บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 1/2562
เทศบาลนครลาปาง
ยุทธศาสตร์
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย
เทศบาลนครล้าปาง ระยะที่ 2 (ฝั่งใต้)
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

1

198,000,000
(เงินสะสม)

-

-

-

-

1

198,000,000
(เงินสะสม)

-

-

-

-

1

198,000,000
(เงินสะสม)

-

-

-

-

1

198,000,000
(เงินสะสม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 1/2562
เทศบาลนครลาปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
และ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เพิม่ ประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้การบริหาร
ก่อสร้างระบบรวบรวม
198,000,000
ระดับความส้าเร็จ
ระบบรวบรวมและ จัดการน้้าเสียใน
บ้าบัดน้้าเสียในเขตเทศบาล
(เงินสะสม)
ของการด้าเนินงาน
บ้าบัดน้้าเสียเทศบาล เทศบาลนครล้าปาง นครล้าปาง ระยะที่ 2
ตามโครงการ
นครล้าปาง ระยะที่ 2 มีประสิทธิภาพ
(พืน้ ทีฝ่ ั่งใต้) และงานอื่น ๆ
(ฝั่งใต้)
ลดปัญหามลพิษ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

แบบ ผ. 02

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
สามารถด้าเนินการ ส้านักการช่าง
รวบรวมน้้าเสียเพือ่
ท้าการบ้าบัดในเขต
เทศบาล ฝั่งทิศใต้
ได้เต็มทีท่ งั้ หมด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมทิ ัศน์เมือง และการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดใน
รายละเอียดใน
ลาดับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ที่
หน้า 3-253 ลาดับที่ 126
เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 1/2562
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย เนื่องจากระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย
เทศบาลนครล้าปาง ระยะที่ 2 (ฝั่งใต้)
เทศบาลนครล้าปาง ระยะที่ 2 (ฝั่งใต้)
เทศบาลนครล้าปาง ระยะที่ 1 ยังไม่ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลนครล้าปาง
งบประมาณ
งบประมาณ
เพื่อให้ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาล
ตั้งไว้ 228,000,000 บาท
ตั้งไว้ 198,000,000 บาท
นครล้าปาง ด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด และสามารถแก้ไข
ปัญหาแม่น้าวังเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น จึงได้น้า
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ
บ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลนครล้าปาง ระยะที่ 2 (ฝั่งใต้)
มาทบทวนและประมาณการราคาใหม่ให้เป็นปัจจุบนั
ประกอบกับมีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 5164 ลงวันที่ 29
สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โดยต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภา
ท้องถิ่น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ดังนั้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อให้
เหมาะสมกับโครงการ และตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐ

