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ส่วนที ่1 

บทน า 
1.1 ความส าคัญของการวางแผน   (Significance of planning 

1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   ทั้งนี้  เพราะ

การวางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกล  มองเหตุการณ์ต่าง ๆ         

ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น  เช่น  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  ปัญหา  ความต้องการของประชาชน             

ในสังคมนั้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น องค์กร                     

จึงจ าเป็นต้องเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อม  อันได้แก่ 

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมอืง  เป็นต้น 

 2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร ทั้งนี้ เนื่องจากปรัชญาของ               

การวางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง     ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดรจึงท าให้มีการยอมรับ

แนวความคิดเชงิระบบ (System approach) เข้ามาใช้ในองค์กรยุคปัจจุบัน 

 3) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนา  ทั้งนี้ เพราะการวางแผน            

เป็นงานที่ต้องกระท าเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝา่ยในองค์กร  ทั้งนี ้ เพื่อเป็นหลักประกันการด าเนินการเป็นไป

ด้วยความมั่นคงและมีความเจรญิเติบโต 

4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนเพราะการวางแผนท าให้มองเห็นภาพรวม 

ขององค์กรที่ชัดเจนและยังเป็นการอ านวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์กรให้มีความเหมาะสม          

กับลักษณะงานมากยิ่งขึน้  เป็นการจ าแนกงานแตล่ะแผนกไม่ใหเ้กิดความซ้ าซ้อนกัน 

5) ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระท าโดยอาศัยทฤษฎี  

หลักการ และงานวิจัยต่างๆ (a rational approach)   มาเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติ          

ที่ชัดเจนในอนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ด าเนินอยู่ 

 กล่าวโดยสรุปว่า  ไม่มีองค์กรใดที่ประสบความส าเร็จได้   โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น  การวางแผน

จงึเป็นภารกิจอันดับแรกทีม่ีความส าคัญของกระบวนการ  จัดการที่ด ี

 

 แผนพัฒนาสามปีจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนเทศบาลในการวิเคราะห์

สภาพปัญหาความต้องการของท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่าง เป็นระบบ               

ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน / โครงการ ของเทศบาลมีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุน                     

ในจุดมุ่งหมายร่วมกัน  ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา / ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม                

แล้วยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 
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1.2 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

   

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้                 

แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผล                  

ต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุง่หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศนใ์นที่สุด 

 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ไปจัดท างบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและ                

ผา่นกระบวนการการมสี่วนรว่มของประชาชน 

 

 นิยามของแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กล่าวได้ ดังนี้  

 

 “แผนพัฒนาสามปี”  หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ

พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม

ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 ดังนัน้ โครงการที่บรรจุอยู่แผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสาม

ปีนัน้ควรมีสภาพความพร้อมอย่างนอ้ย 2 ประการ คือ 

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ  มีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ / 

กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ /กิจกรรม 

2. มีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถก าหนด

รายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

 

 แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆ ดังตอ่ไปนี้ 

1. มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

2. มีแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ ชัดเจนและมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
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3. มแีนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่จะด าเนนิการเป็นห้วงระยะเวลา

สามปี 

4. มีความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีประจ าปี พ.ศ. 2560 - 2562 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1.2.1 เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 1.2.2 เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 1.2.3 เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ   

 

1.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

หลังจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว           

จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท า 

7 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรยีมการจัดท าแผน 

1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ             

และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไป 

และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562 ผ่านปลัดเทศบาล            

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าว จะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 

2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผนแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในของ

เทศบาลเมืองล าพูนและประชาคม 
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ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา           

และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการ

ของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด / อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น             

เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี               

ในครั้งแรก ให้เวทีการประชุมรว่มกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควร

น ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ /กิจกรรม 

ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวที 

การประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/

กิจกรรมที่ก าหนดไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไป         

จะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท า

แผนพัฒนาสามปีก็ได้  รวมทั้งก าหนด โครงการ/กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรอืตัดทอนลงได้  

3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ / กิจกรรม

อะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้

เป็นกรอบในการพัฒนา 

4. โครงการ / กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการด าเนินการ 

ดังนี้ 
 

(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรอืระหว่างแนวทางการพัฒนา เชน่ใน  
 

“ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ฐานราก”  ได้ก าหนด “แนวทางการ

พัฒนาสินค้าหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” โดยเวทีการประชุมร่วมได้ก าหนด “โครงการพัฒนาด้าน

การตลาดฯ” ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งได้ก าหนด 

“แนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ”  โดยได้ก าหนด 

“โครงการปรับปรุง สถานที่ประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า” หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสอง

ที่มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน แต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการ

เสริมสรา้งรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการน าผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเที่ยว ซึ่งหากก าหนดในแผนพัฒนา

สามปีแลว้ จะต้องก าหนดห้วงเวลาการด าเนินงานที่สอดคล้องรับกัน 
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(2) ให้พิจารณาน าโครงการกิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการ        

ของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท า

แผนพัฒนาสามป ี

 

(3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี            

ได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้น ยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพื่อท าแผนพัฒนาสามปี ในช่วงถัดไป

ด้วย เนื่องจากในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  อาจจะต้องใช้เวลา

ต่อเนื่องนานกว่าสามปี ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่อง              

ไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในชว่งสามปีของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีได้ 

 

(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณา 

ก าหนดกิจกรรม จะต้องค านงึถึงสิ่งตา่งๆ ดังตอ่ไปนี้ 

 งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบ               

การด าเนินการในเรื่องนั้น 

เมื่อพจิารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างนอ้ยสามประเภท คือ 

 โครงการที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นด า เนินการเอง กล่าวคือ  มีขีด

ความสามารถทั้งทางด้านก าลังเงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้าน

การบริหารจัดการที่จะด าเนนิการได้เอง 

 โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่ละ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ จึงมอบให้

หนว่ยงานอื่นด าเนนิการแทนโดยการตัง้งบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบ

วิธีการของทางราชการ 

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง  

ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก                 

เป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติ

และมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว) 
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ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล            

ที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้อง

วิเคราะหว์่ายุทธศาสตรก์ารพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการ

ข้อมูลของหว้งเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลภายใน

องค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค) ได้ 

2. การวเิคราะห์ข้อมูล  

ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักคือ 

  1. การประเมนิผลการพัฒนาที่ผ่านมา 

  2. การคัดเลือกยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

  3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 

  4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

โดยมีรายละเอียดในแตล่ะกิจกรรม ดังนี้ 
 

1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและ

น าเสนอที่ประชุม   ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงาน                 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและ                     

ในเชิงคุณภาพ (ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัดใหม้ีการประชุมประชาคมหมูบ่้านด้วย) 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกัน

คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ

ของประชาคม/ชุมชนห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้) 
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  ในกรณีเห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังมิได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แตม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้นใหม ่ก็อาจก าหนดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ

วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 

(และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 

3.การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็น            

ในการด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญ ความจ าเป็น

เร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทาง           

การพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดล าดับ

ความส าคัญอยู่ในล าดับหลังๆ จะไม่ต้องน ามาปฏิบัติ  เพราะการที่จะก าหนดแนวทางการพัฒนา             

ทุกแนวทางได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น 

อาจมแีนวทางที่จ าเป็นต้องมาเน้นการปฏิบัติ 

  วิธีการจัดล าดับความส าคัญ มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้

วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับ

ความส าคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธีอื่นๆ                   

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแหง่สามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 

4.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

 หลังจากการจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนา

เหล่านั้นมาด าเนนิการ แตใ่นการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะใน

การจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้น เพื่อทบทวนและยืนยัน            

การจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง 
 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแลว้  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตรก์ารพัฒนา    มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา

คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับ                  

แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทาง               

การพัฒนาในช่วงสามปี บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทาง                 

การพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจน           

และสอดคล้องกับสถานการณใ์นช่วงสามปี 
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2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา                    

ที่จะต้องด าเนนิการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่

ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังตอ่ไปนีด้้วยคือ 

(1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทาง           

การพัฒนาที่ก าหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/ กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ / 

กิจกรรมที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนนิการเอง โครงการ / กิจกรรมที่รว่มด าเนินการกับหน่วยงานอื่น 

หรอืโครงการ/กิจกรรมที่หนว่ยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 

(2) พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้

แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 

(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงาน           

และในด้านของผลการด าเนนิการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีตา่งๆ ได้ 

(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 

ก. จากความจ าเป็นเร่งด่วน 

ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ค. ความเช่ือมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง             

กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม 

ที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี            

ได้ตอ่ไป 
 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครง

ประกอบด้วย 4 ส่วน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่              

2 กุมภาพันธ์  2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น) ดังนี้  

ส่วนที่ 1 บทน า 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผา่นมา 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

ส่วนที่ 4 แนวทางการตดิตามประเมินผล 
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2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี

และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีใหส้มบูรณ์ต่อไป 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 
 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระดับอ าเภอในกรณีที่มีการมอบอ านาจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเช่นเดียวกับ

ขั้นตอนที่ 9 ของการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

 2. ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอในกรณีที่มีการมอบอ านาจ 

ไปประกาศใชแ้ละน าไปปฏิบัติ  

 3. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้วต้องแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ

พัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงาน           

ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

1.5 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณา

อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง                      

และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้                 

เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย 

- เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และ แหล่งงบประมาณ

ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 

- คน ซึ่งหมายความตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

ทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง หลากหลาย ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครอง                

ส่วนท้องถิ่น จะต้องน าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคน  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจ

หมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีสว่นในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
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  - วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้

ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อ

รองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทันและใชว้ัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 

  - การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้น ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้อง

ศกึษาและน าไปปฏิบัติอย่างตอ่เนื่อง 

 

 

 

************************************* 

 



 

 

 

 

 

2560  - 2562 
 

 

 

 

 

[บทที่ 2  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน] 
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บทที่ 2 

ผลการพัฒนาเทศบาล 

2.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนาท้องถ่ินในช่วงระยะของแผนพัฒนาเทศบาลที่ผ่านมา 
 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณพ .ศ. 2558 (1 ตุลาคม 

2557 – 30 กันยายน 2558) ของเทศบาลเมืองล าพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและสรุปผลการ

ด าเนนิงานประจ าปีของหน่วยงานต่างๆของเทศบาล และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน

ของเทศบาล  ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีงบประมาณพ .ศ. 2558

ได้ดังนี ้

2.2การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

2.2.1 ตารางแสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 และจ านวน

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

ตามแผนพัฒนา

สามปี 

พ.ศ.  

2558-2560 

ร้อยละ                 

ของโครงการ              

ในแผนพัฒนา

สามปี 

2558-2560 

จ านวน

โครงการ          

ที่ได้

งบประมาณ 

ปี 2558 

ร้อยละ                        

ของโครงการ 

ที่ได้รับ

งบประมาณ 

ทั้งหมดแยกตาม

ยุทธศาสตร์ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

73 26 35 23 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

 

30 11 11 7 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

ตามแผนพัฒนา

สามปี 

พ.ศ.  

2558-2560 

ร้อยละ                 

ของโครงการ              

ในแผนพัฒนา

สามปี 

2558-2560 

จ านวน

โครงการ          

ที่ได้

งบประมาณ 

ปี 2558 

ร้อยละ                        

ของโครงการ 

ที่ได้รับ

งบประมาณ 

ทั้งหมดแยกตาม

ยุทธศาสตร์ 

 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

81 29 22 14 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง

การพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

17 6 18 12 

5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน และการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

25 9 17 11 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม การเมือง และบริหาร

ราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการที่ดี  

53 19 49 33 

รวม 279 100 152 100 

 

จากตารางสรุปได้ ดังน้ี 

ในปีงบประมาณ 2558 มีจ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

จ านวน 279 โครงการและจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2558 จ านวน 152 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.48 โดยโครงการที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และ

บริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี จ านวน 49 โครงการคิดเป็นร้อยละ 33  

ล าดับที่สอง ได้แก่ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23 ล าดับต่อไปได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต จ านวน 22 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 14 ,

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว จ านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12, ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11 และล าดับสุดท้าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 7 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีและจ านวน

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2558 
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ยุทธศาสตร์

ที่ 1 

ยุทธศาสตร์

ที่ 2 

ยุทธศาสตร์

ที่ 3 

ยุทธศาสตร์

ที่ 4 

ยุทธศาสตร์

ที่ 5 

ยุทธศาสตร์

ที่ 6 

โครงการในแผนสามปี 73 30 81 17 25 53

โครงการที่ไดรั้บงบประมาณ 35 11 22 18 17 49

จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีและจ านวนโครงการทีไ่ด้รับการ

จัดสรรงบประมาณในปงีบประมาณ 2558 
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2.2.2 ตารางแสดงจ านวนงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 และ

จ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

จ านวนงบประมาณ

ที่ตั้งไว้ตามแผน 

 

จ านวนงบประมาณ

ที่ได้รับจรงิ 

ร้อยละของ

งบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรร 
(จากงบประมาณท่ีได้รบัจริง) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

46,658,000 28,394,180 15.64 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

20,552,800 10,493,200 5.78 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

7,363,540 2,176,500 1.20 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

24,976,800 9,340,300 5.14 

5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

3,083,000 2,721,000 1.50 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่น

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ

ที่ดี  

82,269,210 128,466,670 70.74 

รวม 184,903,350 181,591,850 100.00 
 

หมายเหตุ  จ านวนงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลปี งบประมาณ 2558 จ านวน 

184,903,350 บาท  และได้รับการจัดสรรงบประมาณจริงในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 

181,591,850 บาท คดิเป็นร้อยละ 98.21 
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แผนภูมิที่  2 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณที่ตั้งไว้ ในแผนพัฒนาสามปี            

พ.ศ. 2558-2560 และจ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจริงในปีงบประมาณ 2558 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรแยกตามยุทธศาสตร์ 
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ที่ 6 

งบประมาณตามแผน 46,658,000 20,552,800 7,363,540 24,976,800 3,083,000 82,269,210

งบประมาณที่ได้รับจริง 28,394,180 10,493,200 2,176,500 9,340,300 2,721,000 128,466,67

ชื่อ
แก

น 

การเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

พ.ศ. 2558-2560 และจ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจริง 

16% 
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2.2.3 ตารางแสดงจ านวนงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร และจ านวนงบประมาณที่มี            

การเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

จ านวนงบประมาณ

ที่ได้รับการจัดสรร 

 

จ านวนงบประมาณ

ที่เบิกจ่ายจริง 

ร้อยละ                   

ของงบประมาณ                

ที่เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

28,394,180 28,394,180 100 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

10,493,200 10,493,200 100 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

2,176,500 2,176,500 100 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

9,340,300 9,340,300 100 

5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

2,721,000 2,721,000 100 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่น

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ

ที่ดี  

128,466,670 128,466,670 100 

รวม 181,591,850 181,591,850 100 
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แผนภูมิที่ 4  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและจ านวน

งบประมาณท่ีมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558 

 
 

แผนภูมิที่  6แผนภูมิแสดงสัดส่วนระหว่างงบบริหารจัดการบุคลากรและงบด าเ นินการ                 

ในปีงบประมาณ 2558 
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ยุทธศาสตร์

ที่ 4 

ยุทธศาสตร์

ที่ 5 

ยุทธศาสตร์

ที่ 6 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 28,394,180 10,493,200 2,176,500 9,340,300 2,721,000 128,466,67

งบประมาณที่เบิกจ่าย 28,394,180 10,493,200 2,176,500 9,340,300 2,721,000 128,466,67

ชื่อ
แก

น 

การเปรียบเทยีบจ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและจ านวนงบประมาณท่ีมกีารเบิกจ่าย 
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2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

อนึ่ง เทศบาลเมืองล าพูนได้ด าเนินการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาล 

เมืองล าพูนประจ าปี  พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)  ที่ผ่านมา โดยเก็บข้อมูล

ในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และข้อมูลเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานในสังกัด

เทศบาล รวมทั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลน ามาสรุปเป็นภาพรวม ของการด าเนินงานของเทศบาล โดย

จะมีประเด็นการตดิตามและประเมินผลเป็น 4 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

 1. การมอบหมายใหห้นว่ยงานระดับกองจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

2. การประเมินผลการบรรลุเปูาหมายตัวชีว้ัดตามยุทธศาสตร์ 

3. การคัดเลือกโครงการเด่นในแต่ละยุทธศาสตร์และลงพื้นที่ตดิตามประเมินผล 

4. ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาล 

 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2558 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

แบบประเมินตนเอง 

 

แบบประเมินแผน

ยุทธศาสตร์ 

 

 ประเมินโครงการ

เด่น 

 

 ประเมินความพึง

พอใจของประชาชน 

 

แบบที่ 1 

ให้หน่วยงานระดับกอง

จัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง 

แบบที่ 2 

การติดตามและ

ประเมินผลการ

ด าเนินงานและการใช้

จ่ายเงินงบประมาณ

ตามยุทธศาสตร์             

การพัฒนา 

 

แบบที่ 3 

คณะกรรมการ

คัดเลือกโครงการเด่น

แยกตามยุทธศาสตร์ 

โดยคัดเลือกจากที่แต่

ละหน่วยงานเสนอและ

ลงพื้นที่/ประเมิน 

แบบที่ 4 

ส ารวจความพึงพอใจ

ของประชาชน               

ผ่านแบบสอบถาม 

แยกตามยุทธศาสตร์ 

 



ส่วนท่ี 2 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมอืงล าพูน                                  สรุปผลการพัฒนาเทศบาล  

 

