

เขตสายดับไฟฟาสาธารณะ

      525,690.00  ม.ค. 62 - ก.ย. 62

45 อุดหนุนการประปา

สวนภูมิภาคสาขาลําปาง

ในการขยายเขต

วางทอประปา 

ในเขตเทศบาลนครลําปาง

      483,160.00  ม.ค. 62 - ก.ย. 62

46 จัดทําผังเมืองรวมเมืองลําปาง

(ตอเนื่อง)

      100,000.00 ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 

47 คาใชจายเกี่ยวกับกิจการจราจร    1,600,000.00 ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ,

พ.ค. 62 - ก.ค. 62

48 สมทบในการบริหาร

จัดการระบบบําบัด

น้ําเสียรวมเทศบาล

นครลําปาง

   1,200,000.00 ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 



อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิกที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

49 อนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

นครลําปาง (ตอเนื่อง)

        60,000.00  ม.ค. 62 - ก.ย. 62

รวม (49 โครงการ) 72,935,850.00

โครงการ

โครงการ
คิดเปนรอยละ

โครงการตามแผนการดําเนินงานทั้งหมด

โครงการที่เปนไปตามแผนการดําเนินงาน



1 จัดการแขงขันคนเกงโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครลําปาง

        80,000.00 ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ,

ส.ค. 62 - ก.ย. 62

2 จัดงานวันครู 16 มกราคม         50,000.00 ธ.ค. 61 - ม.ค. 62

3 จัดนิทรรศการทางวิชาการ       600,000.00 มี.ค. 62 - ก.ย. 62

4 จัดกิจกรรมของศูนย

การเรียนรูดานการ

ทองเที่ยวในสถานศึกษา

        50,000.00 ม.ค. 62 - ส.ค. 62

5 บริหารจัดการศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน

      600,000.00 พ.ย. 61 - ส.ค. 62

6 ประเมินผลและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา

        50,000.00 ก.พ. 62 - เม.ย. 62

7 พัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดดวย

กระบวนการเรียนรู

ที่หลากหลาย

      300,000.00 พ.ย. 61 - มิ.ย. 62

รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62)

สํานักการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

8 เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ของพนักงานครูเทศบาล

และบุคลากรทางการศึกษา

      600,000.00 พ.ย. 61 - ก.ค. 62

9 สงเสริมการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนการบริหารตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"

สู "ศูนยการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

      100,000.00 ม.ค. 62 - ก.ย. 62

10 สงเสริมการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศ

      200,000.00 มี.ค. 62 - เม.ย. 62

11 สงเสริมกิจกรรมรักการอาน

ในสถานศึกษา

      150,000.00 ม.ค. 62 - ก.ย. 62

12 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

และพัฒนางานศิลปะ

สําหรับเด็กและเยาวชน

      150,000.00 พ.ย. 61 - ม.ค. 62 ,

พ.ค. 62 - ก.ค. 62

13 สงเสริมการเรียนรูในอุทยาน

การเรียนรูนครลําปาง

      350,000.00 พ.ย. 61 - ม.ค. 62



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

14 สงเสริมพัฒนาการเรียนรู

และการจัดกิจกรรม

พิพิธภัณฑการเรียนรู

เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง)

   2,500,000.00 ต.ค. 61 - ส.ค. 62

15 สงเสริมพัฒนาการเรียนรู

และการจัดกิจกรรม

พิพิธภัณฑหอปูมละกอน

      200,000.00 ต.ค. 61 - ส.ค. 62

16 สงเสริมและพัฒนการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดตาม

มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

        60,000.00 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61 ,

พ.ค. 62 - ก.ค. 62

17 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็กดอยโอกาสในเขต

เทศบาลนครลําปาง

        20,000.00 ต.ค. 61 - ส.ค. 62

18 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน  31,040,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62

19 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา       120,000.00 ม.ค. 62 - ส.ค. 62

20 อินเทอรเน็ตโรงเรียน       100,800.00 มี.ค. 62 - ก.ย. 62

21 พัฒนา/ปรับปรุง 

หองสมุดโรงเรียน

      600,000.00 ม.ค. 62 - ก.ย. 62

22 พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน       300,000.00 ม.ค. 62 - ก.ย. 62



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

23 พัฒนาการจัดการศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

   3,000,000.00 พ.ย. 61 - ก.ย. 62

24 สงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่จัดทําแผน

พัฒนาการศึกษาดีเดน

      300,000.00 ม.ค. 62 - ก.ย. 62

25 พัฒนาขาราชการครู

ของโรงเรียนในสังกัด อปท.

      579,000.00 ม.ค. 62 - ก.ย. 62

26 รณรงคปองกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา

      690,000.00 ม.ค. 62 - ก.ย. 62

27 ปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน

   1,291,000.00 พ.ย. 61 - ส.ค. 62

28 การจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

 12,956,700.00 พ.ย. 61 - ส.ค. 62

29 สนับสนุนคาใชจายการ

จัดการศึกษาสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

      135,600.00 ต.ค. 61 - ส.ค. 62

30 จัดการเรียนการสอน (รายหัว)       204,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

31 อาหารเสริมนมสําหรับ

เด็กนักเรียน

 15,477,380.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62

32 ปรับปรุงระบบไฟฟา

เปลี่ยนแปลงหมอ

พรอมเดินสายไฟ

โรงเรียนเทศบาล 7 

(ศิรินาวินวิทยา)

      500,000.00       ต.ค. 61,        

ธ.ค. 61 - พ.ค. 62

33 กอสรางประตูดานขาง

โรงเรียนเทศบาล 1

(บานแสนเมืองมูล)

      150,000.00 ต.ค. 61 - เม.ย. 62

34 ปรับปรุงสถานที่ดื่มน้ํา

โรงเรียนเทศบาล 3 

(บุญทวงศอนุกูล)

      150,000.00       ต.ค. 61,        

ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62

35 ปรับปรุงหลังคาและ

ระบบไฟฟาภายใน

อาคารอเนกประสงค 

โรงเรียนเทศบาล 5

(บานศรีบุญเรือง)

      150,000.00       ต.ค. 61,        

ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

36 ปรับปรุงหองน้ําหองสวม

อาคารเรียนระดับ

ประถมศึกษาชั้นลาง

โรงเรียนเทศบาล 7 

(ศิรินาวินวิทยา)

      150,000.00       ต.ค. 61,        

ม.ค. 62 - ส.ค. 62

37 ปรับปรุงอาคารนครลําปาง

โรงเรียนเทศบาล 4

(บานเชียงราย)

      150,000.00 ต.ค. 61 - พ.ค. 62

38 ปรับปรุงอาคารอูสาสนะ

โรงเรียนเทศบาล 6

(วัดปารวก)

      150,000.00       ต.ค. 61,        

ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62

39 จัดงานดนตรีเพื่อประชาชน       300,000.00 ธ.ค. 61 - ส.ค. 62

40 สงเสริมกิจกรรมกีฬา

และนันทนาการ

   1,500,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62

41 สงเสริมกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน

      300,000.00 ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 ,

ส.ค. 62 - ก.ย. 62

42 สงเสริมกิจกรรม

ศูนยเยาวชนเทศบาล

นครลําปาง

      200,000.00 พ.ย. 61 - ส.ค. 62



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

43 สรางภูมิคุมกันยาเสพติด

และเยาวชนนอกสถานศึกษา

      200,000.00 ม.ค. 62 - ก.ย. 62

44 ปรับปรุงระบบประปา

ของสํานักการศึกษา

      115,000.00 ต.ค. 61, 

ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62

45 จัดงานทําบุญตักบาตร

วันขึ้นปใหม

        30,000.00 ธ.ค. 61 - ม.ค. 62

46 จัดงานเทศกาลวันเขาพรรษา         50,000.00 มิ.ย. 62 - ก.ค. 62

47 จัดงานบวงสรวงเจาพระยา

สุลวลือไชยสงคราม 

(พอเจาทิพยชาง)

      140,000.00 ม.ค. 62 - ก.พ. 62

48 จัดงานบวงสรวงเจาพอ

หลักเมืองและพิธีสืบ

ชาตาเมืองลําปาง

      500,000.00 ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62

49 จัดงานบวงสรวง

พญาพรหมโวหาร

        50,000.00 มี.ค. 62 - เม.ย. 62

50 จัดงานประเพณีงานบุญ

ตามรอย ศรัทธาไหวสา

อริยสงฆเจา  หลวงพอ

เกษม เขมโก

        30,000.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

51 จัดงานงานประเพณี

ลอยกระทง (ลองสะเปา)

   3,000,000.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

52 จัดงานประเพณีสงกรานต

(ปใหมเมืองลําปาง)

   2,500,000.00 ม.ค. 62 - เม.ย. 62

53 สงเสริมการจัดกิจกรรม

วันสําคัญทางศาสนา

และประเพณีอื่น ๆ

      350,000.00 ก.พ. 62 - ก.ค. 62

รวม (53 โครงการ) 83,519,480.00

โครงการ

โครงการ
คิดเปนรอยละ

โครงการที่เปนไปตามแผนการดําเนินงาน

โครงการตามแผนการดําเนินงานทั้งหมด



1 อบรมผูอยูในขายชําระภาษี

ในเขตเทศบาลนครลําปาง

        30,000.00 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

รวม (1 โครงการ) 30,000.00

โครงการ

โครงการ
คิดเปนรอยละ

โครงการตามแผนการดําเนินงานทั้งหมด

โครงการที่เปนไปตามแผนการดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62)

กองคลัง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน



1 จัดงานเทศบาลนครลําปาง

พบสื่อมวลชน

      100,000.00 พ.ย. 61 - ก.ย. 62

2 ฝกอบรมเครือขายอาสาสมัคร

นักประชาสัมพันธเทศบาล

นครลําปาง

        93,000.00 พ.ย. 61 , 

พ.ค. 62 - ก.ย. 62

3 รับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน

      100,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62

รวม (3 โครงการ) 293,000.00

โครงการ

โครงการ
คิดเปนรอยละ

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

โครงการตามแผนการดําเนินงานทั้งหมด

โครงการที่เปนไปตามแผนการดําเนินงาน

รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62)

กองวิชาการและแผนงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน



1 พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

และผูเกี่ยวของ

      500,000.00 พ.ย. 61 - ก.ย. 62

2 สงเสริมการจัดกิจกรรม

ลานคนบาเกา

      100,000.00 ธ.ค. 61 - ม.ค. 62,

มี.ค. 62 - เม.ย. 62

3 สงเสริมและพัฒนา

กลุมคนพิการและครอบครัว

        50,000.00 ก.ค. 62 - ก.ย. 62

4 สงเสริมและพัฒนากลุมสตรี       100,000.00 พ.ย. 61 - ส.ค. 62

5 สนับสนุนขับเคลื่อน

การจัดทําแผนชุมชน

สูการพัฒนาทองถิ่น

      100,000.00 ต.ค. 61 - พ.ค. 62

6 สงเสริมการจัดกิจกรรมกลุม

องคกรตาง ๆ ในชุมชนเมือง

      100,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62

7 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ

ใหกับประชาชนและกลุม

อาชีพในเขตเทศบาล

นครลําปาง

      300,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62

รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62)

กองสวัสดิการสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

8 สงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง

      300,000.00 ต.ค. 61, ก.พ. 62

เม.ย. 62 - ก.ย. 62

9 สงเสริมสนับสนุนการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 

เทศบาลนครลําปาง

      180,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ,

พ.ค. 62 - ก.ย. 62

10 สงเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน

ในเขตเทศบาลนครลําปาง

        50,000.00 ต.ค. 61 , ธ.ค. 61, 

ก.พ. 62 , พ.ค. 62 

ก.ค. 62 - ก.ย. 62

11 เสริมสรางความเขมแข็ง

ในการขับเคลื่อนงาน

การฌาปนกิจสงเคราะห

เทศบาลนครลําปาง

        10,000.00 ต.ค. 61 ,

 ม.ค. 62 - มี.ค. 62

12 ประกวดชุมชนนาอยู 

หนาบาน นามอง

      150,000.00 ต.ค. 61 - มี.ค 62, 

พ.ค. 62 - ก.ย. 62

13 สงเสริมและสนับสนุน

การจัดตั้งชุมชนและสรรหา

คณะกรรมการชุมชน

        20,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62

14 พัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการชุมชน    

และแกนนําองคกรชุมชน

   1,000,000.00 ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ,

ส.ค. 62 - ก.ย. 62



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

15 สงเสริมการบริหาร

จัดการชุมชน

      100,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62

16 สงเสริมและสนับสนุน

การจัดระเบียบหอพัก

และการจัดตั้งเครือขาย

ผูประกอบกิจการหอพัก

        30,000.00 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61 ,

พ.ค. 62 - มิ.ย. 62 ,

ส.ค. 62 - ก.ย. 62

17 พัฒนาความเขมแข็ง

ของชุมชนตนแบบตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

      150,000.00 ม.ค. 62 - ก.พ. 62 ,

มิ.ย. 62 - ก.ค. 62 ,

ส.ค. 62 - ก.ย. 62

18 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

เทศบาลนครลําปาง

      100,000.00 มิ.ย. 62 - ก.ค. 62

19 การใหการสงเคราะห       

ผูประสบปญหา

ความเดือดรอน

      400,000.00 พ.ย. 61 - ก.ย. 62

20 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูปวยเอดส

      330,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62

21 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  84,944,800.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62

22 สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ  14,784,400.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

23 พัฒนาศักยภาพเด็ก

และเยาวชนในชุมชน

      100,000.00 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61,

ก.พ. 62 - ส.ค. 62

24 การสงเสริมการจําหนาย

ผลิตภัณฑชุมชน

        50,000.00 ต.ค. 61 - พ.ค. 62 ,

ส.ค. 62 - ก.ย. 62

รวม (24 โครงการ) 103,949,200.00

โครงการ

โครงการ
คิดเปนรอยละ

โครงการตามแผนการดําเนินงานทั้งหมด

โครงการที่เปนไปตามแผนการดําเนินงาน



1 รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย

ปองกันโรคไขเลือดออก

และโรคซิการ

      250,000.00 เม.ย. 62 - มิ.ย. 62

2 อบรมเพิ่มความรูและทักษะ

การไกลเกลี่ยขอพิพาทแก

อาสาสมัครผูเจรจาไกลเกลี่ย

ขอพิพาท เรื่อง เหตุรําคาญ

ประจําเทศบาลนครลําปาง

        40,000.00 ต.ค. 61 - พ.ค. 62

3 รับฟงความคิดเห็นเทศบัญญัติ

เทศบาลนครลําปาง

ตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

        50,000.00 พ.ย. 61 - ก.ย. 62

4 สงเสริมการพัฒนามาตรฐาน

หองสวมสาธารณะในเขต

เทศบาลนครลําปาง

        80,000.00 พ.ย. 61 - มิ.ย. 62

รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

5 สงเสริมและพัฒนาสถาน

ประกอบการซอมรถ

ในเขตเทศบาลนครลําปาง

        30,000.00 เม.ย. 62 - ก.ย. 62

6 สังคมสีเขียวนครลําปาง       100,000.00 มี.ค. 62 - ก.ค. 62

7 อบรมผูประกอบอาหาร

ในตลาดสด สงเสริม

ตลาดสดนาซื้อ

        10,000.00 เม.ย. 62 - ก.ย. 62

8 อบรมผูสัมผัสอาหาร

ในเขตเทศบาลนครลําปาง

        30,000.00 พ.ย. 61 - ก.ย. 62

9 อุดหนุนกลุม อสม. 

ในเขตเทศบาลนครลําปาง

      322,500.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62

10 อุดหนุนชุมชนในการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

      860,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62

11 นครลําปาง Big Cleaning day         60,000.00 ต.ค. 61 - เม.ย. 62

12 รณรงคจัดการขยะในชุมชน       200,000.00 ต.ค. 61 - ก.ย. 62

13 สบทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถิ่น

หรือพื้นที่

   1,550,000.00 พ.ย. 61 - ม.ค. 62



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ไดรับ
ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่เบิกจาย

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ปญหา/

อุปสรรค

วันที่

แลวเสร็จ

เปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ
ยกเลิก

15 สงเสริมและอนุรักษ

ของกิ๋นถิ่นเหนือ

      300,000.00 ก.พ. 62 - พ.ค. 62

16 รณรงคการลด ละ เลิกใช

ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

ในชุมชน

        20,000.00 ต.ค. 61 - ก.ค. 62

17 อบรมอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก (อถล.)

      100,000.00 ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 ,

พ.ค. 62 - ก.ค. 62 ,

ก.ย. 62

รวม (17 โครงการ) 4,002,500.00

โครงการ

โครงการ
คิดเปนรอยละ

โครงการตามแผนการดําเนินงานทั้งหมด

โครงการที่เปนไปตามแผนการดําเนินงาน


	สำนักปลัด
	สำนักการช่าง
	สำนักการศึกษา
	กองคลัง
	กองวิชาการ
	สวัสดิการสังคม
	กองสาธารณสุข

