บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 2/2563
เทศบาลนครลาปาง
ยุทธศาสตร์
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน
และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
1 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

9,156,700
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)
1,017,400

แบบ ผ. 02/1

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

(เทศบาลฯสมทบ)

2 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

7,909,500
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)
18,083,600

9,156,700
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)
1,017,400
(เทศบาลฯสมทบ)

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

7,909,500
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)
18,083,600

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 2/2563
เทศบาลนครลาปาง

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างอาคารเรียน
4 ชั้น 12 ห้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง)

2 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์
ขนาดเล็ก มีชั้นลอย
โรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ทดแทนอาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น
เรียนหลังเดิมทีม่ ีอายุ 12 ห้องเรียน
การใช้งานมากกว่า เนือ้ ที่ 1,608 ตร.ม.
30 ปี
- เพือ่ ใช้เป็นอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ
เพือ่ ใช้เป็นอาคาร
อเนกประสงค์ให้
นักเรียนได้เรียนและ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้

อาคารอเนกประสงค์
ขนาดเล็ก มีชั้นลอย
เนือ้ ที่ 900 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
9,156,700
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)
1,017,400

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

(เทศบาลฯสมทบ)

-

-

7,909,500
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระดับความสาเร็จ โรงเรียนมีหอ้ งเรียน - กรมส่งเสริมฯ
ของการดาเนินงาน และห้องพิเศษ
- สานักการศึกษา
ตามโครงการ
เพียงพอและมีความ - โรงเรียน ท. 5
เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริม
ต่างๆ
ระดับความสาเร็จ อาคารอเนกประสงค์ - กรมส่งเสริมฯ
ของการดาเนินงาน ทีไ่ ด้มาตรฐาน
- สานักการศึกษา
ตามโครงการ
- โรงเรียน ท. 7

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
รายละเอียดใน
รายละเอียดใน
ลาดับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ที่
หน้า 3-308 ลาดับที่ 3 และ 4
เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 2/2563
3.1 แผนงานการศึกษา
1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบญ
ุ เรือง)
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบญ
ุ เรือง)
งบประมาณ
ตั้งไว้ 9,054,300 บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
1,017,300 บาท (เทศบาลฯ สมทบ)
2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก
มีชั้นลอย โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
งบประมาณ
ตั้งไว้ 6,088,900 บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

งบประมาณ
ตั้งไว้ 9,156,700 บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
1,017,400 บาท (เทศบาลฯ สมทบ)
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก
มีชั้นลอย โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
งบประมาณ
ตั้งไว้ 7,909,500 บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้ง
รายการงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจให้แก่เทศบาลนครลาปาง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ว 5333 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสูงกว่าที่ตั้งไว้ในแผน
พัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร จึงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ที่ได้ตั้งไว้