 L a m p h u n  m u n i c i p a l i t y  
 

หน้า 2 - 10 

แบบที่ 1 หน่วยงานระดับกองจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

ส่วนราชการแต่ละส่วนราชการ คัดเลือกโครงการเด่นของแต่ละส่วนราชการ เพื่อจัดท ารายงาน

การประเมนิตนเอง (Self Assessment) โดยแต่ละส่วนราชการเสนอโครงการต่างๆ ดังนี้ 

กองการแพทย์  ได้น าเสนอโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพ

และคุ้มครองพิทักษ์สทิธิผูสู้งอายุไปสู่การปฏิบัติในชุมชน 

กองชา่ง ได้น าเสนอ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 

กองสวัสดิการสังคม ได้น าเสนอ โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน 

กองคลัง ได้น าเสนอ โครงการส ารวจแนวเขตเทศบาล 

กองการศกึษา ได้น าเสนอ โครงการประเพณีลอยกระทง 

ส านักปลัดเทศบาล ได้น าเสนอ โครงการพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง 

กองวิชาการและแผนงาน ได้น าเสนอ . โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและเผยแพรค่วามรูด้้านกฎหมาย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กองสาธารณสุขฯ - ไม่ม ีโครงการเด่น เสนอภาพร่วมการปฏิบัติตามหน้าที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมอืงล าพูน                                  สรุปผลการพัฒนาเทศบาล  

 

 L a m p h u n  m u n i c i p a l i t y  
 

หน้า 2 - 11 

แบบที่ 2 การประเมินผลการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินการด าเนินงานของ

เทศบาล โดยประเมินผลจากการบรรลุเปูาหมายในการด าเนนิการ ซึ่งคณะกรรมการได้ก าหนดตัวชี้วัดผล

การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาล  ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

ตัวชี้วัด หน่วย Baseline 

ปี57 

เป้า 

หมาย 

ป5ี8 

ด าเนิน 

การ 

จริง ปี 58 

เพิ่ม/ลด 

จาก

Baseline 

เพิ่ม/ลด 

จากเปา้ 

หมาย 

หน่วยงาน 

ท่ี

รับผิดชอบ 

1.จ านวนโบราณสถาน

และโบราณวตัถุที่ขึน้

ทะเบียนอนุรักษ์และได้รับ

การ อนุรักษ์ในแต่ละป ี

แห่ง 12 12 12 0 0 วิชาการ 

2.โครงการ/กิจกรรมที่มี

การสืบทอดด้าน

วัฒนธรรมท้องถิ่นทีม่ี

ประชาชนเข้ารว่มตั้งแต ่

1000 คนขึน้ไป 

คร้ัง 5 5 5 0 0 ศึกษา 

3.ความพึงพอใจของ

ประชาชนในการอนุรักษ์

และฟื้นฟูวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

รอ้ยละ 95.82 96 96.82 +1 +0.82 สวัสดิการ 

4.โรงเรียนที่ได้รับรอง

คุณภาพการศึกษา 
รอ้ยละ 100 100  100 0 0 ศึกษา 

5.ผลคะแนนการทดสอบ 

4 วิชาหลัก 
รอ้ยละ 70.55 80 71.55 +1 -8.45 ศึกษา 

6.ประชาชนที่มีอาย ุ60 ปี

ขึน้ไปที่มีบทบาทในการ

ช่วยเหลือสังคม 

รอ้ยละ 97.37 97 98 +0.63 +1 สนป./แพทย ์

 
 

 

 



ส่วนท่ี 2 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมอืงล าพูน                                  สรุปผลการพัฒนาเทศบาล  

 

 L a m p h u n  m u n i c i p a l i t y  
 

หน้า 2 - 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ตัวชี้วัด หน่วย Baseline 

ปี57 

เป้า 

หมาย 

ป5ี8 

ด าเนิน 

การ 

จริง ปี 58 

เพิ่ม/ลด 

จาก

Baseline 

เพิ่ม/ลด 

จากเปา้ 

หมาย 

หน่วยงาน 

ท่ี

รับผิดชอบ 

1.สัดส่วนพืน้ที่ที่

ได้รับการดูแล รอ้ยละ 89 90.00 90.00 +1 0 ช่าง 

2.อัตราการผลติ

ขยะ 

กก/คน/

วัน 1.1 1.09 1.37 +0.27 +0.28 สาธารณสุข 

3.อัตราขยะที่

สามารถน ากลับ 

มาใช้ใหม่ได ้ รอ้ยละ 22 22 22 0 0 สาธารณสุข 

4.อัตราการ

รอ้งเรียนมลพิษ

ทางเสยีงที่เพิ่มขึน้

เมื่อเทียบกับปทีี่

ผ่านมา ราย 1 1 1 0 0 สาธารณสุข 

5. อัตราการมีน้ า

อุปโภค บริโภคท่ี

สะอาดของ

ประชาชน รอ้ยละ - - - - - สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมอืงล าพูน                                  สรุปผลการพัฒนาเทศบาล  

 

 L a m p h u n  m u n i c i p a l i t y  
 

หน้า 2 - 13 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชวีิต 
 

ตัวชี้วัด หน่วย Baseline 

ปี57 

เป้า 

หมาย 

ปี58 

ด าเนิน 

การ 

จริง ปี 

58 

เพิ่ม/ลด 

จาก

Baseline 

เพิ่ม/ลด 

จากเปา้ 

หมาย 

หน่วยงาน 

ท่ี

รับผิดชอบ 

1.ดัชนีความส าเร็จของ

เมืองไทยแข็งแรง 
รอ้ยละ 100 100 100 0 0 แพทย์ 

2.ร้านอาหารและแผงลอย

จ า ห น่ า ย อ า ห า รที่ ผ่ า น

เกณฑม์าตรฐานท้องถิ่น 

รอ้ยละ 96.07 97 97 +0.93 0 สาธารณสุข 

3.ตลาดสดที่ผา่นเกณฑ์

ตลาดสดน่าซื้อ 

 

แห่ง 2 3 5.13 +3.13 +2.13 สาธารณสุข 

4.สัดส่วนประชาชนที่มี

หลักประกันสุขภาพ 
รอ้ยละ 94.58 95 96 +1.42 +1.00 แพทย์ 

5.อัตราการเจ็บปวุยของ

ประชาชนในโรคที่ส าคัญ 
รอ้ยละ 3.66 3.5 3.5 -0.06 0.00 แพทย์ 

6.อัตราการใช้บริการแพทย์

ทางเลือก 
รอ้ยละ 44.00 40.00 58.53 +14.53 +18.53 แพทย์ 

7.อัตราคา่ใช้จา่ยการ

รักษาพยาบาลของผูสู้งอาย ุ
รอ้ยละ 36.58 - 52.16 +15.58 - แพทย์ 

8.อัตราของผู้ปวุย

ไข้เลือดออกตอ่ 100,000 

ประชากร 

คน 7.1 8 35 +27.9 +27 แพทย์ 

9.โรงเรียนทุกสังกัดที่ผา่น

เกณฑม์าตรฐานโรงเรียน

ส่งเสรมิสุขภาพ 

รอ้ยละ 100 100 100 0 0 แพทย์ 

10.ศูนย์เด็กเล็กที่ได้เกณฑ์

มาตรฐาน 
รอ้ยละ 100 100 100 0 0 แพทย์ 

11.วัดที่ผา่นเกณฑว์ัด

ส่งเสรมิสุขภาพ รอ้ยละ 6 20.00 63.15 +57.15 +43.15 แพทย์ 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมอืงล าพูน                                  สรุปผลการพัฒนาเทศบาล  

 

 L a m p h u n  m u n i c i p a l i t y  
 

หน้า 2 - 14 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 
 

ตัวชี้วัด หน่วย Baseline 

ปี57 

เป้า 

หมาย 

ป5ี8 

ด าเนิน 

การ 

จริง ปี 58 

เพิ่ม/ลด 

จาก

Baseline 

เพิ่ม/ลด 

จากเปา้ 

หมาย 

หน่วยงาน 

ท่ี

รับผิดชอบ 

1.ความยาวของ

ถนนที่มีสภาพใช้

การได้ด ี

รอ้ยละ 80.62 81 80.62 0 -0.38 ช่าง 

2.ความยาวของ

ถนนที่มีเสน้ทาง

จักรยานใช้ได้จริง 

กม. 8 8 8 0 0 ช่าง 

3.พืน้ที่สาธารณะ

ซึ่งมีไฟฟูาแสง

สว่างอย่างเพยีงพอ 

รอ้ยละ 87.91 89.00 90.00 +2.09 +1.00 ช่าง 

4.ความพึงพอใจ

ของประชาชนตอ่

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและ

ความสวยงามของ

เมือง 

รอ้ยละ 83.4 84 84 +0.6 0 วิชาการ 

5.ปูายบอกทาง

ถนนและซอยใน

เขตเทศบาล 

รอ้ยละ 67.65 67.65 67.65 0 0 ช่าง 

6.จ านวนแหล่ง

ท่องเที่ยวที่

ประชาชนนิยม 

 

แห่ง 4 4 4 0 0 สนป. 

7.จ านวนศนูย์

จ าหน่าย/ร้านคา้

จ าหน่ายสนิคา้ให้

นักทอ่งเที่ยว 

 

 

 

หน่วย 5 5 5 0 0 สวัสดิการ 



ส่วนท่ี 2 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมอืงล าพูน                                  สรุปผลการพัฒนาเทศบาล  

 

 L a m p h u n  m u n i c i p a l i t y  
 

หน้า 2 - 15 

ตัวชี้วัด หน่วย Baseline 

ปี57 

เป้า 

หมาย 

ป5ี8 

ด าเนิน 

การ 

จริง ปี 58 

เพิ่ม/ลด 

จาก

Baseline 

เพิ่ม/ลด 

จากเปา้ 

หมาย 

หน่วยงาน 

ท่ี

รับผิดชอบ 

8.จ านวนรายการ

สินคา้otopของ

ชุมชนที่ได้ 3 ดาว

ขึน้ไป รายการ 1 2 3 +2.0 +1.0 สวัสดิการ 

9.จ านวน

มัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น คน 140 200 180 +40 -20 สนป. 

10.จ านวน

นักทอ่งเที่ยว 

ตลอดป ี คน 588,699 เพิ่ม 5% 624,020 +35,322 เพิ่ม 1% สนป. 

11.รายได้จากการ

ท่องเที่ยวตอ่ป ี บาท 

919.47

ล้าน เพิ่ม 5% - - - สนป. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ตัวชี้วัด หน่วย Baseline 

ปี57 

เป้า 

หมาย 

ป5ี8 

ด าเนิน 

การ 

จริง ปี 58 

เพิ่ม/ลด 

จาก

Baseline 

เพิ่ม/ลด 

จากเปา้ 

หมาย 

หน่วยงาน 

ท่ี

รับผิดชอบ 

1.ร้อยละของชุมชนที่มี

ความเข้มแข็ง 

ร้อย

ละ 64 65 65 +1.0 0 สวัสดิการ 

2.โครงการที่ประชาชน

มีสว่นร่วมในการ

ก าหนดนโยบาย

โดยตรง 

ร้อย

ละ 105 100 100 -5.00 0 วิชาการ 

3.อัตราการไปใช้สทิธิ์

เลือกตั้งของประชาชน 

ร้อย

ละ 59.7 70 59.7 0 -10.3 สนป. 

4.ร้อยละบัตรเสียใน

การเลือกตั้ง 

ร้อย

ละ 2.88 2 2.88 0 +0.88 สนป. 
 

หมายเหตุ  ในปี 2558 ไม่มกีารจัดการเลือกตั้งใดๆ 
 



ส่วนท่ี 2 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมอืงล าพูน                                  สรุปผลการพัฒนาเทศบาล  

 

 L a m p h u n  m u n i c i p a l i t y  
 

หน้า 2 - 16 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารจัดการท่ีด ี
 

ตัวชี้วัด หน่วย Baseline 

ปี57 

เป้า 

หมาย 

ป5ี8 

ด าเนิน 

การ 

จริง ปี 58 

เพิ่ม/ลด 

จาก

Baseline 

เพิ่ม/ลด 

จากเปา้ 

หมาย 

หน่วยงาน 

ท่ี

รับผิดชอบ 

1.ระดับ

ความส าเร็จใน

การลดขั้นตอน

ในการบริการ

ประชาชน 

ร้อยละ 90 90 100 +10 +10 สนป. 

2.ระดับ

ความส าเร็จใน

การวางระบบ

ฐานขอ้มูล

สารสนเทศ 

ร้อยละ 80 90 90 +10 0 วิชาการ 

3.ระดับ

ความส าเร็จของ

การปรับปรุง

กฎระเบียบ เทศ

บัญญัติ 

ร้อยละ 100 100 100 0 0 วิชาการ 

4.ระดับ

ความส าเร็จของ

การเปิดเผย

ข้อมูลขา่วสารให้

ประชาชน 

ร้อยละ 100 100 100 0 0 

 

 

 

วิชาการ 

 

5.ระดับ

ความส าเร็จของ

การเตรียมความ

พร้อมในการ

บรรเทาสา

ธารณภัย 

 

ร้อยละ 100 100 100 0 0 สนป. 



ส่วนท่ี 2 
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 L a m p h u n  m u n i c i p a l i t y  
 

หน้า 2 - 17 

ตัวชี้วัด หน่วย Baseline 

ปี57 

เป้า 

หมาย 

ป5ี8 

ด าเนิน 

การ 

จริง ปี 58 

เพิ่ม/ลด 

จาก

Baseline 

เพิ่ม/ลด 

จากเปา้ 

หมาย 

หน่วยงาน 

ท่ี

รับผิดชอบ 

6.อัตราการ

ตอบสนองตอ่ข้อ

เรียกร้องของ

ประชาชน 

ร้อยละ 99.27 100 99.27 0 -0.73 สนป. 

7.อัตราการ

จัดเก็บรายได้ที่

เพิ่มขึน้จากปี

ก่อน 

ร้อยละ 1.07 1.07 2.37 +1.30 +1.30 คลัง 

8.อัตรารายได้ที่

จัดเก็บเองต่อ

รายได้ทั้งหมด 

ร้อยละ 29.54 30 30 +0.46 0 คลัง 

9.อัตราอัคคีภัย

และอุบัติภัยที่

สามารถระงับ

เหตุได้ 

ครั้ง 22 22 22 0 0 สนป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 
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 L a m p h u n  m u n i c i p a l i t y  
 

หน้า 2 - 18 

แบบที่ 3 การประเมินโดยการคัดเลือกโครงการเด่นในแต่ละยุทธศาสตร์และออกติดตาม

ประเมินผล 

กองการแพทย์  โครงการที่คณะกรรมการฯเลือกประเมิน ได้แก่  

1.โครงการเลิกบุหรี่โดยใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาวและให้ค าปรึกษาโดยใช้หลัก 5A                  

2. โครงการสุดยอดผูดู้แลผู้พิการ (Care giver)  

3.โครงการถอดบทเรียนพัฒนาการงานเยี่ยมบ้าน (Home Health Care) ประชาชนในเขต          

เทศบาลเมอืงล าพูน  

4.โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก (สมุนไพรก าจัดเหา) เทศบาลเมืองล าพูน           

ปี 2558 

5.โครงการคัดกรองภาวะโลหติจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กเทศบาลเมอืงล าพูน                      

ปี  2558  

6. โครงการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นบ้านสูงวัยครัวเรือนสมุนไพรดูแลสุขภาพต้นแบบ  ปี  2558  

7. โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน(ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก

ชมรมผูสู้งอายุเทศบาลเมอืงล าพูน)  

8. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ปูองกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ 2558     

          

กองชา่ง โครงการที่คณะกรรมการฯเลือกประเมิน ได้แก่  

1. โครงการเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.  ถนนพระคงฤาษี ซอย 1 

3. ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.  ซอยบุปผาสวรรค์ 4 

4. ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.  ถนนวังขวา ซอย 2 

5. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจติตวงศพ์ันธ์รังสรรค์ 

6. ก่อสร้างที่จอดรถยนต์ บริเวณสวนสาธารณะกู่ช้าง 

 

กองสวัสดิการสังคม โครงการที่คณะกรรมการฯเลือกประเมิน ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาอาชีพแก้ปัญหาความยากจน  (เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารี) ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  

2. โครงการประชุมประชาคมแผนแมบ่ทชุมชน 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน  

4. โครงการประชุมผูน้ าชุมชน  
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กองคลัง โครงการที่คณะกรรมการฯเลือกประเมิน ได้แก่ 

1. โครงการส ารวจแนวเขตเทศบาล 

 

กองการศกึษา โครงการที่คณะกรรมการฯเลือกประเมิน ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

2. โครงการหอสมุดแหง่ชาติหริภุญชัย 

 

ส านักปลัดเทศบาล โครงการที่คณะกรรมการฯเลือกประเมิน ได้แก่ 

1. โครงการอบรมสัมมนาคณะผูบ้ริหาร ผู้อ านวยการกองหัวหน้าฝุายและหัวหน้างาน เทศบาล

เมืองล าพูนประจ าปีงบประมาณ 2558 ในหัวข้อเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศนพ์ื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมการ

บริหารจัดการด้านการศกึษา และการปูองกันภัยพิบัติ ทางธรรมชาติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

2. โครงการอบรมสัมมนาคณะผูบ้ริหารผูอ้ านวยการกองหัวหน้าฝุายและหัวหน้างานเทศบาลเมอืง

ล าพูนประจ าปีงบประมาณ 2558 ในหัวข้อ เรื่องการพัฒนาเมือง...ในบริบทใหม่ 

 

กองวิชาการและแผนงาน โครงการที่คณะกรรมการฯเลือกประเมิน ได้แก่ 

1. โครงการประชาคมแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมอืงล าพูน 

2. สื่อมวลชนสัมพันธ์ กิจกรรมแสดงผลงาน”เฮือนศลิปินหริภุญชัย ครั้งที่ 8 สามสหายระบายสี” 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการที่คณะกรรมการฯเลือกประเมิน ได้แก่ 

