
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรบัภูมิทัศน์เมือง และการอนุรกัษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย - - - - 1 198,000,000 - - - - 1 198,000,000
เทศบาลนครล้าปาง ระยะที่ 2 (ฝ่ังใต้) (เงินสะสม) (เงินสะสม)

รวมทั้งสิ้น - - - - 1 198,000,000 - - - - 1 198,000,000
(เงินสะสม) (เงินสะสม)

รวม 5 ปี

4) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ที ่1/2562

เทศบาลนครล าปาง

ยทุธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

    แบบ ผ. 01



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
และ ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และยุทธศาสตร์ที ่2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพิม่ประสิทธิภาพ เพือ่ใหก้ารบริหาร ก่อสร้างระบบรวบรวม - - 198,000,000 - - ระดับความส้าเร็จ สามารถด้าเนินการ ส้านักการช่าง
ระบบรวบรวมและ จดัการน้้าเสียใน บ้าบัดน้้าเสียในเขตเทศบาล (เงินสะสม) ของการด้าเนินงาน รวบรวมน้้าเสียเพือ่
บ้าบัดน้้าเสียเทศบาล เทศบาลนครล้าปาง นครล้าปาง ระยะที ่2 ตามโครงการ ท้าการบ้าบัดในเขต
นครล้าปาง ระยะที ่2 มีประสิทธิภาพ (พืน้ทีฝ่ั่งใต้) และงานอื่น ๆ เทศบาล ฝ่ังทิศใต้
(ฝ่ังใต้) ลดปัญหามลพิษ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ได้เต็มทีท่ัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1/2562

เทศบาลนครล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

    แบบ ผ. 02



ล าดับ
ที่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 3-253 ล าดับที่ 126

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1/2562
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ้าบดัน้้าเสีย 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ้าบดัน้้าเสีย เนื่องจากระบบรวบรวมและบ้าบดัน้้าเสีย
เทศบาลนครล้าปาง ระยะที่ 2 (ฝ่ังใต้) เทศบาลนครล้าปาง ระยะที่ 2 (ฝ่ังใต้) เทศบาลนครล้าปาง ระยะที่ 1 ยังไม่ครอบคลุม

พื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลนครล้าปาง 
งบประมาณ งบประมาณ เพื่อใหร้ะบบรวบรวมและบ้าบดัน้้าเสีย เทศบาล
ต้ังไว้  228,000,000 บาท ต้ังไว้  198,000,000 บาท นครล้าปาง ด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด และสามารถแก้ไข
ปญัหาแม่น้้าวังเน่าเสีย และส่งกล่ินเหม็น จึงได้น้า
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ
บ้าบดัน้้าเสีย เทศบาลนครล้าปาง ระยะที่ 2 (ฝ่ังใต้) 
มาทบทวนและประมาณการราคาใหม่ใหเ้ปน็ปจัจุบนั
ประกอบกับมีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 5164 ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2562 เร่ือง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น โดยสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โดยต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภา
ทอ้งถิ่น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ดังนั้น จึงมีการเปล่ียนแปลงงบประมาณเพื่อให้
เหมาะสมกับโครงการ และตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูโภค พัฒนาตามผังเมอืงรวม ปรบัภูมทิัศน์เมอืง และการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน




