
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)

2.1 แผนงานสาธารณสุข
1 การอบรมปฐมพยาบาลและซ้อมปฏิบัติการแพทย์ขัน้พื้นฐาน - - - - 1 94,520 - - - - 1 94,520

(งบ สปสช.) (งบ สปสช.)
2 กจิกรรมบ าบัดในกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุ - - - - 1 20,000 - - - - 1 20,000

เทศบาลนครล าปาง (งบ สปสช.) (งบ สปสช.)

พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรบัภูมิทัศน์เมือง และการอนุรกัษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1 ปรับปรุงเกาะกลางถนนพหลโยธิน ต้ังแต่บริเวณหา้แยกประตูชัย - - - - 1 4,500,000 - - - - 1 4,500,000
ถงึบริเวณค่ายสุรศักด์ิมนตรี

6) ยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิ ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และการธ ารงไวซ่ึ้งมรดกทางวฒันธรรม
6.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

1 กอ่สร้างอาคารเกบ็รถบุษบกของเทศบาลนครล าปาง - - - - 1 1,100,000 - - - - 1 1,100,000
บริเวณด้านหลังอาคารมิวเซียมล าปาง

รวม - - - - 4 5,714,520 - - - - 4 5,714,520

รวม 5 ปี

4) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่2/2563

เทศบาลนครล าปาง

ยทุธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

2) ยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิและพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพของประชาชน



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
       2.1 แผนงานสาธารณสุข

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

1 การอบรมปฐมพยาบาล 1.เพือ่ใหม้ีความรู้ และ 1. เจา้หน้าทีง่านปูองกัน - - 94,520 - - ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมอบรม กองสาธารณสุข
และซ้อมปฏิบัติการ ฝึกทักษะใหก้ับกลุ่ม และบรรเทาสาธารณภัย (งบ สปสช.) ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม
แพทย์ขั้นพืน้ฐาน เปูาหมายใหส้ามารถ และพนักงานขับรถ สามารถตอบแบบ มีทักษะในการดูแล

ช่วยเหลือปฐมพยาบาล ส านักปลัดเทศบาล ทดสอบหลังการอบรม ผู้ปุวยหรือผู้ทีม่ีภาวะ
ผู้ทีม่ีภาวะพึง่พิงได้ นครล าปาง จ านวน 30 คน ผ่านเกณฑ์ พึง่พิงอย่างถูกวิธี
อย่างถูกวิธีและ 2. เจา้หน้าทีก่องสาธารณสุข
ทันท่วงที และส่ิงแวดล้อม และเจา้หน้าที่
2. เพือ่ใหก้ลุ่มเปูาหมาย ทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนิน
สามารถใหก้ารช่วยเหลือ โครงการ จ านวน 10 คน
ขั้นต้น ณ จดุเกิดเหตุ 
หรือส่งต่อเพือ่ใหผู้้ปุวย
ได้รับการรักษาอย่าง
ถูกต้องต่อไป

เหตุผลและความจ าเป็น : เพือ่รองรับโครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ปุวยเร้ือรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ปี 2563 ในการดูแลผู้ปุวย และประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง 
เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีม่ีความรู้ และมีทักษะในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้เจบ็ปุวยฉุกเฉินหรือส่งต่อได้อย่างถูกต้อง

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2/2563

เทศบาลนครล าปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

   แบบ ผ. 02



       2.1 แผนงานสาธารณสุข

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

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

2 กิจกรรมบ าบัดในกลุ่ม 1. เพือ่ใหผู้้ปุวยทีม่ีภาวะ 1. ผู้ปุวยทีม่ีภาวะพึง่พิง - - 20,000 - - 1.ร้อยละ 75 ของ 1. ผู้ปุวยทีม่ีภาวะพึง่พิง กองสาธารณสุข
ผู้มีภาวะพึง่พิงและ พึง่พิง ได้ฝึกทักษะการ ทีม่ีค่าคะแนน ADL ในกลุ่ม (งบ สปสช.) จ านวนผู้ปุวยทีม่ีภาวะ และผู้สูงอายุ ได้มีทักษะ และส่ิงแวดล้อม
ผู้สูงอายุ เทศบาลนคร ช่วยเหลือตนเอง (ADL) 1 และ 2 รวมจ านวน 15 คน พึง่พิงทีเ่ข้าร่วม การช่วยเหลือตนเอง
ล าปาง การใช้งานของอวัยวะ 2. เจา้หน้าทีผู้่เกี่ยวข้อง และ กิจกรรมกลุ่มมีทักษะ ได้ดีขึ้น ไม่เป็นภาระแก่