1. โครงการส้วมสะอาด ประจ าปี 2558  

2. โครงการบ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง  
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แบบที่ 4 การประเมินโดยการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของ

เทศบาล 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ทั้ง 17 ชุมชน ที่มีต่อ

แผนพัฒนาเทศบาลเมอืงล าพูน  ได้ผลสรุปดังนี้ 

 จากแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 364 ชุด  คิดเป็นรอ้ยละ 100 สรุปผลได้ดังนี้ 

 

ชุมชน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท่าขาม-บ้านฮ่อม 16 4.4 

บ้านหลวย 15 4.1 

สันดอนรอม 58 15.9 

หนองเส้ง 44 12.1 

ไก่แก้ว 25 6.9 

สันปุายางหลวง 14 3.8 

จามเทวี 15 4.1 

มหาวัน 48 13.2 

ประตูลี้ 26 7.1 

พระคงฤาษี 13 3.6 

ช่างฆ้อง 13 3.6 

บ้านท่า-ท่านาง 12 3.3 

ชัยมงคล 18 4.9 

สันปุายางหนอ่ม 8 2.2 

สวนดอก 23 6.3 

หนา้สถานีรถไฟ 6 1.6 

ศรบีุญเรอืง 10 2.7 

รวม 364 100.00 
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แผนภูมิท่ี 7  แผนภูมิแสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์  

 

 

สรุป 

 การด าเนินงานของเทศบาลเมืองล าพูน ในปีงบประมาณ 2558 พบว่า โครงการที่แต่ละส่วน

ราชการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  จ านวน 279 โครงการ งบประมาณรวมที่ตั้งไว้

ในแผนพัฒนาสามปี ทั้งสิ้น 184,903,350 บาท  แต่โครงการที่ได้รับการพิจารณาน ามาบรรจุใน       

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น 152 โครงการ งบประมาณรวมที่ได้รับการจัดสรรและสามารถ

น ามาตั้งจ่ายเป็นงบประมาณได้ จ านวน  181,591,850 บาท  คิดเป็นร้อยละ 98.21 ซึ่งจาก

งบประมาณที่ตั้งไว้ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการทุกโครงการที่น าเข้าบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ได้

ทั้งหมด อาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางที่ให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น แต่ถ้าหากเปรียบเทียบการด าเนินโครงการที่น ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

เทศบาลเมอืงล าพูนสามารถด าเนินการเบิกจ่ายโครงการในปีงบประมาณ 2558 แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 

100.00   

 

 นอกจากการวัดผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการในปีงบประมาณ 2558 แล้ว

เทศบาลเมืองล าพูน ได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 

แยกตามยุทธศาสตร์ เพื่อตรวจสอบการด าเนินโครงการต่างๆของเทศบาล ทั้งหมด 4  แนวทางการ

ประเมิน ได้แก่ การประเมินผลจากตัวชี้วัด ,การประเมินผลจากความพึงพอใจ,การประเมินผลจาก

ยุทธศาสตรท์ี่ 

1 

ยุทธศาสตรท์ี่ 

2 

ยุทธศาสตรท์ี่ 

3 

ยุทธศาสตรท์ี่ 

4 

ยุทธศาสตรท์ี่ 

5 

ยุทธศาสตรท์ี่ 

6 

70.34 

65.98 

71.05 

66.08 66.13 65.82 

ความพงึพอใจภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์ 
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ความส าเร็จของโครงการ และการประเมินผลจากงบประมาณที่ใช้ พบว่าการประเมินผลผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน                     ที่คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

การด าเนินงาน                 ของเทศบาลเมอืงล าพูนบรรลุตามเปูาประสงค์ที่เทศบาลได้วางไว้และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการ  ของประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

********************************** 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

2560-2562 
 

 

 

 

 

[บทท่ี 3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ] 
 



ส่วนท่ี 3 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมอืงล าพูนการน าแผนพัฒนาสามปีไปสูก่ารปฏบัิติ 

 

 L a m p h u n  m u n i c i p a l i t y  
 

หนา้ 3 -2 

บทที3่ 

การน าแผนพัฒนาสามปไีปสู่การปฏบิัติ 
3.1 แนวทางการพัฒนาหรอืกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน 
 

การก าหนดแนวทางการพัฒนาจากนโยบาย 

3.1นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

1.ยุทธศาสตรส์ร้างความเป็นธรรมในสังคม 

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนสู่สังคมแหง่การเรยีนรู้ตลอดชวีิตอย่างยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงดา้นอาหาร และพลังงาน 

4.ยุทธศาสตรก์ารปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเจริญเติบโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยืน 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม 

6.ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7.ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด

ประโยชน์กับประชาชนในการใชบ้ริการอย่างแท้จริง 

8.ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ

ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 

9.ยุทธศาสตรใ์นการปูองกันและปราบปรามการทุจรติ คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 

3.2นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทรโ์อชา 

1.การปกปูองและเชดิชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

2.การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

3.การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสรา้งโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

4.การศกึษาและการเรียนรู ้การทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 

5.การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7.การสง่เสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน 

8.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม 

9.การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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10.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11.การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

3.3ค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในป๎จจุบัน 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรว่ม 

3. กตัญํูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

4. ใฝุหาความรู ้หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางออ้ม  

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตี่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งป๎น 

7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9. มีสตริู้ตัว รู้คดิ รูท้ า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ            

พระเจา้อยู่หัว รูจ้ักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช ้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ

ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุม้กันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง

กลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา  

12. ค านงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  

 

3.4แผนงานด้านความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตร์ผนึกก าลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และ พื้นที่เปูาหมาย 

อย่างยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตรก์ารจัดระบบปูองกันเพื่อจัดระเบียบพืน้ที่ชายแดน  

3.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม ภูมปิ๎ญญาท้องถิ่น และการจัดการโดยสันติวธิี 

4.ยุทธศาสตรพ์ัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรูด้้านความมั่นคง  

5.ยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งความร่วมมือดา้นความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

6. ยุทธศาสตรบ์ริหารจัดการอย่างมเีอกภาพและประสิทธิภาพ 
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3.5 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 

 “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน โดดเด่นวัฒนธรรมลา้นนา สังคมนา่อยู่ทุกถิ่นที่” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ดังนี้ 

1. พัฒนาดา้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

2. การพัฒนาบริการพืน้ฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม 

3. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางภาคการผลิตและบริการบนพื้นฐาน           

ของความรู้ และวัฒนธรรม ภูมปิ๎ญญาท้องถิ่น 

 

3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน 

 ภายใต้วิสัยทัศน์  

 

 “เมืองแหง่ความสุข บนความพอเพียง” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สู่เมือง

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์และเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 :ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมและพัฒนาเกษตรสู่เมอืงเกษตรปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

แบบสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม คุณภาพชวีิต และความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหาร

จัดการน้ าแบบบูรณาการ 
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3.7 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ล าพูน 

“ล าพูน :นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” 

(Lamphun : The City of Community Cultural Capital, LCC) 

ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ล าพูน มีจ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1ด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนบนรากฐาน 

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาภูมนิิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาป๎ตย์ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ 

 

3.8 อ านาจและหน้าที่ของเทศบาลเมืองล าพูน 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 มาตรา 53 ก าหนด

หนา้ที่ตอ้งท าในเขตเทศบาล คอื  

 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 2.ให้มแีละบ ารุงทางบกและทางน้ า 

3. รักษาความสะอาดทางถนน หรอืทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

4.ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 

5.ให้มเีครื่องใชใ้นการดับเพลิง 

6.ให้ราษฎรได้รับการศกึษาอบรม 

 7.ส่งเสริมพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการ 

 8.บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 9.หน้าที่อื่นที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหนา้ที่ของเทศบาล 

10.ให้มนี้ าสะอาดหรือการประปา 

11.ให้มโีรงฆ่าสัตว์ 

12.ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 

13.ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

14.ให้มีและบ ารุงสว้มสาธารณะ 

15.ให้มีและบ ารุงการไฟฟูา หรอืแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

16.ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรอืสถานสินเชื่อท้องถิ่น 

อาจจัดท ากิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังนี้ 

1.ให้มตีลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
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2.ให้มสีุสานและฌาปนสถาน 

3.บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

4.ให้มแีละบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 

5.ให้มแีละบ ารุงโรงพยาบาล 

6.ให้มีการสาธารณูปการ 

7.จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 

8.จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศกึษา 

9.ใหม้ีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศกึษา 

10.ให้มแีละบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ 

11.ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 

12.เทศพาณิชย์ 

 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะไว้ ตามมาตรา 16 กล่าวคือ 

 ให้เทศบาล เมอืงพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มอี านาจหนา้ที่ในการจัดระบบการบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

 1.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

 2.การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 

3.การจัดให้มแีละควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 

5.การสาธารณูปการ 

6.การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

7.การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 

8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

9.การจัดการศกึษา 

10.การสังคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตร ีคนชรา และผูด้้อยโอกาส 

11.การบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

13.การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ 

14.การส่งเสริมกีฬา 

15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

16.ส่งเสริมการมสี่วนรว่มของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

18.การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
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19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

20.การจัดใหม้ีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

22.การจัดให้มแีละควบคุมการฆ่าสัตว์ 

23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

 สาธารณสถานอื่นๆ 

24.การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากปุาไม้ ที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อม 

25.การผังเมือง 

26.การขนส่งและวิศวกรรมจราจร 

27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

28.การควบคุมอาคาร 

29.การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ

 ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการกระจาย

 อ านาจฯ ประกาศก าหนด 

 

3.9 แนวนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองล าพูน  

สืบเนื่องจากได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน               

และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2555                 

และนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555      

โดยมีนโยบายการพัฒนาเมืองล าพูน ดังตอ่ไปนี้ 

วิสัยทัศน์   

“เมืองที่มคีุณภาพชีวติที่ดี   มีเสนห่ข์องเมืองเก่า 

รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

 

นโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรเีมืองล าพูน 

๑. การพัฒนาด้านการสร้างและส่งเสรมิหลักประกันสุขภาพและสาธารณสุข 

โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

๑.๑  ดูแลและตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กแรกเกิด โดยแพทย์เฉพาะทางอย่างทั่วถึง 

และจัดให้มศีูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบ าบัด ที่ได้มาตรฐานในเขตเทศบาล  
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๑.๒ จัดให้มีรถบริการรับส่งผู้ปุวย ๒๔ ช่ัวโมง และรถบริการสาธารณะรับส่งประชาชนในเขต

เทศบาล 

๑.๓ เพิ่มขีดความสามารถให้บริการทางด้านสาธารณสุข จัดระบบหลักประกันสุขภาพให้สามารถ

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นสถานพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  จัดให้มีแพทย์เฉพาะทาง เช่นโรคกระดูก เบาหวาน และมีระบบการแพทย์             

๒ ระบบ แบบผสมผสาน คือ การแพทย์แผนป๎จจุบัน และการแพทย์ทางเลือก เน้นการตรวจเยี่ยมให้

ครอบคลุมทุกพืน้ที่ 

๑.๔ พัฒนาตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งด้านสถานที่และด้านสุขาภิบาลอาหาร 

เพื่อให้ผู้อุปโภค บริโภค ได้อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยจากสารตกค้าง ราคายุติธรรม 

มาตรฐานอาหาร และสินค้าการเกษตรให้เป็นไปตามแนวนโยบายจังหวัดด้านเกษตรปลอดภัยเพื่อเข้าสู่

การค้า AEC ประชาคมอาเซียน 

๑.๕ พัฒนา สนับสนุน การมีส่วนร่วมประชาชน ผู้ประกอบการค้า ในงานด้านการรักษาความ

สะอาด ตดิตั้งบ่อดักไขมัน การก าจัดขยะมูลฝอย ให้ทั่วถึง และเร่งรัดโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดจิตส านึกใน

การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ และก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมรีะบบ  

 

๒.  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ จะด าเนินการพัฒนา ทางด้านคุณภาพชวีิต 

โดยมุ่งเนน้ให้มกีารด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๒.๑ สร้างศูนย์คลังภูมิป๎ญญา ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้เกษียณราชการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และ

เพื่อถ่ายทอดความรู้ใหเ้ด็ก เยาวชน ตลอดจนผู้พิการ และ ผูด้้อยโอกาส 

๒.๒ ให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีศูนย์

นันทนาการ ศูนย์ฝึกอาชีพ 

๒.๓ เสริมสรา้งคุณภาพชวีิตของประชาชนโดยการส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย จัดให้มีหรือเพิ่ม

ลานกิจกรรม  สวนสาธารณะ  เพิ่มพืน้ที่สีเขียวเป็นแหล่งพักผอ่นหย่อนใจ  

๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน จัดตั้งสภาเด็กเยาวชน จัดให้มเีวทีส าหรับเยาวชนได้แสดงออก เพื่อปูองกัน

ป๎ญหาเยาวชนติดเกมส์ และป๎ญหายาเสพติดในชุมชน  

 

๓.  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

โดยจัดใหม้ีการด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้ได้มาตรฐานสากล และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ สนับสนุนการศกึษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนทุกสังกัดในเขตเทศบาล ขยาย

โอกาสทางการศึกษาให้หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมทั้งมีการจัดการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  และโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล โดยเปิดช้ันเรยีนระดับมัธยมตอนปลายหรอื ระดับอาชีวศึกษา   เป็นต้น 
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๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งในด้าน

การพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนได้เป็น

อย่างด ีเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเด็กในเขตเทศบาล “สอนพิเศษ และค่ายกิจกรรม” โดยใช้ระบบเทคโนโลยี

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เชน่ระบบ Schoolonline 

๓.๓ เพิ่มศักยภาพการอ่านแก่ประชาชน โดยการเข้าถึง การใช้บริการหอจดหมายเหตุ ห้องสมุด 

อิเลคโทรนิค จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทั้งใน และนอกระบบ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับไอที เช่น พัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้ ICT  และศูนย์การเรียนรู้นอกระบบผา่นดาวเทียม โปรแกรมฝึกภาษาต่างประเทศ ภาษาอาเซียน แก่

ประชาชนทุกระดับ 

๓.๔ พัฒนาเมืองล าพูนให้ เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้

เกิดขึ้นในจุดต่าง ๆ ของเมือง  โดยติดตั้งระบบ Wi-Fi เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และสามารถสืบค้น

ข้อมูลได้อย่างครอบคลุมในเขตเทศบาล 

๓.๕ พัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ อาทิ การจัดให้มีเคเบิลทีวีเพื่อ

การศกึษา 

๓.๖ ด าเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 

และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าล าพูนไว้ในรูปแบบต่างๆ  ดังเช่น งาน

ประเพณีท าบุญตักบาตรปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีตานก๋วย

สลาก ฯลฯ โดยเน้นการมีสว่นร่วมของชุมชน 

๓.๗ ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนา ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองล าพูนให้เกิดสันติ

สุขในพืน้ที่ โดยการจัดกิจกรรมทางศาสนา อันมุง่เน้นที่จะสร้างศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และเป็นศูนย์

ฝกึอบรมคุณธรรม จรยิธรรมให้ประชาชนให้เป็นคนดีของสังคม  

 

๔. การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและหลักประกันความปลอดภัย ของชุมชน 

โดยจัดใหม้ีการด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้วัด และชุมชน  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนและเยาวชน ส่งเสริม

การบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กองทุนอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ โดยเน้นหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ที่มกีารท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย พึ่งตนเอง   

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารตดิตั้งระบบกล้องวงจรปิดในชุมชน (CCTV) และจัดระบบบริการ

รับแจ้งเหตุ ภายในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึงตลอด  ๒๔  ช่ัวโมง เพื่อดูแลความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว 

และประชาชนในเขตเทศบาล 

๔.๓ ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ประกอบการค้าต่างๆ เพื่อ

สร้างการมีสว่นร่วมในการพัฒนาเทศบาล 

๔.4 ส่งเสริมให้มีระบบเสียงตามสาย แบบไร้สาย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมอืง 
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๔.๕ ประสานสว่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างหลักประกัน และสวัสดิการ โดยจะผลักดันให้มีค่าตอบแทน

ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มแม่บ้าน 

 

๕.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองเก่าล าพูน จะด าเนินการพัฒนาเมือง

เก่าล าพูนและการท่องเที่ยว โดยมีแนวทางดังตอ่ไปนี้ 

๕.๑ ส่งเสริม อนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลให้เป็น

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงภาคเหนือตอนบน 

๕.๒ พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่า โดยการจัดระบบการขนส่งสาธารณะในเขตเมืองให้เป็น

ระบบ และครบวงจร อาทิ การให้บริการรถรางไฟฟูา รถจักรยาน เพื่อบริการนักท่องเที่ยวทั้งใน และนอก

ประเทศ 

๕.๓ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ วิถีชีวิตชุมชน เช่น การอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 

และภาษาท้องถิ่น รื้อฟื้นบรรยากาศของเมอืงเก่า เมืองบุญหลวง วัดวาอาราม โบราณสถาน เป็นต้น 

 

๖. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมอาชีพ  

 ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ 

๖.๑  จัดให้มีร้านค้าชุมชน (OTOP) ส่งเสริม SML กองทุนสตรี และพัฒนาสินค้าชุมชนเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มผลผลติหลักของแตล่ะชุมชน เชื่อมกับรถรางท่องเที่ยว   

๖.2 สร้างเศรษฐกิจชุมชน จัดข่วงคนเตียว กาดโต้รุ่ง ถนนวัฒนธรรม และตลาดไนท์บาซาร์

กลางคนื ตลาดเกษตรปลอดภัย ตลาดน้ า เป็นต้น 

๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด ารงชีพ 

เนื่องจากในสภาวะป๎จจุบัน สินค้าและค่าครองชีพของประชาชน ขยับตัวสูงขึ้น ในขณะที่รายได้            

