แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1
เทศบาลนครลาปาง

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
เทศบาลนครลาปาง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม
ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาเทศบาลที่ 4.1 ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร
พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
6. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้้า ถนนริมน้้า ตั้งแต่ถนนนาก่วม ซอย 4 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 52
7. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้้า ถนนภายในหมู่บ้านสามดวงสามัคคี ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่
279/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 279/15
8. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้้า ถนนศรีหมวดเกล้า ซอยตรงข้ามอู่ทองการ์เด้นท์
10. ก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกาถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3
12. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้้า ถนนท่าต้นเกี๋ยง ตั้งแต่ถนนช่างแต้ม หน้าบ้านเลขที่ 8 ถึงถนนช่างแต้ม
ซอย 1 บ้านเลขที่ 12/1
13. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่กระติ๊บ
18. ก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่ถนนรัษฎา ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 227
25. ก่อสร้างปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศก
36. ปรับปรุงถนนภายในของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล้าปาง (เทศบาลนครล้าปาง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวทางการพัฒนาเทศบาลที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทางานขององค์กรให้ทันสมัย
เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
24. ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมช่องจอดรถจักรยานส้าหรับบริการประชาชนและนักท่องเทีย่ ว
(ด้านหลังอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รวม

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1
1

1,077,000
1,114,000

-

-

-

-

1
1

1,077,000
1,114,000

1
1
1

1,409,000
5,365,000
2,278,000

-

-

-

-

1
1
1

1,409,000
5,365,000
2,278,000

1
1
1

-

-

-

-

1
1
1

-

300,000
10,364,000
25,000,000
(ขอเงินอุดหนุน)
-

1

1,500,000

-

-

1

300,000
10,364,000
25,000,000
(ขอเงินอุดหนุน)
1,500,000

1

500,000

-

-

-

-

1

500,000

9

47,407,000

1

1,500,000

-

-

10

48,907,000

สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทศั น์เมืองและการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาเทศบาลที่ 4.1 ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่

โครงการ

ข้อความเดิม
รายการที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ

ข้อความใหม่
รายการที่เปลี่ยนแปลง

1 หน้าที่ 3 - 113
โครงการที่ 6 ก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้า้ ถนนริมน้า้ ตั้งแต่ถนน
นาก่วม ซอย 4 ถึงถนนนาก่วม ซอย 6

โครงการ
ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า้ ถนนริมน้า้ ตั้งแต่ถนนนาก่วม
ซอย 4 ถึงถนนนาก่วม ซอย 6

โครงการ
1,077,000 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า้ ถนนริมน้า้ ตั้งแต่ถนนนาก่วม
ซอย 4 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 52

2 หน้าที่ 3 - 113
โครงการที่ 7 ก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้า้ ถนนภายในหมู่บา้ น
สามดวงสามัคคี ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่
279/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 279/15

เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.00-7.00 ม.
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 137 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า้ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 137 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลนครล้าปาง

เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
1,231,000 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.00-7.00 ม.
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 127 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า้ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 137 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาล

3 หน้าที่ 3 - 114
โครงการที่ 8 ก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้า้ ถนนศรีหมวดเกล้า
ซอยตรงข้ามอู่ทองการ์เด้นท์

เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00-4.00 ม.
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 310 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า้ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 310 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาล

เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
1,610,000 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00-4.00 ม.
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 220 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า้ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 220 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาล

งบประมาณ
1,077,000

1,114,000

1,409,000

ข้อความเดิม
รายการที่เปลี่ยนแปลง
เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
เสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ
6.00-10.00 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 1,363 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล

ข้อความใหม่
งบประมาณ
รายการที่เปลี่ยนแปลง
เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5,953,000 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ
6.00-10.00 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 1,363 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล

5 หน้าที่ 3 - 116
โครงการที่ 12 ก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้า้ ถนนท่าต้นเกี๋ยง ตั้งแต่
ถนนช่างแต้ม หน้าบ้านเลขที่ 8 ถึง
ถนนช่างแต้ม ซอย 1 บ้านเลขที่ 12/1

เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00-6.00 ม.
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 253 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า้ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 161 ม. และวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาด 0.60 ม. ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 103 ม.
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล

เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
2,350,000 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00-6.00 ม.
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 253 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า้ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 253 ม. และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล

6 หน้าที่ 3 -116
โครงการที่ 13 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามห้วยแม่กระติ๊บ

เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ
6.00 ม. ยาวประมาณ 15.00 ม. สูง 3.00-4.00 ม.
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล

7 หน้าที่ 3 - 119
โครงการที่ 18 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
เจริญประเทศ ตั้งแต่ถนนรัษฎา ถึงบริเวณ
บ้านเลขที่ 227

เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ
7.50-10.00 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 2,150 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่

โครงการ

4 หน้าที่ 3 - 115
โครงการที่ 10 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
บุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา
ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3

400,000

เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ
4.00 ม. ยาวประมาณ 15.00 ม. และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล

เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
10,364,000 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ
4.50-10.00 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 2,150 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล

งบประมาณ
5,365,000

2,278,000

300,000

10,364,000

ที่

โครงการ

8 หน้าที่ 3 - 125
โครงการที่ 25 ปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานรัษฎาภิเศก

9 หน้าที่ 3 -130
โครงการที่ 36 ซ่อมปรับปรุงถนนภายใน
ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล้าปาง
(เทศบาลนครล้าปาง)

ข้อความเดิม
รายการที่เปลี่ยนแปลง
โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานรัษฎาภิเศก
เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
จ้างศึกษาส้ารวจสภาพประเมินความแข็งแรงของโครงสร้าง
สะพานพร้อมท้าการออกแบบและท้าการปรับปรุง ซ่อมแซม
เสริมก้าลังโครงสร้างสะพานรัษฎาภิเศก ตามแบบแปลนทีไ่ ด้
จากการศึกษา
โครงการ
ซ่อมปรับปรุงถนนภายในของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดล้าปาง (เทศบาลนครล้าปาง)

งบประมาณ

ข้อความใหม่
รายการที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ

โครงการ
25,000,000 ก่อสร้างปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศก
25,000,000
(ขอเงินอุดหนุน)
(ขอเงินอุดหนุน)
เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
จ้างศึกษาส้ารวจสภาพ ประเมินความแข็งแรงของโครงสร้าง
สะพาน พร้อมท้าการออกแบบและท้าการปรับปรุงเสริมก้าลัง
โครงสร้างสะพานรัษฎาภิเศก ตามแบบแปลนทีไ่ ด้จากการ
ศึกษา
โครงการ
1,500,000 ปรับปรุงถนนภายในของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
1,500,000
จังหวัดล้าปาง (เทศบาลนครล้าปาง)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ซ่อมถนนภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล้าปาง
(เทศบาลนครล้าปาง) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุงถนนภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล้าปาง
(เทศบาลนครล้าปาง) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ซ่อมปรับปรุงพืน้ ถนนโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดล้าปาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)

เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงพืน้ ถนนโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดล้าปาง ตามแบบแปลนเทศบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวทางการพัฒนาเทศบาลที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท้างานขององค์กรให้ทนั สมัย เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่

โครงการ

1 หน้าที่ 3 - 178
โครงการที่ 24 ก่อสร้างโรงจอดรถ
(ด้านหลังอาคารกองสาธารณสุขฯ)

ข้อความเดิม
รายการที่เปลี่ยนแปลง
โครงการ
ก่อสร้างโรงจอดรถ (ด้านหลังอาคารกองสาธารณสุขฯ)

งบประมาณ
500,000

ข้อความใหม่
รายการที่เปลี่ยนแปลง
โครงการ
ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมช่องจอดรถจักรยาน ส้าหรับ
บริการประชาชนและนักท่องเทีย่ ว (ด้านหลังอาคาร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัตถุประสงค์
เพือ่ อ้านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการภายในบริเวณ
ส้านักงานเทศบาลนครล้าปาง

วัตถุประสงค์
เพือ่ อ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเทีย่ ว

เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างโรงจอดรถ จ้านวน 35 คัน และทีจ่ อดรถจักรยาน
พืน้ ทีใ่ ช้สอยไม่นอ้ ยกว่า 600 ตร.ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาล

เป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ พร้อมช่องจอดรถจักรยาน
โครงหลังคาเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท ขนาดกว้างประมาณ 5 ม.
ยาวประมาณ 30 ม. หรือพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 150 ตร.ม.
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้มาติดต่อราชการภายในบริเวณเทศบาลนครล้าปาง
ได้รับความสะดวกสบาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนและนักท่องเทีย่ วได้รับความสะดวกและเกิดความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน

งบประมาณ
500,000

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
เทศบาลนครลาปาง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
เป้าหมาย
หน่วยงาน
2560
2561
2562
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 ก่อสร้างถนนและ
1. เพือ่ ความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
1,077,000
ระดับความพึงพอใจ
1. ประชาชนมีความ ส้านักการช่าง
ท่อระบายน้้า ถนนริมน้้า สัญจรไป-มา
ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อการ สะดวกในการสัญจร
ส่วนควบคุม
ตั้งแต่ถนนนาก่วม ซอย 4 2. เพือ่ แก้ไขปัญหาการ
5.00-7.00 ม. หรือตาม
ด้าเนินโครงการ
2. การระบายน้้าดีขึ้น การก่อสร้าง
ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 52 ระบายน้้า
สภาพ ความยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
งานวิศวกรรมโยธา
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
120 ม. หนา 0.15 ม.
18.298172°,
พร้อมวางท่อระบายน้้า
99.506923° จุดสิ้นสุดที่
ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม.
พิกัด 18.299336°,
ความยาวรวมบ่อพัก
99.504995°
ประมาณ 120 ม. และ
งานอื่นๆ ตามแบบแปลน
เทศบาล

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
เป้าหมาย
หน่วยงาน
2560
2561
2562
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 ก่อสร้างถนนและท่อ
1. เพือ่ ความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
1,114,000
ระดับความพึงพอใจ
1. ประชาชนมีความ ส้านักการช่าง
ระบายน้้า ถนนภายใน
สัญจรไป-มา
ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อการ สะดวกในการสัญจร
ส่วนควบคุม
หมู่บ้านสามดวงสามัคคี 2. เพือ่ แก้ไขปัญหาการ
6.00-7.00 ม. หรือตาม
ด้าเนินโครงการ
2. การระบายน้้าดีขึ้น การก่อสร้าง
ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่
ระบายน้้า
สภาพ ความยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
งานวิศวกรรมโยธา
279/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่
127 ม. หนา 0.15 ม.
279/15 จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
พร้อมวางท่อระบายน้้า
18.301457°,
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม.
99.483178° จุดสิ้นสุดที่
ความยาวรวมบ่อพัก
พิกัด 18.301431°,
ประมาณ 137 ม. และ
99.482113°
งานอื่นๆ ตามแบบแปลน
เทศบาล

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
เป้าหมาย
หน่วยงาน
2560
2561
2562
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 ก่อสร้างถนนและท่อระบาย 1. เพือ่ ความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
1,409,000
ระดับความพึงพอใจ
1. ประชาชนมีความ ส้านักการช่าง
น้้า ถนนศรีหมวดเกล้า
สัญจรไป-มา
ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อการ สะดวกในการสัญจร
ส่วนควบคุม
ซอยตรงข้ามอู่ทองการ์เด้นท์ 2. เพือ่ แก้ไขปัญหาการ
3.00-4.00 ม. หรือตาม
ด้าเนินโครงการ
2. การระบายน้้าดีขึ้น การก่อสร้าง
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
ระบายน้้า
สภาพ ความยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
งานวิศวกรรมโยธา
18.259942°,
220 ม. หนา 0.15 ม.
99.469598° จุดสิ้นสุดที่
พร้อมวางท่อระบายน้้า
พิกัด 18.258226°,
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม.
99.469671°
ความยาวรวมบ่อพัก
ประมาณ 220 ม.
และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
10 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
เพือ่ ความสะดวกในการ
บุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณ
สัญจรไป-มา
ห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้า
โรงเรียนเทศบาล 3
จุดเริ่มต้นทีพ่ ิกัด
18.288885°,
99.491285° จุดสิ้นสุดที่
พิกัด 18.291063°,
99.503476°

เสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง
ประมาณ 6.00-10.00 ม.
หรือตามสภาพ ความยาว
ประมาณ 1,363 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล

5,365,000

-

-

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ด้าเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
เป้าหมาย
หน่วยงาน
2560
2561
2562
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 ก่อสร้างถนนและท่อ
1. เพือ่ ความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
2,278,000
ระดับความพึงพอใจ
1. ประชาชนมีความ ส้านักการช่าง
ระบายน้้า ถนนท่าต้นเกี๋ยง สัญจรไป-มา
ขนาดกว้างประมาณ
ของประชาชนต่อการ สะดวกในการสัญจร
ส่วนควบคุม
ตั้งแต่ถนนช่างแต้ม
2. เพือ่ แก้ไขปัญหาการ
4.00-6.00 ม. หรือตาม
ด้าเนินโครงการ
2. การระบายน้้าดีขึ้น การก่อสร้าง
หน้าบ้านเลขที่ 8
ระบายน้้า
สภาพ ความยาวประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
งานวิศวกรรมโยธา
ถึงถนนช่างแต้ม ซอย 1
253 ม. หนา 0.15 ม.
บ้านเลขที่ 12/1
พร้อมวางท่อระบายน้้า
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม.
18.303520°,
ความยาวรวมบ่อพัก
99.510021° จุดสิ้นสุดที่
ประมาณ 253 ม.
พิกัด 18.303984°,
และงานอื่น ๆ ตามแบบ
99.512369°
แปลนเทศบาล
13 ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามห้วยแม่กระติ๊บ
พิกัด 18.172595°,
99.305867°

เพือ่ ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างประมาณ
4.00 ม. ยาวประมาณ
15.00 ม. และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล

300,000

-

-

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ด้าเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

ส้านักการช่าง
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
เป้าหมาย
หน่วยงาน
2560
2561
2562
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
1. เพือ่ ความสะดวก
เสริมผิวแอสฟัลท์ติก
10,364,000
ระดับความพึงพอใจ
ประชาชนมีความ
ส้านักการช่าง
เจริญประเทศ ตั้งแต่ถนน ในการสัญจร ไป-มา
คอนกรีต ขนาดกว้าง
ของประชาชนต่อการ สะดวกในการสัญจร
ส่วนควบคุม
รัษฎา ถึงบริเวณบ้าน
2. เพือ่ เป็นการปรับปรุง ประมาณ 4.50-10.00 ม.
ด้าเนินโครงการ
การก่อสร้าง
เลขที่ 227
ภูมิทัศน์เมือง
หรือตามสภาพ ความยาว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
งานวิศวกรรมโยธา
จุดเริ่มต้นที่ พิกัด
ประมาณ 2,150 ม.
18.293884°,
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
99.500483° จุดสิ้นสุดที่
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
พิกัด 18.299542°,
และงานอื่น ๆ
99.484320°
ตามแบบแปลนเทศบาล
25 ก่อสร้างปรับปรุงสะพาน
รัษฎาภิเศก
พิกัด เริ่ม 18.292628°,
99.500993°
สิ้นสุด 18.293768°,
99.500505°

เพือ่ ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา

จ้างศึกษาส้ารวจสภาพ
ประเมินความแข็งแรง
ของโครงสร้างสะพาน
พร้อมท้าการออกแบบ
และท้าการปรับปรุง
เสริมก้าลังโครงสร้าง
สะพานรัษฎาภิเศก
ตามแบบแปลนทีไ่ ด้
จากการศึกษา

25,000,000
(ขอเงินอุดหนุน)

-

-

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ด้าเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ประชาชนมีความสะดวกและ
ส้านักการช่าง
ปลอดภัยในการสัญจร ส่วนควบคุม
ไป-มา
การก่อสร้าง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
เป้าหมาย
หน่วยงาน
2560
2561
2562
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
36 ปรับปรุงถนนภายในของ เพือ่ ปรับปรุงถนนภายใน ปรับปรุงพืน้ ถนนโดยรอบ
1,500,000
ระดับความส้าเร็จ
สภาพพืน้ ถนนมีสภาพดี ส้านักปลัดเทศบาล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ของการด้าเนินงาน
แข็งแรงใช้งานได้อย่าง งานกิจการ
จังหวัดล้าปาง
จังหวัดล้าปาง (เทศบาล จังหวัดล้าปาง
ตามโครงการ
เหมาะสมและมี
สถานีขนส่ง
(เทศบาลนครล้าปาง)
นครล้าปาง) ให้สามารถ ตามแบบแปลนเทศบาล
ประสิทธิภาพ
(เงินช่วยเหลือฯ
ใช้งานได้อย่างมี
จากเทศบาล)
ประสิทธิภาพ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท้างานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
24 ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เพือ่ อ้านวยความสะดวก ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
500,000
ระดับความส้าเร็จ
พร้อมช่องจอดรถจักรยาน แก่ประชาชนและ
พร้อมช่องจอดรถจักรยาน
ของการด้าเนินงาน
ส้าหรับบริการประชาชน นักท่องเทีย่ ว
โครงหลังคาเหล็กมุงด้วย
ตามโครงการ
และนักท่องเทีย่ ว (ด้านหลัง
เมทัลชีท ขนาดกว้าง
อาคารกองสาธารณสุข
ประมาณ 5 ม.
และสิ่งแวดล้อม)
ยาวประมาณ 30 ม.
หรือพืน้ ทีใ่ ช้สอยไม่น้อยกว่า
150 ตร.ม. และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชนและ
นักท่องเทีย่ วได้รับ
ความสะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารฯ
งานธุรการ