ทีห่ลงเหลือยู่ (one hand อสม.จติอาสา จ านวน 5 คน การช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
activity) รวมทัง้ส้ิน 20 คน (ADL) เพิม่ขึ้น 2. ผู้ปุวยทีม่ีภาวะพึง่พิง
2. เพือ่ใหผู้้ปุวยทีม่ีภาวะ 2. ร้อยละ 75 ของ และผู้สูงอายุ ได้ฟืน้ฟู
พึง่พิง ได้ฝึกการเข้าสังคม จ านวนผู้ปุวยทีม่ีภาวะ บ าบัดสภาพจติใจ 
(Psychosocial) การผ่อน พึง่พิง กลุ่ม 2 มีความสุข ผ่อนคลาย
คลายความเครียดจาก มีคะแนน ADL ความเครียด จากการ
อาการของโรค เป็นกลุ่ม 1 ท ากิจกรรม
3. เพือ่ใหก้ลุ่มผู้ปุวยทีม่ี
ภาวะพึง่พิงได้ฝึกการ
ท างานของสมองลดภาวะ
สมองเส่ือมผ่านการท า
กิจกรรมทีไ่ด้ฝึกการรับรู้ 
การคิด (Perception 
and cognition)

เหตุผลและความจ าเป็น : เพือ่รองรับกลุ่มผู้ปุวยทีใ่หก้ารดูแลในโครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ปุวยเร้ือรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการในกลุ่มทีร่ะดับการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน (ADL) กลุ่ม 1
มุ่งเน้นใหผู้้ปุวยทีม่ีภาวะพึง่พิงได้รับการบริการในศูนย์บริการกิจกรรมบ าบัด ได้ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว
เพิม่ทักษะการเข้าสังคม ท าใหผู้้ปุวยมีสุขภาพจติทีดี่ขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ปุวย



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 ปรับปรุงเกาะกลาง เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงเกาะกลางถนน - - 4,500,000 - - ระดับความพึงพอใจ ทัศนียภาพของเมือง ส านักการช่าง
ถนนพหลโยธิน ของเมืองใหส้วยงาม โดยท าการก่ออิฐดินเผา ของประชาชนต่อ มีความสวยงาม ส่วนควบคุม
ต้ังแต่บริเวณหา้แยก เป็นรูปแนวก าแพงเมือง การด าเนินโครงการ การก่อสร้าง
ประตูชัยถึงบริเวณ พร้อมติดต้ัง ไม่น้อยกว่า
ค่ายสุรศักด์ิมนตรี เหล็กลวดลายบูรณฆฏะ ร้อยละ 75

ทีเ่สาไฟฟูาส่องสว่าง
และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
นครล าปาง

เหตุผลและความจ าเป็น : เนือ่งจากบริเวณดังกล่าว ทรุดโทรม สมควรได้รับการปรับปรุงเพือ่ใหเ้กิดภูมิทัศน์เมืองทีส่วยงาม

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด (KPI)
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธ ารงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม
       6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 ก่อสร้างอาคารเก็บรถ เพือ่เป็นอาคารส าหรับ ก่อสร้างอาคารคอนกรีต - - 1,100,000 - - ระดับความพึงพอใจ มีสถานทีไ่ว้เก็บรถ ส านัก
บุษบก ของเทศบาล เก็บรถบุษบกใหเ้ป็น เสริมเหล็ก ชั้นเดียว ของประชาชนต่อ บุษบกอย่างเป็น การศึกษา
นครล าปาง บริเวณ สัดส่วนและสวยงาม พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า การด าเนินโครงการ สัดส่วนและสวยงาม
ด้านหลังอาคาร 75 ตร.ม. และงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า
มิวเซียมล าปาง ตามแบบแปลนของ ร้อยละ 75

เทศบาลนครล าปาง

เหตุผลและความจ าเป็น : เพือ่ใหม้ีสถานทีจ่ดัเก็บรถบุษบกใหเ้ป็นสัดส่วน ปูองกันการสูญหายของทรัพย์สินทางราชการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)