ของประชาชนส่วนใหญ่คงที่ ซึ่งส่งผลให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ยากล าบากขึ้น จ าเป็นจะต้องส่งเสริม

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ลดรายจ่ายประชาชน  เช่น  โครงการพืชสวนครัวรั้วกินได้ 

โครงการปิดทองหลังพระ เป็นต้น 

 

๗. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

๗.๑ ส่งเสริม สร้างจิตส านึก ของประชาชน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม น้ าเสีย ขยะมูลฝอย อย่าง

ถูกสุขาภิบาล และเพียงพอต่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต  

๗.๒ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้ปลอดภัยจากมลพิษทุกด้าน และส่งเสริมให้มีการรณรงค์ เพื่อลด

และประหยัดพลังงาน โดยการพัฒนาพลังงานทางเลอืก การใชจ้ักรยาน การใชร้ถบริการสาธารณะ เป็นต้น 

๗.๓ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างผังเมอืง  สร้างก าแพงเขื่อนปูองกันน้ าท่วม ตลอดแนวเขตเทศบาล 

เพิ่มจุดสูบน้ าในเขต และจัดให้มีระบบรองรับ ปูองกันน้ าท่วมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบรรเทาสาธารณ

ภัย ภัยพิบัติ โดยผูเ้ชี่ยวชาญและมีประสบการณ์  
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๗.๔ พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนเ์มือง โดยเร่งด าเนินโครงการวางระบบสาธารณูปโภค            ลงใต้

ดิน โครงการหน้าบ้านน่ามอง ตามแผนพัฒนาเมืองเก่า  ปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามอย่างมีอัต

ลักษณ์ 

๗.๕ เร่งรัดพัฒนา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ของสวนสาธารณะ และคูเมือง ให้สวยงาม  น่า

ท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งพักผอ่นหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมอืงล าพูน 

๗.๖ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ บ ารุงรักษา จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

3.10 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน 

 การก าหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูนได้จัดท าขึ้นโดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลเมืองล าพูน  รวมถึงข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดล าพูน  และประชาชนที่อยู่ในเขต

เทศบาลเมืองล าพูนมาร่วมแสดงความคิดเห็น  และพิจารณาถึงจุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาสและข้อจ ากัดของ

เทศบาล  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศนข์องเทศบาลในลักษณะการใชถ้้อยค าที่คล้องจองกัน  ดังต่อไปนี้ 

“ล าพูน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวติที่ดี บนวถิีความพอเพียง” 

 

โดยมีเหตุผลประกอบการก าหนดวิสัยทัศน์ดังกล่าว  ดังต่อไปนี้ 

 เมืองล าพูน  มีศักยภาพเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม  เพราะมีแหล่งโบราณสถาน  สถานที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ที่มคีุณค่าอยู่เป็นจ านวนมาก 

 เมืองล าพูน เป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาและเป็นเมืองที่สงบร่มเย็น  เพราะมีวัดวาอารามตลอดจน

ประเพณีที่ดงีาม  และน่าสนใจมากมาย 

 เมืองล าพูนเป็นเมืองที่เป็นแหล่งผลติและจ าหนา่ยสินค้าด้านการเกษตรที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ  

ประชาชนมฐีานะทางเศรษฐกิจและชีวติความเป็นอยู่ที่ดีพอควร 

 เมืองล าพูน  มีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งของการลงทุน การจ้างงาน ตลอดจนการผลิตและ

จ าหนา่ยสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ 

 เมืองล าพูน  เป็นพื้นที่เปูาหมายตามโครงการเมืองแฝดเชียงใหม่–ล าพูน  ซึ่งเป็นนโยบายที่ส าคัญ

ประการหนึ่งของรัฐบาลในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่–ล าพูน  ให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  สังคม  

การบริการ  ตลอดจนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  6  ประเทศ   

นอกจากนี้   เมืองล าพูนยังมีศักยภาพสูงในด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
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 จากวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นกรอบและแนวทางไปสู่การก าหนดพันธกิจ และจุดมุ่งหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลเมอืงล าพูนดังนี ้

พันธกิจของเทศบาลเมืองล าพูน 

 พันธกิจหลักที่ 1    

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศลิปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมปิ๎ญญาท้องถิ่น  

พันธกิจหลักที่ 2  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 พันธกิจหลักที่ 3  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศกึษาและสาธารณสุข 

 พันธกิจหลักที่ 4  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมอืงในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 พันธกิจหลักที่ 5  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองล าพูน 

 1. การรื้อฟื้นบรรยากาศนครหริภุญชัยให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตรวมทั้งส่งเสริมวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่แบบล้านนาและภูมปิ๎ญญาท้องถิ่น 

2. เพิ่มพืน้ที่สีเขียวในเขตเมืองปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดขีึน้ลดมลพิษจากสิ่งแวดล้อม 

3. ประชากรมีคุณภาพชวีิตที่ดีและอยู่อย่างพอเพียง 

4. องค์กรชุมชนมคีวามเข้มแข็งและประชาชนมีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นประชาชนมี 

ความรูส้ึกมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

จากวิสัยทัศน์ (Vision) ของการพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน สามารถน ามาก าหนดเป็นประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่จะต้องด าเนินการพัฒนาตามล าดับขั้นตอน ที่มุ่งเน้นการแก้ไขป๎ญหาของเทศบาล การ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก   โดยยึดนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดล าพูน กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายของผู้บริหาร เป็น

ส าคัญ รวมทั้งค านึงถึงศักยภาพและข้อจ ากัดด้านงบประมาณประกอบไปพร้อมๆ กัน จึงเป็นการวางแนว

ทางการพัฒนาที่มทีิศทางที่ชัดเจน และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอย่างแท้จรงิ    

 

 

3.11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน 
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 จากวิสัยทัศน์ (Vision) แนวนโยบายของรัฐบาล อ านาจหน้าที่ของเทศบาล และนโยบายของคณะ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น สามารถน ามาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตรข์องเทศบาลเมืองล าพูน ได้ 6 ด้านดังนี้ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศกึษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ๎ญญาท้องถิ่น 

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชวีิต 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาป๎ตยกรรม ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม 

ในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

5.ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน และการมสี่วนร่วมของประชาชน 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารจัดการที่ด ี

 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       

สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้     

1.แผนงานสืบสาน  วัฒนธรรม  ประเพณีพิพธิภัณฑ์พื้นบ้านและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  รวมทั้งรื้อ

ฟื้นบรรยากาศของเมืองโบราณ 

          2.   แผนงานส่งเสริมศาสนา พัฒนา  ปรับปรุงวัดและฟื้นฟูสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  ใน

เขตเทศบาล  

          3.  แผนงานส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 

          4.   แผนงานปลูกฝ๎งความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  สร้างเสริมวินัย  คุณธรรม และ

จรยิธรรมอันดงีามให้เยาวชน 

          5. แผนงานส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนและประชาชน 

 

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

          มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้    

1.แผนงานสร้างจิตส านึก ความตระหนักและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วน

ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

 2.  แผนงานเฝูาระวังด้านภัยพิบัติ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 3.  แผนงานการเพิ่มประสทิธิภาพการใชพ้ลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก 

3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชวีิต 
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มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้   

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน รวมทั้ง 

จัดตัง้กองทุนเลีย้งชพี  ดูแลผู้พิการในชุมชน และผูด้้อยโอกาสในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง 

2. แผนงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมปูองกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน และส่งเสริม 

การรักษาพยาบาลที่มคีุณภาพและได้มาตรฐานแก่ประชาชน 

           3  แผนงานพัฒนางานสุขาภบิาลและคุ้มครองผูบ้ริโภค 

  4.  แผนงานส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

  5.  แผนงานก ากับ  ดูแล  และให้การบ าบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบปูองกันการติดยา   

เสพติดของ เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป  

 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้ง

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

           มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้    

1. แผนงานด าเนนิการก่อสรา้งปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

ภูมสิถาป๎ตยกรรมในเขตเมืองเก่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 2.   แผนงานพัฒนาการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พัฒนาพื้นที่สีเขยีว พัฒนาระบบการวางผังเมอืงในเขต 

เมืองเก่า และระบบโครงขา่ยเส้นทางจักรยาน 

3. แผนงานพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ของเมอืงล าพูนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

4. แผนงานสร้างเครือขา่ยระบบการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ ์ให้ได้มาตรฐาน 

 

5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนบน

พื้นฐานแห่งความพอเพียง  

           มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. แผนงานส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน  

2. แผนงานส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายแกนน าในแต่ละชุมชนให้เข้มแข็ง 

3.แผนงานสร้างการรับรู้ และมีสว่นร่วมเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารจัดการท่ีด ี

           มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

           1.  แผนงานส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยกับการเมอืงการปกครองสว่นท้องถิ่น  

           2.  แผนงานจัดระบบรับแจ้งเหตุ ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทา  

สาธารณภัยรวมทั้งพัฒนาระบบการจราจร และจัดระเบียบพืน้ที่ หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาล 

           3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง

ต่อเนื่องเป็นระบบ 

4. แผนงานปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้สถานที่ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพของ

องค์กร และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

5. แผนงานบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต บริหารราชการอย่างมปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 
 

***************************** 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
 

บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)เทศบาลเมืองล าพูน 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2560 ปี 2561 ป ี2562 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครง 

การ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครง 

การ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครง 

การ 

งบ 

ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง       สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

1 . 1 แ ผ น ง า น สื บ ส า น 

วั ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ เ พ ณี

พิพิ ธภัณฑ์พื้ นบ้านและ

เอกลักษณ์  ของท้องถิ่น  

รวมทั้ง  รื้อฟื้นบรรยากาศ

ของเมืองโบราณ 

14 155,672,000 14 89,335,000 9 11,835,000 37 256,842,000 

1.2.   แผนงานส่งเสริม

ศาสนา พัฒนา  ปรับปรุง

วั ด  แ ล ะ ฟื้ น ฟู ส ถ า น ที่

ส าคัญทางประวัติศาสตร์  

ในเขตเทศบาล  

- - 1 500,000 - - 1 500,000 

1.3 แผนงานส่ ง เส ริม

พั ฒ น า  แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ

คุณภาพการศึกษาให้กับ

ประชาชนทุกระดับ 

46 13,845,623 46 13,979,436 46 14,287,825 138 42,112,884 

1.4 แผนงานปลกูฝ๎งความ

ภาคภูมิใจใน

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่  

สรา้งเสรมิวินัย  คุณธรรม 

และจรยิธรรมอันดีงามให้

เยาวชน 

3 140,000 3 140,000 3 140,000 9 420,000 

1.5 แผนงานส่ ง เส ริม

การศึกษาเผยแพร่ทฤษฎี

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แก่เยาวชนและประชาชน 

6 6,075,000 6 1,175,000 5 175,000 17 7,425,000 

                  รวม 

 

69 175,732,623 70 105,129,436 63 26,437,825 202 307,299,884 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2.1   แผนงานสร้าง

จิตส านึก ความตระหนกั

และเสรมิสรา้ง

กระบวนการเรียนรู้ให้

คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

13 995,000 13 1,395,000 13 1,395,000 39 3,785,000 

2.2  แผนงานเฝาูระวัง

ด้านภัยพิบัติและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

7 22,847,800 6 46,227,800 6 61,377,800 19 130,453,400 

2.3 แผนงานการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้

พลังงานและพัฒนา

พลังงานทางเลือก 

- - - - - - - - 

รวม 20 23,842,800 19 47,622,800 19 62,772,800 58 134,238,400 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชวิีต 

3.1   แผนงานส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ

นันทนาการแก่ประชาชน 

รวมทั้ ง จั ดตั้ ง กองทุ น

เลี้ยงชีพ  ดูแลผู้พิการใน

ชุมชน  และผูด้้อยโอกาส

ในเขตเทศบาล 

19 34,481,780 24 38,916,780 25 32,516,780 68 105,915,340 

3.2   แผนงานส่งเสรมิ

สุขภาพควบคุม ปูองกัน

โรค ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่

ประชาชนและสง่เสรมิ

การรักษาพยาบาลที่มี

คุณภาพไดม้าตรฐาน 

57 6,052,064 58 15,262,064 57 6,052,064 172 27,366,192 

3.3 แผนงานพัฒนางาน

สุขาภิบาลและคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

9 147,444 9 147,444 9 147,444 27 442,332 

3.4 แผนงานการ

ส่งเสริมการแพทย์แผน

ไทยและสมุนไพร 

 

5 29,500 6 49,500 6 49,500 17 128,500 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

3.5 แผนงานก ากับ  

ดู แ ล   แ ล ะ ใ ห้ ก า ร

บ าบัดผู้ติดยาเสพติด 

พ ร้ อ ม ส ร้ า ง ร ะ บ บ

ปูองกันการติดยา เสพ

ติดของเยาวชนและ

ประชาชนโดยทั่วไป  

5 107,825 7 142,825 7 142,825 19 393,475 

รวม 95 40,818,613 104 54,518,613 104 38,908,613 303 134,245,839 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 

4.1 แผนงานด าเนินการ

ก่อสร้างปรับปรุงและ

บ ารุงรักษาระบบ

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ 

ภูมิสถาป๎ตยกรรมในเขต

เมอืงเก่า เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกจิ

และการท่องเท่ียว 

8 33,660,000 8 119,098,000 6 20,150,000 22 172,908,000 

4.2 แผนงานพัฒนาการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดิน พัฒนา

พื้ น ท่ี สี เ ขี ย ว  พั ฒ น า

ระบบการวางผังเมืองใน

เขตเมืองเก่า และระบบ

โ ค ร ง ข่ า ย เ ส้ น ท า ง

จักรยาน 

1 1,300,000 2 13,800,00 1 200,000 4 15,300,000 

4 .3แผน ง านพัฒน า 

ส่งเสริมอาชีพและการ

เ พิ่ ม ร า ย ไ ด้ ใ ห้ กั บ

ประชาชนรวมท้ังส่งเสริม

การท่องเท่ียวของเมือง

ล าพูนอย่างเป็นระบบฯ 

4 9,010,000 3 630,000 3 630,000 10 10,270,000 

4.4แ ผ น ง า น ส ร้ า ง

เ ค รื อ ข่ า ย ร ะ บ บ

การตลาด และพัฒนา

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ใ ห้ ไ ด้

มาตรฐาน 

1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000 

รวม 14 43,980,000 14 133,538,000 11 20,990,000 39 198,508,000 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

5  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.1แผนงานสง่เสรมิ

ความรู้ความเข้าใจ และ

สรา้งระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

8 470,000 8 480,000 8 470,000 24 1,420,000 

5.2แผนงานสง่เสรมิ

พัฒนาบุคลากรและสร้าง

เครือข่าย อสม. เครือข่าย

แกนน าในแต่ละชุมชนให้

เข้มแข็ง 

8 1,449,000 8 649,000 8 649,000 24 2,747,000 

5.3แผนงานสร้างการรับรู ้

และมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ

จัดบริการสาธารณะของ

เทศบาล 

6 2,310,000 6 2,260,000 6 2,260,000 18 6,830,000 

รวม 22 4,229,000 22 3,389,000 22 3,379,000 66 10,997,000 

6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

6.1  แผนงานส่งเสรมิ 

พัฒนาประชาธิปไตยกับ

การเมืองการปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

3 1,075,00 5 110,000 5 110,000 13 1,295,00 

6.2 แผนงานจัดระบบรับ

แจ้งเหตุ ดูแลความ

ปลอดภัยในชวีิต ทรัพย์สิน 

การปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยรวมทั้งพัฒนา

ระบบการจราจร และจัด

ระเบียบพื้นที่ หาบเร่ แผง

ลอยในเขตเทศบาล 

11 1,649,000 9 641,000 9 641,000 29 2,931,000 

6.3 แผนงานพัฒนาและ

เพิ่มประสิทธิภาพของ

บุคลากร สรา้งเสรมิ

คุณธรรมและจรยิธรรม

อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

30 115,999,430 31 116,743,966 31 116,928,966 92 349,672,362 

6.4 แผนงานปรับปรุง 

พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

สถานที่ในการปฏบิัติงาน

เพิ่มประสิทธิภาพของ

องค์กร และน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

23 39,626,680 22 39,262,880 21 39,036,380 66 117,925,940 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

6.5 แผนงานบริหาร

ราชการเพื่อปูองกันการ

ทุจรติ บรหิารราชการ

อย่างมีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส 

 

 

13 

 

 

189,000 

 

 

13 

 

 

189,000 

 

 

13 

 

 

189,000 

 

 

39 

 

 

567,000 

 

รวม 80 158,539,110 80 156,946,846 79 156,905,346 239 472,391,302 

รวมทุกยุทธศาสตร์ 300 447,142,146 309 501,144,695 298 309,393,584 907 1,257,680,425 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการบรหิารจัดการ  - เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟ ู - อนุรักษ์และฟื้นฟ ู 450,000 450,000 450,000 - สถติจิ านวนผู้เขา้ชม - สามารถอนุรักษ์ฟื้นฟู ส านักปลัด

พพิธิภณัฑ์ชุมชนเมือง พพิธิภัณฑช์ุมชนเมอืงใหม้ ี สถาปัตยกรรมคุม้เจา้- ในแตล่ะปี พพิธิภัณฑช์ุมชนเมอืง 

สภาพที่ดแีละคงอยู่สบืไป ราชสัมพนัธว์งษ์ ใหม้ ี ใหม้สีภาพที่ด ี 

เพื่อใหเ้ป็นสถานที่รวบรวม สภาพที่ดแีละคงอยู่สบืไป เป็นสถานที่รวบรวม

ประวตัเิจา้ผู้ครองนครล าพนู - จัดแสดงอาคาร  ขอ้มูลและสิ่งของ

ในอดตี การจัดแสดงภาพถา่ย ภาพเกา่ ประวตัขิอง เคร่ืองใช ้และเป็นแหลง่

และสิ่งของสะสม เคร่ืองใช้ เจา้ผู้ครองนครล าพนู ขอ้มูลทาง

พื้นบ้านตา่ง ๆ ที่บ่งบอกถงึวถิ ี และสิ่งของเคร่ืองใช ้ ประวตัศิาตร์ใหแ้ก ่

ของประชาชนในท้องถิ่น พื้นบ้านที่บ่งบอกถงึ นักเรียน นักศกึษา

ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบันใหแ้ก ่ วถิชีวีติของประชาชน และผู้สนใจ

คนในชุมชน นักเรียน นักศกึษา ในท้องถิ่นนับแตอ่ดตี

และนักท่องเที่ยวไดเ้ขา้เย่ียมชม มาจนถงึปัจจุบัน

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

โครงการแผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพูน

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยนื

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาและศาสนา เผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีพพิธิภณัฑ์พืน้บา้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังรือ้ฟืน้บรรยากาศของเมืองโบราณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยนื

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาและศาสนา เผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีพพิธิภณัฑ์พืน้บา้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังรือ้ฟืน้บรรยากาศของเมืองโบราณ

โครงการบรหิารจัดการ  - เพื่อเป็นการสง่เสริม - สง่เสริมการท่องเที่ยว ส านักปลัด

พพิธิภณัฑ์ชุมชนเมือง การท่องเที่ยวและมุง่เนน้ และกระตุน้เศรษฐกจิ 

(ต่อ) การพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว ในภาพรวมของ 

ในเขตอนุรักษ์เมอืงเกา่ รวมทั้ง จังหวดัล าพนู

เป็นการพฒันารายได ้

ของประชาชนในท้องถิ่น 

จาการท่องเที่ยว



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยนื

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาและศาสนา เผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีพพิธิภณัฑ์พืน้บา้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังรือ้ฟืน้บรรยากาศของเมืองโบราณ

2 โครงการอนรุกัษ์ - เพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรม -สถาปัตยกรรมเรือนสรไน 200,000 200,000 200,000 - สถติจิ านวนผู้เขา้ชม - สามารถอนุรักษ์ ส านักปลัด

สถาปตัยกรรมท้องถิ่น เรือนสรไนใหม้สีภาพสมบูรณ์ (คม้เจา้ยอดเรือน) มสีภาพ ในแตล่ะปี สถาปัตยกรรม

และคงอยู่สบืไป คงเดมิและมคีวามสมบูรณ์ เรือนสรไน ใหม้สีภาพ

- เพื่อใชเ้ป็นสถานที่จัดแสดง -จัดแสดงอาคาร ภาพเกา่ สมบูรณ์คงเดมิ 

อาคาร สิ่งของเคร่ืองใชพ้ื้นบ้าน ประวตัขิองชายา เป็นสถานที่จัดแสดง

และขอ้มูลเกี่ยวกับ ผู้ครองนครล าพนูในอดตี ประวตัชิายาของ

เจา้ผู้ครองนครล าพนู ใหแ้ก่ ประวตัคิวามเป็นมาของ เจา้ผู้ครองนครล าพนู

คนในชุมชน นักเรียน นักศกึษา อาคารและสิ่งของเคร่ืองใช้ ในอดตี พร้อมทั้งจัด

และนักท่องเที่ยวไดเ้ขา้เย่ียมชม พื้นบ้านที่บ่งบอกถงึ แสดงประวตัคิวาม

- เพื่อเป็นการสง่เสริมการ วถิชีวีติของประชาชน เป็นมาของอาคาร 

ท่องเที่ยวและมุง่เนน้พฒันา ในท้องถิ่นนับแตอ่ดตี สิ่งของเคร่ืองใชพ้ื้นบ้าน

เมอืงล าพนูใหเ้ป็นเมอืง มาจนถงึปัจจุบัน และเป็นแหลง่เรียนรู้

ประวตัศิาสตร์ ใหแ้กน่ักเรียน นักศกึษา

และผู้สนใจ

- สง่เสริมการท่องเที่ยว

และกระตุน้เศรษฐกจิ

ในภาพรวมของ

จังหวดัล าพนู



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยนื

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาและศาสนา เผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีพพิธิภณัฑ์พืน้บา้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังรือ้ฟืน้บรรยากาศของเมืองโบราณ

3 โครงการอนรุกัษบ์า้นเก่า - เพื่อบูรณะและรักษาบ้านเกา่ - บูรณะสถาปัตยกรรม 150,000 150,000 150,000 - จ านวนบ้านเกา่ - สามารถอนุรักษ์ ส านักปลัด

สถาปัตยกรรม วฒันธรรมและ ท้องถิ่นของอาคารบ้านเกา่ ที่ขึ้นทะเบียน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น

ภูมปิัญญาท้องถิ่นของ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมอืง ที่จัดท าและ ใหม้สีภาพและคงอยู่

เมอืงล าพนูใหค้งอยู่สบืไป ล าพนู ใหม้สีภาพที่ดแีละ ประชาชนใหค้วาม สบืไป มกีารเผยแพร่

- เพื่อเป็นการสง่เสริมการ คงอยู่สบืไป ร่วมมอืเขา้ร่วม สถาปัตยกรรม 

ท่องเที่ยวและพฒันารายไดข้อง - จัดท าทะเบียนบ้านเกา่ โครงการ วฒันธรรมและ

ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้ง บ้านโบราณของเมอืงล าพนู ภูมปิัญญาท้องถิ่น

เป็นการตอบสนองนโยบาย ที่ยังคงความเปน็เอกลกัษณ์ ในวถิชีวีติแบบดัง้เดมิ

ดา้นการสง่เสริมการท่องเที่ยว ของชาวล าพนู ของเมอืงล าพนู

ของเทศบาลที่มุง่เนน้การ  - สามารถตอบสนอง

พฒันาการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์  นโยบายดา้นการ

สง่เสริมการท่องเที่ยว

และสอดคลอ้งกับ

ยุทธศาสตร์การพฒันา

จังหวดัล าพนูและ

เทศบาลเมอืงล าพนู



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยนื

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาและศาสนา เผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีพพิธิภณัฑ์พืน้บา้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังรือ้ฟืน้บรรยากาศของเมืองโบราณ

4 อนรุกัษโ์บราณสถาน/ พพิธิภัณฑช์ุมชนเมอืงเทศบาลเมอืงล าพนู

พัฒนาเมืองตามนโยบาย - เพื่อปรับปรุงอาคาร - ปรับปรุงอาคาร 200,000 - - - อาคารคุม้เจา้ - เชดิชูฟื้นฟอูาคาร กองชา่ง

รฐับาล สถานที่และจัดตกแตง่ คุม้เจา้ราชสัมพนัธว์งษ์ ราชสัมพนัธว์งษ์ คุม้เจา้ผู้ครองนคร ส านักปลัดฯ

ภายในอาคารใชเ้ป็น และบริเวณโดยรอบ ไดรั้บการปรับปรุง หริภุญชัยดัง้เดมิ และ

พพิธิภัณฑพ์ื้นบ้านของชุมชน - ศกึษาและออกแบบ สามารถใชง้านได้ 17 ชุมชน

- เพื่อจัดท าแหลง่เรียนรู้และ อาคารประกอบ ฯลฯ ร้อยละ 80

จุดบริการสันทนาการของเมอืง

- เป็นแหลง่การศกึษา - ออกแบบตกแตง่ - 2,000,000 - - มกีารตกแตง่ภายใน - ท าใหป้ระชาชนมี กองชา่ง

เรียนรู้ศลิปวตัถุพื้นบ้าน ภายในอาคาร อาคารพพิธิภัณฑ์ สว่นร่วมในการอนุรักษ์ ส านักปลัดฯ

และวถิชีวีติชาวบ้าน พพิธิภัณฑช์ุมชน ชุมชนเมอืงใหส้วยงาม ศลิปวฒันธรรมพื้นบ้าน และ

ในชุมชนเมอืงล าพนู เมอืงโดยรอบ และสมบูรณ์ 17 ชุมชน



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยนื

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาและศาสนา เผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีพพิธิภณัฑ์พืน้บา้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังรือ้ฟืน้บรรยากาศของเมืองโบราณ

5 โครงการอนรุกัษแ์ละ จัดระบบสาธารณูปโภค

พัฒนาเมืองเก่าล าพูน ใตด้นิ

- เพื่อวางแผนสาธารณูป - ศกึษาออกแบบและ 15,000,000 15,000,000 - - มกีารออกแบบ - พิ้นที่เมอืงเกา่มทีศันคติ กองชา่ง

โภคใตด้นิกับหนว่ยงาน วางรูปแบบของระบบ ระบบสาธารณูปโภค ที่ด ีการจัดภูมทิัศน์

ที่เกี่ยวขอ้งเหมาะสมกับ สาธารณูปโภคใตด้นิ ใตด้นิใหเ้หมาะสม เมอืงเกา่โดยเฉพาะ

สภาพเมอืงเกา่ อย่างถูกตอ้งเหมาะสม กับสภาพเมอืงเกา่ ระบบสาธารณูปโภค

- เพื่อจัดระเบียบระบบ - ประชุมหารือกับ สามารถใชง้านได้ ไดรั้บการออกแบบ

สาธารณูปโภคใหม้ี หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 100 % อย่างเหมาะสมกับ

ความเป็นระเบียบ - ประมาณการร่วมมอื สภาพเมอืงเกา่

เรียบร้อย และงบประมาณร่วมกัน - มคีวามเป็นระเบียบ

- เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว แบ่งปันแผนงานและ เรียบร้อยคงเอกลักษณ์

ที่มาเยือน งบประมาณ ของเมอืงไดอ้ย่าง

- เพื่ออนุรักษ์เมอืงเกา่ - ด าเนนิการส ารวจ สมบูรณ์

และรักษาสภาพแวดลอ้ม หาพื้นที่เหมาะสม

ส าหรับใชเ้ป็นลาน

จอดรถ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยนื

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาและศาสนา เผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีพพิธิภณัฑ์พืน้บา้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังรือ้ฟืน้บรรยากาศของเมืองโบราณ

โครงการอนรุกัษแ์ละ จัดระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่

พัฒนาเมืองเก่าล าพูน - เพื่อรองรับการพฒันา - ส ารวจออกแบบและ 10,000,000 10,000,000 - - มกีารก าหนดรูปแบบ - จังหวดัล าพนูมกีาร กองชา่ง

(ต่อ) เมอืงเกา่ตามแนวทาง ประชุมร่วมกันทั้ง และจัดระบบ จัดระบบสาธารณูปโภค

การพฒันาเมอืงอย่าง หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง สาธารณูปโภคร่วมกัน ที่เหมาะสม และ

ย่ังยืน ทั้งภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ ระหวา่งภาครัฐ มคีวามเป็นระเบียบ

- เพื่อสร้างกลไกและการ และเอกชน เพื่อก าหนด รัฐวสิาหกจิ และ สวยงาม

สร้างแรงจูงใจในการ แนวทาง รูปแบบการ เอกชน ร่วมกันทั้ง

อนรัุกษแ์ละพฒันาเมอืงเกา่ ด าเนนิงานของระบบ 3 หนว่ยงาน

สาธารณูปโภคที่เหมาะสม - ปรับปรุงระบบไฟฟา้

กับสภาพพื้นที่ แสงสวา่งบริเวณถนน

- ตอ่ยอดการพฒันา รอบเมอืงใน

ระบบสาธารณูปโภค รองเมอืงนอก และ

ใตด้นิโดยการปรับปรุง ถนนเจริญราษฎร์

ระบบไฟฟา้แสงสวา่ง จ านวน 3 แหง่

ตามถนนสายหลัก

สายรอง ภายในเขต

เทศบาลเมอืงล าพนู



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยนื

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาและศาสนา เผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีพพิธิภณัฑ์พืน้บา้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังรือ้ฟืน้บรรยากาศของเมืองโบราณ

6 ส่งเสรมิและปรบัปรงุ -เพื่อปรับปรุงสภาพ -ออกแบบปรับปรุง 5,000,000 5,000,000 10,000,000 -สามารถปรับปรุง -ท าใหอ้าคารในเขต กองชา่ง

สภาพอาคารในเขต อาคารในเขตเมอืงเกา่ สภาพอาคารตา่งๆ (อปท./ (อปท./ (อปท./ อาคารในเขตเมอืงเกา่ เมอืงเกา่ มสีภาพที่ กองวชิาการ

เมืองเก่าล าพูน ล าพนูใหเ้ป็นบรรยากาศ ในเขตเมอืงล าพนู อุดหนุน) อุดหนุน) อุดหนุน) ล าพนูบริเวณ เหมาะสมกับเมอืง และแผนงาน

ของเมอืงเกา่ สง่เสริมเป็น  - ปรับปรุงกายภาพของ ถนนอนิทยงยศ ล าพนู

แหลง่ท่องเที่ยวเมอืง ถนนวฒันธรรม ถนนมุกดา, -ท าใหป้ระชาชนมี

ของจังหวดัล าพนู - ปรับปรุงแผนภูมิ ถนนไชยมงคลและ สว่นร่วมในการ

-ปรับปรุงแผนภูมิ สถาปัตยกรรมในเมอืง ถนนรอบเมอืงใน อนุรักษ์อาคารเกา่

สถาปัตยกรรมในเมอืงเกา่ เกา่ล าพนู

ล าพนู 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยนื

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาและศาสนา เผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีพพิธิภณัฑ์พืน้บา้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังรือ้ฟืน้บรรยากาศของเมืองโบราณ

7 อนรุกัษเ์ฮอืนท้องถิ่นล าพูน - เพื่อสง่เสริมการอนุรักษ์ - จัดท าแบบบ้านอนุรักษ์ 500,000 - -  - เทศบาลเมอืงล าพนู - ท าใหป้ระชาชน กองชา่ง

อาคารบ้านเรือนเกา่ บริการประชาชน (อปท./ มแีบบบ้านอนุรักษ์ มสีว่นร่วมในการ

- เพื่อสง่เสริมใหป้ระชาชน เพื่อใชใ้นการขออนุญาต อุดหนุน) บริการประชาชน อนุรักษ์อาคารเกา่

ในเขตเทศบาลกอ่สร้าง กอ่สร้างตอ่เจา้พนักงาน อย่างทั่วถงึ

อาคารบ้านเรือนที่มี ท้องถิ่น

ลกัษณะของสถาปัตยกรรม - ประกวดอาคาร 500,000 - - เทศบาลเมอืง

พื้นถิ่นล าพนู บ้านเกา่เมอืงล าพนู (อปท./ ล าพนูประกวด

ที่ควรคา่แกก่ารอนุรักษ์ อุดหนุน) อาคารบ้านเกา่

และอาคารที่ควรคา่

แกก่ารอนุรักษ์โดย

ประชาชนมสีว่นร่วม



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยนื

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาและศาสนา เผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีพพิธิภณัฑ์พืน้บา้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังรือ้ฟืน้บรรยากาศของเมืองโบราณ

8 ก่อสรา้งปรบัปรงุภมิูทัศน์ -เพื่อคงสภาพความเป็น -กอ่สร้างปรับปรุง 5,000,000 5,000,000 - -กอ่สร้างปรับปรุง -คูเมอืงและก าแพง กองชา่ง

คูเมืองและก าแพงเมือง เมอืงเกา่ที่มปีระวตัศิาตร์ ภูมทิัศนค์ูเมอืงและ (อปท./ (อปท./ ภูมทิัศนค์ูเมอืงและ เมอืงโบราณไดรั้บการ

โบราณ ยาวนาน ก าแพงเมอืง คุเมอืงที่ อุดหนุน) อุดหนุน) ก าแพงเมอืง คูเมอืงที่ ปรับปรุงภูมทิัศนใ์หม้ี

-เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์ 1 - 15 1 - 3 และคูเมอืงที่ ความสวยงาม และ

ก าแพงเมอืงและคูเมอืง ที่ 4 11 - 15 คงอยู่สบืไป

ใหม้คีวามเป็นระเบียบ

สวยงามและคงอยู่สบืไป

9 โครงการสาธารณูปโภค - เพื่อปรับปรุงสภาพ - สามารถปรับสภาพ 118,137,000 50,000,000 - - ปรับปรุงภูมทิัศน์ - สามารถพฒันาและ กองชา่ง

ใต้ดนิเพือ่การท่องเท่ียว ภูมทิัศนบ์ริเวณภายในเขต ภูมทิัศนเ์มอืงเกา่ล าพนู (ของบจาก ถนน 3 สาย ดังนี้ ปรับปรุงสภาพภูมทิัศน์ กองวชิาการฯ

เชงิอนรุกัษเ์ทศบาลเมือง เมอืงเกา่ล าพนู โดยการน าสายไฟฟา้ รัฐบาล) - บริเวณถนนรอบ เมอืงโดยเฉพาะบริเวณ

ล าพูน - เพื่อรักษาความเป็น และสายสื่อสารลงใตด้นิ เมอืงใน ระยะทาง เมอืงเกา่ใหม้คีวามเป็น

(โครงการปรบัปรงุภมิูทัศน์ เอกลักษณ์และวถิชีวีติของ ในบริเวณดังตอ่ไปนี้ ประมาณ 1,200 ระเบียบเรียบร้อย

10 เมืองเก่า) ประชาชนในพื้นที่เมอืงเกา่ - บริเวณถนนรอบ เมตร สวยงาม

- เพื่อจัดระเบียบเมอืง เมอืงใน 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยนื

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาและศาสนา เผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีพพิธิภณัฑ์พืน้บา้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังรือ้ฟืน้บรรยากาศของเมืองโบราณ

โครงการสาธารณูปโภค - เพื่อเปิดมุมมองใหมข่อง - บริเวณถนนรอบเมอืง - บริเวณถนนรอบ - สภาพบ้านเมอืง กองชา่ง

ใต้ดนิเพือ่การท่องเท่ียว เมอืง เพิ่มศักยภาพในการ นอก เมอืงนอก ระยะทาง มคีวามนา่อยู่อาศัย กองวชิาการฯ

เชงิอนรุกัษเ์ทศบาลเมือง แขง่ขนัดา้นการท่องเที่ยว - บริเวณถนนชัยมงคล ประมาณ 2,200 ประชาชนภาคภูมใิจ

ล าพูน เชงิวฒันธรรมของเมอืง และถนนมุกดา เมตร ในท้องถิ่นของตนเอง

(โครงการปรบัปรงุภมิูทัศน์ - เพื่อเสริมสร้างเครือขา่ย - ถนนเจริญราษฎร์ - บริเวณถนน - สง่เสริมอาชพี

10 เมืองเก่า) ความร่วมมอื ขยายสู ่10 ฯลฯ ซึ่งเป็นถนนในเขต ชัยมงคลและถนน กระจายรายไดใ้หแ้ก่

(ต่อ) เมอืงเกา่ พื้นที่เมอืงเกา่ล าพนู มุกดา ระยะทาง คนในท้องถิ่น จากการ

ตามมตคิณะรัฐมนตรี ประมาณ 500 เมตร เดนิทางมาเที่ยวชม

เมื่อวนัที่ 8 มนีาคม เมอืงของนักท่องเที่ยว

2554



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยนื

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาและศาสนา เผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีพพิธิภณัฑ์พืน้บา้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังรือ้ฟืน้บรรยากาศของเมืองโบราณ

10 โครงการเฮอืนศิลปนิ - เพื่อสร้างคุณคา่ - ออกแบบตกแตง่ 120,000 120,000 120,000 - มกีารจัดกจิกรรม - ศลิปินล าพนูมขีวญั วชิาการฯ

หรภิญุชัย และเชดิชูเกยีรตศิลิปิน องคป์ระกอบ การ ตอ่เนื่องโดยมศีลิปิน และก าลังใจในการ ปชส.

เมอืงล าพนู เป็น จัดแสดงผลงานของ มาแสดงผลงาน สร้างผลงาน

การรวบรวมผลงานและ ศลิปินไดแ้ก ่กรอบไม้ อย่างนอ้ย 2 ท่าน - เป็นการเผยแพร่ชื่อ

จัดแสดง ผ้า ป้าย ฯลฯ ตอ่ปี เสยีงผลงานของศลิปนิ

- เปิดตัวโครงการ ล าพนู ในสาขาตา่งๆ

และจัดท าสื่อสิ่ง ใหเ้ป็นที่รู้จักกันอย่าง

พมิพเ์ผยแพร่ผลงาน แพร่หลาย

- ใหศ้ลิปินสร้างความ

ภาคภูมใิจโดยโดยสามารถ

จัดแสดงผลงานของตนเองได้



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยนื

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาและศาสนา เผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีพพิธิภณัฑ์พืน้บา้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังรือ้ฟืน้บรรยากาศของเมืองโบราณ

11 โครงการอนรุกัษแ์ละ การประชาสัมพนัธเ์มืองเกา่ - ก าหนดรูปแบบและ 60,000 60,000 60,000 - พนักงานเทศบาล - พนักงานเทศบาล วชิาการฯ

พัฒนาบรเิวณเมืองเก่า - เพื่อเสริมสร้างความรู้ มกีารประชาสัมพนัธ์ และประฃาชนมคีวาม และประชาชนมี ปชส.

ล าพูน ความเขา้ใจและส านกึ ผ่านสื่อประเภทตา่งๆ รู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ ความรู้ ความเขา้ใจ

ในคุณคา่ความส าคัญ -จัดแถลงขา่วและ การอนุรักษ์และ คุณคา่ของเมอืงเกา่

ของเมอืงเกา่ ประชาคมท้องถิ่น พฒันาเมอืงเกา่ล าพนู

- เพื่อสร้างจติส านกึรัก เพื่อสร้างกลไกความ ร้อยละ 70

ท้องถิ่น ร่วมมอื -มกีารจัดท าสื่อสิ่ง

-จัดอบรมหรือศกึษา พมิพเ์พื่อประชา

ดงูานดา้นการจัดการ สัมพนัธเ์มอืงเกา่

เมอืงเกา่ แกบุ่คลากร อย่างนอ้ย 1 ฉบับ

ในสังกัดเทศบาลฯ ตอ่ปี

-จัดท าแบบสอบถาม

ความรู้ความเขา้ใจ

ตัวเมอืงเกา่ล าพนู

- จัดท าวารสารเสยีง

ล าพนู

-จา้งทีป่รึกษาด าเนินการ

ออกแบบและพฒันา

ตามแผนแมบ่ทเมอืงเกา่

และจัดท าฐานขอ้มูล



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยนื

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาและศาสนา เผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีพพิธิภณัฑ์พืน้บา้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังรือ้ฟืน้บรรยากาศของเมืองโบราณ

12 โครงการส่งเสรมิ  - อนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี - นักเรียน ประชาชน 800,000 800,000 800,000 - นักเรียนประชาชน -  นักเรียน ประชาชน กอง

ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นดัง้เดมิ เชน่ ขบวนแห่ ในเขตจังหวดัล าพนู ร้อยละ 90 ไดม้สีว่น ไดรั้บความรู้ความ การศกึษา

ประเพณี ภมิูปญัญา ครัวตาน  โคมไฟ และจังหวดัใกล้ ร่วม และอนุรักษ์ เขา้ใจในวฒันธรรม /โรงเรีนสังกัด

ท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง เคยีง จ านวน 5,000 คน ประเพณีและ และประเพณีของ เทศบาล

ประเพณีวนัสงกรานต ์ฯลฯ - จัดกจิกรรมอบรม วฒันธรรมท้องถิ่น ท้องถิ่นที่ถูกตอ้ง และ /ศูนย์พฒันา

-  จัดกจิกรรมการประกวดและ เยาวชนเพื่อสร้าง - ประชาชนใน สบืสานไวใ้หอ้นุชนรุ่น เด็กเล็ก

แขง่ขนัตา่งๆ ตามประเพณี จติส านกึที่ดี ชุมชน ทั้ง 17 หลังได้  /ชุมชนทั้ง

เพื่อใหป้ระเพณีสบืทอดสูลู่ก - สง่เสริม อนุรักษ์ประเพณี ชุมชน มสีว่นร่วม - นักเรียนและ 17 ชุมชน

หลานในชุมชนได้ วฒันธรรมของท้องถิ่น การอนุรักษ์ ประชาชนมสีว่นร่วม

- เพื่อเป็นการปลูกฝังใหเ้ยาวชน - เสริมสร้างความเขา้ใจ วฒันธรรมประเพณี ในการจัดกจิกรรม

ประชาชน นักเรียน รักในศลิปะ ใหก้ับนักเรียน ประชาชน ของท้องถิ่น ประเพณีของท้องถิ่น

วฒันธรรม ประเพณี และ ในเร่ืองของประเพณีและ

ภูมปิัญญาท้องถิ่น วฒันธรรมท้องถิ่น



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยนื

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาและศาสนา เผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีพพิธิภณัฑ์พืน้บา้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังรือ้ฟืน้บรรยากาศของเมืองโบราณ

13 โครงการจัดกิจกรรม - เพื่ออนุรักษ์วฒันธรรม  - นักเรียนเห็น 50,000 50,000 50,000 - นักเรียนร้อยละ 90 - นักเรียนไดม้โีอกาส กอง

วันส าคัญ/บคุคล วนัส าคัญ/บุคคลส าคัญของ วฒันธรรมไทย ไดม้โีอกาส ร่วมท าบุญและสง่เสริม การศกึษา

ของชาติ ไทยใหค้งอยู่สบืไป ประเพณีไทย ตลอดจนถงึ ร่วมท าบุญ และ การท่องเที่ยวของ /โรงเรีนสังกัด

ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ เชน่จัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ สามารถเขา้ร่วมกจิกรรม เป็นการสง่เสริม ล าพนู เทศบาล

และของท้องถิ่น ของพระมหากษัตริย์ และเชื้อ วนัส าคัญตา่งๆ วฒันธรรมท้องถิ่น - นักเรียนมคีวามรู้ /ศูนย์พฒันา

พระวงศท์ุกพระองค ์ - นักเรียน ครู ประชาชน - ร้อยละ 100 ความเขา้ใจมสีว่นร่วม เด็กเล็ก

วนัมาฆบูชา วนัวสิาขบูชา ทั่วไปไดท้ราบประวตัิ นักเรียนไดรั้บความรู้ ในการจัดกจิกรรมของ  /ชุมชนทั้ง

วนัส าคัญวนัเขา้พรรษา ของบุคคลส าคัญของชาติ จากบอร์ดนทิรรศการ ท้องถิ่น 17 ชุมชน

วนัปิยมหาราชฯลฯ - จัดกจิกรรมส าคัญ - นักเรียนเห็นความ - นักเรียนไดเ้รียนรู้เห็น

 -.เพื่อเป็นถา่ยทอดใหน้ักเรียน ตามระยะเวลาที่ก าหนด ส าคัญของประเพณีไทย คุณคา่ของวฒันธรรม

ไดเ้รียนรู้ถงึความส าคัญของ และคุณคา่ทางจติใจ ของท้องถิ่น

วนัส าคัญทางศาสนา ประวตั ิ      

ของวนัส าคัญตา่ง ๆ และบุคคล

ส าคัญ 

 -เพื่อปลูกฝังคา่นยิมที่ดี

งามใหแ้กน่ักเรียน

 - เพื่อเป็นการใหน้ักเรียนมสีว่น

ร่วมในการจัดกจิกรรมวนั

ส าคัญตา่ง ๆ อกีดว้ย



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยนื

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาและศาสนา เผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถิ่น 

              แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีพพิธิภณัฑ์พืน้บา้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังรือ้ฟืน้บรรยากาศของเมืองโบราณ

14 โครงการส ารวจ - เพื่อส ารวจแหลง่เรียนรู้ใน - ส ารวจและขึ้นทะเบียน 5,000 5,000 5,000 - ร้อยละ 70 ในเขต -นักเรียน และประชาชน กอง

และสนบัสนนุใช้ ท้องถิ่น แหลง่เรียนรู้ในเขต เทศบาลมแีหลง่เรียนรู้ มแีหลง่เรียนรู้ การศกึษา

แหล่งเรยีนรู้ - เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหลง่ เทศบาลเมอืงล าพนู อย่างหลากหลาย ในการศกึษาคน้ควา้ /โรงเรีนสังกัด

ภมิูปญัญาท้องถิ่น เรียนรู้ใหเ้ยาวชน และประชาชน อย่างหลากหลาย เทศบาล

ไดศ้กึษาคน้ควา้ -นักเรียนและประชาชน /ศูนย์พฒันา

- เพื่อเป็นการสง่เสริมจัดใหม้ี มคีวามภาคภูมใิจ เด็กเล็ก

แหลง่เรียนรู้อย่างหลากหลาย รักและหวงแหน  /ชุมชนทั้ง

17 ชุมชน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 ปรับปรุงและฟื้นฟสูถาน ปรับปรุงภมูทิศันก์ู่พระอาทติย์ กู่พระลบ

ท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ - เพือ่อนรัุกษแ์ละเปน็ที่ - ปรับปรุงโบราณ - 500,000 - - โบราณสถาน - โบราณสถานของ กองชา่ง

ที่สกัการะบชูา โบราณ สถานในชุมชน 2 แหง่ (อปท./ ในชุมชนทัง้ 2 แหง่ ชุมชน 2 แหง่ ไดรั้บ

สถานทางประวัตศิาสตร์ อุดหนนุ) ไดรั้บการปรับปรุง การปรับปรุงเปน็ที่

ของชุมชน ทัง้หมด กราบไหวบ้ชูาและ

เปน็แหลง่ทอ่งเที่ยว

- ประชาชนร่วมรักษา

อนรัุกษแ์หลง่

โปราณสถาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

               แนวทางการพฒันาท่ี 1.2 : แผนงานส่งเสรมิศาสนา พฒันา ปรับปรุงวัดและฟื้นฟสูถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์  ในเขตเทศบาล



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการส ารวจเด็ก - เพือ่ส ารวจเดก็ที่มอีายุครบ - จัดท าแบบรายงาน 1,000     1,000     1,000   - ทราบถงึจ านวน - ไดรั้บทราบจ านวน กอง

ท่ีมีอายตุามเกณฑ์  7 ปบีริบรูณ์ ตามเกณฑ์ และแบบสอบถามส ารวจ เดก็ที่มอีายุตาม เดก็ที่มอีายุเขา้เกณฑก์าร การศกึษา

การศึกษาภาค การศกึษาภาคบงัคบั เดก็ในเขตเทศบาล เกณฑก์ารศกึษาภาค ศกึษาภายในเขตเทศบาล /โรงเรียน

บังคับ เพื่อเขา้เรยีน เพือ่ใหไ้ดรั้บการศกึษา บงัคบั - ทราบขอ้มลูในการ สงักดั

ตามพรบ.การศึกษา โดยเทา่เทยีมกนั เขา้เรียนของเดก็ เทศบาลฯ

ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 โครงการมอบวุฒบิัตรและ - เพือ่สร้างขวัญและก าลงัใจ - จัดพธิมีอบวุฒบิตัรและ 30,000     30,000      30,000    - นกัเรียนผู้ส าเร็จการ - ผู้ส าเร็จการศกึษาชัน้ ป.6 กอง

ประกาศนยีบัตร ใหแ้กผู้่เรียน ประกาศนยีบตัรแกผู้่ส าเร็จ ศกึษาร้อยละ 100 และ ม.3 มขีวัญ ก าลงัใจ การศกึษา

ผู้ส าเร็จการศึกษา - เพือ่ใหผู้้ส าเร็จการศกึษา การศกึษาของศนูย์พัฒนา มขีวัญก าลงัใจมคีวาม และประทบัใจใน /โรงเรียน

ชั้นประถมศึกษา สามารถ เดก็เลก็การศกึษาในระดบั มั่นใจในความรู้ความ สถานศกึษา สงักดั

และมัธยมศึกษา ด ารงชพีไดด้ว้ยความมั่นใจใน ประถมศกึษา สามารถของตนเอง - สามารถด ารงชพีดว้ย เทศบาลฯ

ความรู้ความสามารถของตนเอง จ านวน 380 คน ความมั่นใจ ในความรู้ ศนูย์พัฒนา

- เพือ่เตรียมความพร้อมให้ และระดบัมธัยมศกึษา ความสามารถของตนเอง เดก็เลก็

ผู้ส าเร็จการศกึษาไดรั้บ ตอนตน้ จ านวน 100 คน 

การศกึษาตอ่ไปในระดบัที่สงูขึ้น รวม 480 คน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการ - เพือ่ใหค้ณุภาพการเรียน - ก าหนดหลกัเกณฑ์ 50,000  50,000   50,000  - คณุภาพการศกึษา -  คณุภาพการศกึษาชัน้ กอง

ประเมินคุณภาพ การสอนอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน การตรวจสอบคณุภาพ ของนกัเรียนชัน้ประ ประถมศกึษาและ การศกึษา

การจดัการศึกษา งานตน้สงักดั  และผลระดบัชาติ การศกึษาใน ถมศกึษา และชัน้มธัยม ชัน้มธัยมศกึษาโรงเรียน ร.ร.สงักดั

- การประกัน - เพือ่ทราบถงึสภาพและ โรงเรียน  4 โรงเรียน อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน สงักดัเทศบาลอยู่ เทศบาล

คุณภาพภายใน ระดบัการศกึษาของโรงเรียน - ก าหนดกจิกรรมการ  - โรงเรียนสามารถ ในเกณฑม์าตรฐานที่นา่พอใจ ศนูย์พัฒนา

และภายนอก ที่ไดจ้ากการประเมนิ ตรวจสอบประเมนิคณุภาพ น าผลการประเมนิ - โรงเรียนสงักดัเทศบาล เดก็เลก็

ตามเกณฑม์าตรฐาน การจัดการศกึษาใน ไปวเิคราะหแ์นวทาง ทราบถงึสภาพปญัหา

- เพือ่ยกระดบัคณุภาพ โรงเรียนในสงักดัฯ แกไ้ขปญัหาทางการ และน าขอ้มลูที่ไดไ้ป

การศกึษาในโรงเรียน - จัดอบรมและพมิพค์ู่มอื ศกึษาได้ วเิคราะหแ์นวทางแกไ้ข

ใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ หรือรายงานดา้นการ - ร้อยละ 90 นกัเรียน ปญัหาทางการศกึษา 

มาตรฐานที่ก าหนด - ครู นกัเรียน โรงเรียน ไดรั้บการพัฒนาดา้น เพือ่ใหอ้ยู่ในเกณฑ์

เทศบาลเมอืงล าพูน ความรู้ทกัษะ ที่นา่พอใจ 

- ร้อยละ 100 - โรงเรียนผ่านเกณฑ์

โรงเรียนผ่านเกณฑ์ การประเมนิมาตรฐาน

มาตรฐาน การประกนัคณุภาพ

การศกึษาภายใน

และภายนอกสถานศกึษา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการอนิเตอร์เน็ต - ด าเนนิการจัดระบบ - ร้อยละ 90 ของนกัเรียน 150,000 150,000 150,000 - นกัเรียนร้อยละ 90  - นกัเรียนเกดิความรู้ กอง

เพื่อการศึกษา การเรียนการสอนแบบออนไลน ์ โรงเรียนสงักดัเทศบาล ไดเ้รียนรู้การเรียนดว้ย ความเขา้ใจในการเรียน การศกึษา

School online - จัดท าสื่อประกอบการเรียน เมอืงล าพูนมรีะบบการ ระบบออนไลน ์ การสอนมากขึ้น /โรงเรียน

การสอนระบบมลิตมิเีดยี เรียนการสอนที่ทนัสมยั - นกัเรียนร้อยละ 90 - นกัเรียนมคีวามสนใจ สงักดั

พร้อมระบบทดสอบ และเพิม่พูนความรู้ มคีวามรู้ความเขา้ใจ ในการจัดการเรียน เทศบาลฯ

อเิลก็ทรอนคิส ์ ในบทเรียนมากย่ิงขึ้น ระบบออนไลน์

- จัดท าโปรแกรมระบบ

อนิเตอร์เนต็ เพือ่การศกึษา 

พร้อมอุปกรณ์จัดเกบ็



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการจดัท า - เพือ่ทบทวนจัดท าแผน - ทบทวนจัดท าแผนการ 50,000  50,000   50,000 - ประชุมทวบทวนการ - ประชุมทวบทวนการ กอง

แผนพฒันาการ การศกึษาของโรงเรียน ศกึษาของกองการศกึษา จัดท าแผนพัฒนาการ จัดท าแผนพัฒนาการ การศกึษา

ศึกษา - เพิอ่ก าหนดทศิทางการ โรงเรียนสงักดัเทศบาล ศกึษากองการศกึษาของ ศกึษาของกองการศกึษา/ โรงเรียน

พัฒนาการศกึษาของกอง และศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ โรงเรียนฯ ปลีะ 1 คร้ัง โรงเรียน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สงักดั

การศกึษา/โรงเรียนสงักดั - จัดท าแผนพัฒนาการ - มแีผนพัฒนาการ - มแีผนพัฒนาการศกึษา เทศบาล

เทศบาลเมอืงล าพูน ศกึษาของกองการศกึษา ศกึษาของกองการศกึษา ของกองการศกึษา เมอืงล าพูน

และศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ และโรงเรียนสงักดัฯ โรงเรียนในสงักดั /โรงเรียนในสงักดัและ และศนูย์

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ให้ /ศนูย์เดก็ฯถกูตอ้ง ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ เดก็เลก็ฯ

มคีณุภาพไดม้าตรฐาน ร้อยละ 100 ถกูตอ้ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการปรับปรุง - เพือ่พัฒนาหลกัสตูร - ปรับปรุงหลกัสตูรสถาน ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ - ปรับปรุงหลกัสตูร - มหีลกัสตูรสถานศกึษา กอง

หลักสูตร สถานศกึษาของโรงเรียนใหท้นั ศกึษาปลีะ 1 คร้ัง  (เงนิอุดหนนุ)  (เงนิอุดหนนุ)  (เงนิอุดหนนุ) สถานศกึษาปลีะ 1 คร้ัง ที่ทนัสมยัเหมาะสมกบั การศกึษา/

สถานศกึษาขั้น สมยัเหมาะสมกบัผู้เรียน และ - วเิคราะหแ์ละประเมนิ - วเิคราะหแ์ละประเมนิ ผู้เรียนและสอดคลอ้ง โรงเรียน

พื้นฐาน สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกน การใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา การใชห้ลกัสตูรสถาน กบัหลกัสตูรแกนกลาง สงักดั

กลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน และแผนการจัดการเรียนรู้ ศกึษาและแผนการ การศกึษาขัน้พื้นฐาน  เทศบาลทัง้

พุทธศกัราช 2551 ปลีะ 1 คร้ัง จัดการเรียนรู้ปลีะ - โรงเรียนชุมชนและ 4 โรงเรียน

- เพือ่จัดใหม้กีารวเิคราะห์ 1 คร้ัง ทอ้งถิ่นพงึพอใจเกี่ยวกบั และศนูย์

และประเมนิผลการใช้ การใชห้ลกัสตูร เดก็เลก็ฯ

หลกัสตูรสถานศกึษาและแผน สถานศกึษาและแผนการ

การจัดการเรียนรู้ของ จัดการเรียนรู้

สถานศกึษา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการสนับสนุน - เพือ่ใหน้กัเรียนทกุคนมี - นกัเรียนทกุคนมโีอกาส 5,481,873 5,481,873 5,481,873 - นกัเรียนทกุคนมี - นกัเรียนไดรั้บการ กอง

ค่าใชจ้า่ยในการ โอกาสไดรั้บการศกึษาโดย ดรั้บการศกึษาโดยไมเ่สยี  (เงนิอุดหนนุ)  (เงนิอุดหนนุ)  (เงนิอุดหนนุ) โอกาสไดรั้บการศกึษา สนบัสนนุรายการหนงัสอื การศกึษา

จดัการศึกษาต้ังแต่ ไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายส าหรับรายการ คา่ใชจ้่ายส าหรับรายการ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย เรียนอุปกรณ์การเรียน โรงเรียน

ระดับอนุบาลจนถงึ หนงัสอืหนงัสอืเรียนอุปกรณ์ หนงัสอืเรียนอุปกรณ์ ส าหรับรายการ เคร่ืองแบบนกัเรียน สงักดั

การศึกษาขึ้น การเรียนเคร่ืองแบบนกัเรียน การเรียน เคร่ืองแบบและ หนงัสอืเรียน อุปกรณ์ และกจิกรรมพัฒนา เทศบาล

พื้นฐาน (เรยีนฟรี และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ นกัเรียนกจิกรรมพัฒนา เคร่ืองแบบนกัเรียน คณุภาพผู้เรียนอย่าง เมอืงล าพูน

15 ป)ี ที่ภาครัฐ  ผู้เรียน ที่ภาครัฐใหก้าร และกจิกรรมพัฒนา ทั่วถงึและสถานศกึษา ศนูย์พัฒนา

สนบัสนนุ ผู้เรียนที่ภาครัฐใหก้าร สามารถจัดกจิกรรม เดก็เลก็

สนบัสนนุ ร้อยละ 100 พัฒนาผู้เรียนอย่าง

มปีระสทิธภิาพมากขึ้น



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการพฒันา - เพือ่เปน็การสง่เสริมความ - จัดกจิกรรมการพัฒนา 5,200,000 5,200,000 5,200,000 - คณะกรรมการ - นกัเรียนไดรั้บการ กอง

รูปแบบการบรหิาร ร่วมมอืระหวา่งชุมชนและ ทอ้งถิ่น สถานศกึษาพัฒนา  (เงนิอุดหนนุ)  (เงนิอุดหนนุ)  (เงนิอุดหนนุ) มสีว่นร่วมในการ พัฒนาตามศกัยภาพ การศกึษา

โดยใชโ้รงเรยีน โรงเรียน เยาวชนและประชาชนใน บริหารจัดการ - โรงเรียนมสีว่นชว่ย /โรงเรียน

เป็นฐาน (SBMLD) - เพือ่เปน็การพัฒนาทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นไดเ้รียนรู้ตอ่เนื่อง - จัดการศกึษาภายใน ในการเตรียมบคุลากรให้ สงักดั

และบคุลากรในทอ้งถิ่นโดย ตลอดชวีติและมุ่งสู่ความ ใหม้ศีกัยภาพร้อยละ85 เปน็พลเมอืงที่มคีณุภาพ เทศบาล

โรงเรียนเปน็ฐาน เปน็เลศิตามอัจฉริยภาพ - จัดการศกึษาภายนอก - คณะกรรมการสถาน เมอืงล าพูน

- เพือ่ด าเนนิงานตามรูปแบบ ของแตล่ะบคุคล ใหม้ศีกัยภาพร้อยละ85 ศกึษาฯ มคีวามเข็มแข็ง

การบริหารโดยใชโ้รงเรียน - จัดการการศกึษาตาม - นกัเรียนในโรงเรียนได้

เปน็ฐานในการพัฒนาทอ้งถิ่น อัธยาศยัร้อยละ 90 เรียนรายวชิาเพิม่เตมิและ

ใหไ้ดม้าตรฐาน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตามความถนดัของตนเอง

- เดก็เยาวชน และ

ประชาชนในทอ้งถิ่น

ไดเ้รียนรู้ในหลกัสตูร

การฝึกอบรมตาม

ความตอ้งการของตนเอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการนเิทศภาย - เพือ่นเิทศชว่ยเหลอืครู - บคุลากรในโรงเรียน 3,500    3,500     3,500   - ร้อยละ 100 ไดรั้บ - บคุลากรในโรงเรียน กอง

ในสถานศึกษา ผู้สอนในการแกไ้ขปญัหา ด าเนนิสอนการอย่างมี นเิทศอย่างตอ่เนื่อง ด าเนนิการสอนอย่างมี การศกึษา

การเรียนการสอนอย่างมี ประสทิธภิาพและไดก้าร ประสทิธภิาพและ /โรงเรียน

ประสทิธภิาพมากขึ้น นเิทศทกุคน ไดรั้บการนเิทศทกุคน สงักดั

- เพือ่ใหก้ารเรียนการสอน -การนเิทศเปน็ไปอย่างเปน็ - การนเิทศเปน็ไป เทศบาล

เปน็ไปตามจุดมุ่งหมายของ ระบบท าใหบ้คุลากรมี อย่างเปน็ระบบท าให้ เมอืงล าพูน

หลกัสตูรและการจัดการเรียน ทศันคตทิี่ดกีารนเิทศ บคุลากรมทีศันคติ

การสอนอย่างหลากหลาย แบบกลัยาณมติร ที่ดตีอ่กนั

 -เพือ่สร้างขวัญก าลงัใจกบั - หอ้งเรียนทกุหอ้งสะอาด -หอ้งเรียนทกุหอ้งสะอาด

ครูในการพัฒนาและการจัด มากย่ิงขึ้นนกัเรียนมสีว่น มากย่ิงขึ้น นกัเรียนมสีว่น

การเรียนการสอน ร่วมเปน็เจ้าของร่วมกนั ร่วมเปน็เจ้าของร่วมกนั

จัดตกแตง่หอ้งเรียนเอื้อตอ่ จัดแตง่หอ้งเรียน เอื้อตอ่

การเรียนการสอน การเรียน การสอน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 โครงการวัดผล/ - เพือ่ใหไ้ดเ้คร่ืองมอืวัดผลที่มี - ก าหนดเกณฑม์าตรฐาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ผู้เรียนทกุคนไดรั้บการ - สถานศกึษาสามารถ กอง

ประเมินผล(ระหว่าง ประสทิธภิาพ ในการวัดผล ประเมนิผล ประเมนิผลไดถ้กูตอ้ง จัดการเรียนการสอน การศกึษา

ภาค-ปลายภาค) - เพือ่สง่เสริมประสทิธภิาพการ การเรียนจากจ านวน ตามหลกัสตูร เพือ่การ อย่างมปีระสทิธภิาพ /โรงเรียน

เรียนการสอน นกัเรียนทัง้หมดในโรงเรียน ปฏรูิปการเรียนรู้ พัฒนาไดต้ามเกณฑ์ สงักดั

- เพือ่ใหส้ถานศกึษาสามารถ และมคีณุภาพเกณฑ์ มาตฐาน เทศบาลฯ

จัดการเรียนการสอนอย่างมี มาตรฐานร้อยละ 90 - สถานศกึษาน าผลไป

ประสทิธภิาพ - โรงเรียนจัดการศกึษา วางแผนการจัดการเรียน

- เพือ่น าผลไปวางแผนการ ไดอ้ย่างมคีณุภาพและ การสอนและการปรับปรุง

จัดการเรียนการสอนและการ พัฒนาไดต้ามเกณฑ์ การเรียนของผู้เรียน

ปรับปรุงการเรียนของผู้เรียน มาตรฐานสงูขึ้น - ผู้เรียนระดบัประถม

- เพือ่ใหผู้้เรียนระดบัประถม- ร้อยละ 80 ศกึษาทกุคนเรียนจบ

ศกึษาทกุคนเรียนจบหลกัสตูร หลกัสตูรภายในระยะ 

ภายในระยะ ๖ ป ี  ๖ ปแีละมคีณุภาพ

และมคีณุภาพ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการจดัท า - เพือ่จัดท ามาตรฐานของ - ก าหนดเกณฑม์าตรฐาน 15,000 15,000 15,000 - เกณฑม์าตรฐานของ - โรงเรียนมเีกณฑ์ กอง

มาตรฐานการเรยีนรู้ ผู้เรียน ของนกัเรียนโรงเรียนสงักดั นกัเรียนโรงเรียนสงักดั มาตรฐานของผู้เรียน การศกึษา

ของผู้เรยีน - เพือ่เตรียมความพร้อมของ เทศบาล 4 โรงเรียน เทศบาล 4 โรงเรียนและ อย่างถกูตอ้ง โรงเรียน

เดก็กอ่นวัยเรียนของโรงเรียน และศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็มี - เดก็กอ่นวัยรียนไดรั้บ สงักดั

สงักดัเทศบาลเมอืงล าพูน มาตรฐาน การพัฒนาครบทัง้ เทศบาล

4 ดา้นและมคีวามพร้อม  /ศนูย์พัฒนา

ที่จะเรียนในระดบัตอ่ไป เดก็เลก็

12 โครงการพฒันา - ครูมคีวามรู้ความสามารถ - บคุลากรทางการศกึษา 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละ 90 บคุลากร - บคุลากรทางการศกึษา กอง

นวัตกรรม และการ ในดา้นการจัดท าสื่อการเรียน โรงเรียนสงักดัเทศบาล ทางการศกึษา มคีวามรู้ ความเขา้ใจ การศกึษา

วิจยัคุณภาพการ การสอนไดเ้หมาะสม และศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ มคีวามรู้ ความเขา้ใจ และมนีวัตกรรมใหม ่ใน โรงเรียน

ศึกษา - เพือ่หาความรู้และวธิกีาร คดิคน้/พัฒนาสื่อการเรียน และมนีวัตกรรมใหม ่ใน การประยุกตใ์ชใ้นการจัด สงักดั

ในการจัดการเรียนการสอน การสอนแบบใหม่ การประยุกตใ์ชใ้นการ การเรียนการสอน เทศบาล

แบบใหม ่ จัดการเรียนการสอน  /ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 โครงการจดัการ - เพือ่ใหน้กัเรียนมคีวามรู้ความ - นกัเรียนทกุระดบัชัน้ 80,000 80,000 80,000 - ร้อยละ 80 นกัเรียน - ใหน้กัเรียนมคีวามรู้ กอง

เรยีนการสอบแบบ เขา้ใจในการจัดการเรียนรู้แบบ สามารถจัดท าโครงการ ทกุระดบัชัน้จัดท า ความเขา้ใจในการจัด การศกึษา/

โครงงาน โครงงาน ประกอบการเรียนไดร้ะดบั โครงการประกอบ การเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียน

- เพือ่ใหน้กัเรียนมคีวาม ดขีึ้นไป ไมต่่ ากวา่ การเรียนไดร้ะดบัดขีึ้นไป - ใหน้กัเรียนมคีวาม สงักดั

สามารถจัดโครงงานในทกุ ร้อยละ 80 สามารถจัดโครงงานใน เทศบาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้

- เพือ่ใหน้กัเรียนไดฝึ้กการ - ใหน้กัเรียนไดฝึ้กการ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียนรู้จากประสบการณ์

- เพือ่ใหน้กัเรียนไดฝึ้กการ จริง

เรียนรู้คดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง - ใหน้กัเรียนไดฝึ้ก

การเรียนรู้คดิวเิคราะห์

ดว้ยตนเอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการประชมุ/ ประชุมผู้บริหารสถานศกึษา/หวัหนา้หนว่ยงานในกองการศกึษา

อบรม/สัมมนา - เพือ่ปรึกษาหารือขอ้ราชการ - จัดใหม้กีารประชุม 3,000    3,000     3,000   - ผู้บริหารสถานศกึษา - ผู้บริหารเทศบาล กอง

บุคลากรทาง ที่เกี่ยวขอ้งดา้นการจัดการ 12 คร้ัง ตอ่ปี  เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ หวัหนา้หนว่ยงานใน มคีวามเขา้ใจอันดตีอ่กนั การศกึษา

การศึกษา ศกึษา เพือ่ตอบสนองตอ่  - ผู้บริหารเทศบาล กองการศกึษา ไดน้ า ในการที่จะร่วมมอืกนั โรงเรียน

นโยบายของผู้บริหารเทศบาล /ผู้บริหารสถานศกึษา ขอ้หารือดา้นจัดการ พัฒนาโรงเรียนใน สงักดัฯ /

- เพือ่ตดิตามความกา้วหนา้ /หวัหนา้หนว่ยงาน ศกึษาไปพัฒนา ทศิทางเดยีวกนั ศนูย์พัฒนา

ของการจัดการศกึษา ในกองการศกึษา อย่างตอ่เนื่องและมี - การพัฒนาโรงเรียนใน เดก็เลก็

- เพือ่รองรับการประเมนิ ประสทิธภิาพ สงักดัเปน็ไปอย่างมี

คณุภาพทัง้ภายใน และภายนอก ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น

ประชุมปฏบิตักิารกลุ่มวชิาการเทศบาล - ไดม้กีารประชุมเพือ่ -  โรงเรียนเทศบาลทกุ กอง

- ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ - ด าเนนิการจัดอบรม 12,000 12,000 12,000 พัฒนาคณุภาพดา้น โรงเรียนมกีารพัฒนางาน การศกึษา

พัฒนาคณุภาพดา้นวชิาการ ประชุมชี้แจงดา้นวชิาการ การศกึษาทางวชิาการ วชิาการ โรงเรียน

ของโรงเรียนสงักดัเทศบาล ของโรงเรียนปลีะ 2 คร้ัง สงักดัฯ /

เมอืงล าพูน ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการประชมุ/ เพิม่พูนความรู้บคุลากรทางการศกึษาดา้นการวจิัยการศกึษา กอง

อบรม/สัมมนา - เพือ่เพิม่พูนความรู้ดา้น - จัดใหม้กีารอบรมเพิม่พูน 50,000 50,000 50,000 - บคุลากรทางการ - มาตรฐานการวัดการ การศกึษา

บุคลากรทาง การวจิัยทางการศกึษา ความรู้และมบีคุลากร เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ ศกึษามคีวามรู้ความ ศกึษาของเทศบาลอยู่ใน โรงเรียน

การศึกษา - เพือ่ใหท้ราบทศิทางการ การศกึษาที่เขา้รับการ เขา้ใจ ดา้นการวจิัย เกณฑท์ี่ดขีึ้น สงักดัฯ /

(ต่อ) ศกึษาในอนาคต อบรม 10 คน/คร้ัง การศกึษามากขึ้น ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

บริหารการจัดการพนกังานครูเทศบาลและลกูจ้างประจ าโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงล าพูน กอง

- เพือ่กระตุ้นใหพ้นกังานครูและ - ปลกูฝังอบรมใหค้วามรู้ 40,000 40,000 40,000 - ร้อยละ 90 พนกั - พนกังานครูและลกูจ้าง การศกึษา

ลกูจ้างไดรู้้บทบาท หนา้ที่ และ  สร้างความเขา้ใจใหก้บั เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ งานครู และลกูจ้าง มคีวามกระตอืรือร้น โรงเรียน

มจีิตส านกึในความเปน็ครู พนกังานครูและลกูจ้าง มคีวามกระตอืรือร้น ในการปฏบิตังิานสอนได้ สงักดัฯ /

- เพือ่เสริมสร้างคณุธรรม และ จ านวน 150 คน ในการปฏบิตังิานสอน อย่างมปีระสทิธภิาพ ศนูย์พัฒนา

จริยธรรมที่ดแีกค่รูและ และมคีวามเขา้ใจบท - พนกังานครูและลกูจ้าง เดก็เลก็

ครูจ้างสอน บาทหนา้ที่ของตนเอง มคีวามรู้ความเขา้ใจ

บทบาทหนา้ที่และ

มจีิตส านกึในความเปน็ครู



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการประชมุ/ สนบัสนนุสง่เสริมพนกังานครูเทศบาล เขา้รับการฝึกอบรมประชุมเชงิปฏบิตักิารสมัมนาร่วมกบัหนว่ยงานอื่น กอง

อบรม/สัมมนา - เพือ่พัฒนาบคุลากรทาง - จัดใหม้กีารอบรมพัฒนา 20,000 20,000 20,000  - ร้อยละ 90 พนกังาน - เพิม่ประสทิธภิาพการ การศกึษา

บุคลากรทาง การศกึษาใหม้คีวามรู้ ความเขา้ พนกังานครูสงักดัเทศบาล เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ ครูที่เขา้รับการ เรียนการสอนดขีึ้น โรงเรียน

การศึกษา ใจในสิ่งใหม ่ๆ และใหท้นัโลก เมอืงล าพูนจ านวน อบรมสามารถน ามา - นกัเรียนมคีณุภาพตาม สงักดัฯ /

(ต่อ) ทนัเหตกุารณ์ ในดา้นการศกึษา  140 คน ปรับใชใ้นการเรียน มาตรฐาน ศนูย์พัฒนา

อย่างตอ่เนื่อง การสอน เดก็เลก็

สง่เสริมการวจิัยในชัน้เรียน กอง

- เพือ่ใหค้รูสามารถใชง้านวจิัย - ครูโรงเรียนสงักดัเทศบาล 30,000 30,000 30,000  - ร้อยละ 100 ครู - ครู สามารถวจิัยพัฒนา การศกึษา

พัฒนาการเรียนรู้แกป้ญัหา ทัง้ 4 โรงเรียน น าปญัหา สามารถน าปญัหาในชัน้ การเรียนรู้แกป้ญัหา โรงเรียน

ในชัน้เรียนไดอ้ย่างมี มาเปน็หวัขอ้ในการท า เรียนมาวจิัยเพือ่การ ในชัน้เรียนไดอ้ย่างมี สงักดัฯ /

ประสทิธภิาพ วจิัยในหอ้งเรียน แกไ้ขปญัหาได้ ประสทิธภิาพ ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการประชมุ/ ขยายผลการอบรมของพนกังานครูและลกูจ้าง

อบรม/สัมมนา - เพือ่ใหค้รูที่เขา้รับการอบรม - จัดประชุมชี้แจงและ 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละ 100 ของ - ครูผู้สอนสามารถน า กอง

บุคลากรทาง จากกรมสง่เสริมการปกครอง ขยายผลการด าเนนิ พนกังานครูที่รับการ ความรู้ที่ไดรั้บไปปรับปรุง การศกึษา

การศึกษา ทอ้งถิ่นหรือหนว่ยงานอื่นน า กจิกรรมจากสว่นกลาง อบรมฯ มาขยายผล การเรียนการสอนใหด้ี โรงเรียน

(ต่อ) ความรู้ที่ไดรั้บมาขยายผล ใหเ้พือ่นพนกังานและ ความรู้ตอ่เพือ่นครู ย่ิงขึ้น สงักดัฯ /

ใหเ้พือ่นครูอื่นทราบ ลกูจ้างไดท้ราบ ดว้ยกนั ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

อบรมการจัดท าและประกวดสื่อการเรียนการสอน

- เพือ่ใหค้รูผู้สอนทกุกลุ่ม - ด าเนนิการอบรมพนกังาน 40,000 40,000 40,000 - พนกังานครู ร้อยละ - ครูผู้สอนใชส้ื่อที่สร้าง กอง

สาระมคีวามกระตอืรือร้น ตอ่ ครูและลกูจ้างใหม้คีวามร 100 มคีวามกระตอื ขึ้นตรงตามวัตถปุระสงค์ การศกึษา

การพัฒนาการเรียนการสอน รู้ความเขา้ใจในการเรียน รือร้นตอ่การพัฒนา ในวชิาที่สอน และท าให้ โรงเรียน

- เพือ่ใหค้รูผู้สอนมสีื่อการเรียน การสอน การเรียนการสอน การจัดการเรียน สงักดัฯ /

การสอนใชป้ระกอบการเรียน - จัดใหม้กีารประกวดสื่อ มากขึ้น โดยการจัด การสอนของโรงเรียน ศนูย์พัฒนา

การสอนอย่างเพยีงพอ การเรียนการสอนดเีดน่ ท าสื่อการสอนใช้ ในสงักดัเทศบาล เดก็เลก็

- อบรมพัฒนาครูดา้นการผลติ - ครูผู้สอนทกุกลุ่ม 8 ประกอบในการ มปีระสทิธภิาพย่ิงขึ้น

สื่ออุปกรณ์การเรียนที่ทนัสมยั กลุ่มสาระ เรียนอย่างเพยีงพอ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 โครงการประเมนิ  - เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและ - ครูท างานอย่างมี 10,000 10,000 10,000 - ครูไดรั้บการประเมนิ - ครูท างานอย่างมี กอง

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการท างานของครู ประสทิธภิาพและ ปลีะ ๒ คร้ัง  ประสทิธภิาพ และมผีล การศกึษา

ประสทิธผลการ  - เพือ่ประเมนิผลงานของครู ประเมนิผลร้อยละ ๑๐๐ - ครูปฏบิตัติาม งานเปน็ที่ประจักษช์ัดเจน โรงเรียน

ท างาน ปลีะ ๒ คร้ัง (เมษายน,กนัยายน) - ก าหนดเกณฑม์าตรฐาน จรรยาบรรณครูและ  - ครูผ่านการประเมนิ สงักดัฯ /

- เพือ่คดัเลอืกบคุลากรทางการ ครูไดรั้บการประเมนิ มาตรฐานวชิาชพีครู ผลงานทกุคน ศนูย์พัฒนา

ศกึษาเพือ่รับรางวัลครูดเีดน่ ปลีะ 2 คร้ังปฏบิตังิานของ - ครูที่มผีลงานดเีดน่ - ครูมคีวามกระตอืรือร้น เดก็เลก็

- เพือ่คดัเลอืกบคุลากรทางการ บคุลากรทางการศกึษา ร้อยละ 90 ในการปฏบิตังิาน ท าให้

ศกึษาเพือ่รับรางวัลหนึ่ง - เพือ่เปน็การพัฒนาการ ไดรั้บการคดัเลอืกให้ ผลสมัฤทธิ์ในการเรียน

 แสนครูด ี ฯลฯ ปฏบิตังิานของบคุลากร เปน็ตวัแทนของ ของนกัเรียนดขีึ้น

ทางการศกึษา เทศบาลฯ เพือ่เขา้รับ

การคดัเลอืกในระดบั



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

16 โครงการพฒันา - เพือ่พัฒนาบคุลากร - บคุลากรทางการศกึษา 239,750 299,188 373,984 - บคุลากรทางการ - บคุลากรทางการศกึษา กอง

ระบบการบรหิาร ทางการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ ไดรั้บการพัฒนาผ่านการ ศกึษา ร้อยละ 100 ท างานไดอ้ย่างมี การศกึษา

งานบุคคล/ธุรการ - เพือ่ใหง้านธุรการเปน็ระบบ ฝึกอบรมอย่างตอ่เนื่อง ประสทิธภิาพ  /โรงเรียนสงักดั

งบประมาณ  ถกูตอ้ง  - เจ้าหนา้ที่ธุรการ เทศบาลเมอืง

- เพือ่ใหง้านงบประมาณมี และการเงนิพัสดขุอง ล าพูน

กระบวนการที่เปน็ระบบ กองการศกึษา และ

และถกูตอ้ง โรงเรียน ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

17 โครงการอบรม - เพือ่พัฒนาบคุลากรทาง - บคุลากรทางการศกึษา 132,500 165,625 207,031 -บคุลากรทางการศกึษา -บคุลากรทางการศกึษา กอง

พฒันาทักษะการ การศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ โรงเรียนสงักดัเทศบาลทัง้ ร้อยละ 100 ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี การศกึษา

สอน 8 กลุ่มสาระ - เพือ่พัฒนาดา้นงานวชิาการ 4 โรงเรียนไดรั้บมอบหมาย ประสทิธภิาพ สามารถ  /โรงเรียนสงักดั

และเทคนคิการสอนใหท้นัสมยั แตล่ะกลุ่มสาระ น าเทคนคิใหม่ๆ เทศบาลเมอืง

มาจัดการ การสอน ล าพูน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

18 โครงการส่งเสรมิ - เพือ่พัฒนาศกัยภาพ - นกัเรียนโรงเรียนสงักดั 165,000 206,250 398,437 - นกัเรียน ร้อยละ 100 - นกัเรียนไดรั้บการ กอง

วิชาการสู่ความเป็น ของนกัเรียน เทศบาลเมอืงล าพูนไดรั้บ ไดรั้บการสง่เสริมวชิา พัฒนาศกัยภาพ การศกึษา

เลศิ - เพือ่พัฒนาความรู้และทกัษะ การพัฒนาตามศกัยภาพ การสู่ความเปน็เลศิ - นกัเรียนไดรั้บการ  /โรงเรียนสงักดั

ชวีติแกน่กัเรียน พัฒนาความรู้และ เทศบาลเมอืง

ทกัษะชวีติ ล าพูน

19 โครงการรักการอา่น - สง่เสริมและสนบัสนนุให้ - นกัเรียนและประชาชน 60,000 60,000 60,000 - นกัเรียน และ - นกัเรียน และประชาชน กอง

นกัเรียนและประชาชน ในเขตเทศบาล ใชเ้วลาวา่ง เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ ประชาชนร้อยละ 90 ใชเ้วลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน์ การศกึษา

รักการอา่น ใหเ้ปน็ประโยชน์ มนีสิยัรักการอา่น - นกัเรียนและประชาชน  /โรงเรียนสงักดั

- เพือ่ใหป้ระชาชนรู้จัก - ประชาชนสนใจเขา้ และสนใจที่จะเขา้ มคีวามสนใจในการใช้ เทศบาลเมอืง

ใชเ้วลาใหเ้กดิประโยชน์ หอ้งสมดุมากขึ้น หอ้งสมดุมากขึ้น บริการหอ้งสมดุ ล าพูน

- เพือ่ใหป้ระชาชนสนใจ -เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เขา้ใชบ้ริการหอ้งสมดุ ความรู้ที่ไดจ้ากการอา่น



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

20 โครงการเพิ่ม - เพือ่จัดสง่ครูเขา้ร่วม - โรงเรียนสงักดัเทศบาล 4 30,000  30,000   30,000 - ครูมกีารพัฒนา - พนกังานครูมเีจตคตทิี่ดี กองการ

ศักยภาพการจดั การประชุมอบรม เพือ่พัฒนา โรงเรียน และศนูย์พัฒนา ศกัยภาพในดา้นการจัด ตอ่การปฏบิตัหินา้ที่และมี ศกึษา

การเรยีนการสอน ความกา้วหนา้วชิาชพีใหแ้ก่ เดก็เลก็ ไดรั้บการอบรม การเรียนการสอนอย่าง ความรู้ ความคดิริเร่ิม /โรงเรียน

พนกังานครูโรงเรียนสงักดั และทบทวนดา้นวชิาการ มคีณุภาพ สร้างสรรคท์นัตอ่ สงักดัฯ 

เทศบาล 4 โรงเรียน เหตกุารณ์ ศนูย์เดก็เลก็

และศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

21 โครงการเร่งรัด - เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทาง - นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 20,000  20,000   20,000 - นกัเรียน ร้อยละ 90 - นกัเรียนมผีลสมัฤทธิ์ กองการ

คุณภาพการ การเรียน 5 สาระการเรียนรู้ ปทีี่ 1 ถงึมธัยมศกึษาปทีี่ 3  มผีลสมัฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ ดขีึ้นอยู่ในเกณฑ์ ศกึษา

ศึกษา คอื สาระการเรียนรู้ภาษาไทย, โรงเรียนสงักดัเทศบาล มาตรฐานทกุสาระ ที่นา่พงึพอใจ /โรงเรียน

คณิต,วทิย์,ภาษาตา่งประเทศ เมอืงล าพูน ไดรั้บการ การเรียนรู้ สงักดัฯ 

และสงัคม ประเมนิผ่านเกณฑ์ ศนูย์เดก็เลก็

มาตรฐาน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

22 โครงการพฒันา - เพือ่พัฒนาก าหนดคณุภาพ - นกัเรียนสงักดัเทศบาล 30,000  30,000   30,000   - นกัเรียน ร้อยละ 100 - นกัเรียนมคีณุภาพ กองการ

คุณภาพผู้เรยีน โรงเรียนสงักดัเทศบาล เมอืงล าพูน ไดรั้บการอบรม ไดรั้บการพัฒนาทกัษะ มาตรฐานตามเกณฑ์ ศกึษา

 - เพือ่พัฒนา/ปรับปรุงแบบ ตามเกณฑม์าตรฐาน ดา้นวชิาการดขีึ้น ที่ดขีึ้น /โรงเรียน

ประเมนิทกัษะวชิาการใหเ้ปน็ไป - นกัเรียนมกีารพัฒนา สงักดัฯ 

ตามก าหนดมาตรฐาน ตามศกัยภาพ ศนูย์เดก็เลก็

23 โครงการพฒันา - เพือ่พัฒนางานวชิาการ - จัดกจิกรรมสง่เสริม 50,000  50,000   50,000 - ร้อยละ 80 งาน - โรงเรียนเปน็แหลง่เรียน กองการ

งานวิชาการ ทกุสาระการเรียนรู้และ การแขง่ขันวชิาการทกุดา้น วชิาการของโรงเรียน รู้ขงินกัเรียนและชุมชน ศกึษา

โรงเรยีน กจิกรรม 6 กจิกรรม - จัดแหลง่เรียนรู้ทกุดา้นใน สงักดัเทศบาลไดรั้บ - นกัเรียนมผีลสมัฤทธิ์ดขีึ้น /โรงเรียน

- เพือ่สง่เสริมโรงเรียนเปน็ โรงเรียนทัง้ 4 โรงเรียน การพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง - ครู และนกัเรียนมคีวาม สงักดัฯ 

แหลง่เรียนรู้ทกุๆดา้น และศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ กระตอืรือร้นในการเรียน ศนูย์เดก็เลก็

- เพือ่สง่เสริมใหค้รูและนกัเรียน การสอนท าใหค้ณุภาพ

มคีวามตื่นตวัดา้นวิชาการอยู่เสมอ และประสทิธภิาพ 

- เพือ่คดัเลอืกนกัเรียนเปน็ตวั ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

แทนเขา้ร่วมแขง่ขันในระดบั ของนกัเรียนดขีึ้น

เขตและระดบัประเทศ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการบรหิาร จัดอบรมหลกัสตูรการเรียนการสอน

การจดัการศึกษา - เพือ่สง่เสริมใหเ้ดก็ไดม้โีอกาส - จัดอบรมใหค้วามรู้ 100,000   100,000    100,000  - นกัเรียนร้อยละ 100 - การเรียนการสอนของ กอง

ใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหมเ่กี่ยวกบั เทคโนโลยีเกี่ยวกบั เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ ที่ไดรั้บการอบรมเกี่ยว นกัเรียนโรงเรียนสงักดั การศกึษา

คอมพวิเตอร์ไดอ้ย่างถกูตอ้ง คอมพวิเตอร์แก่ กบัคอมพวิเตอร์ เทศบาลมปีระสทิธภิาพ /โรงเรียนสงักดั

- เพือ่สง่เสริมใหเ้ดก็รู้จัก นกัเรียนจ านวน 100 คน มคีวามรู้และความเขา้ใจ - นกัเรียนสามารถใช้ เทศบาล

กระบวนการเรียนรู้สมยัใหม่ ในการใชค้อมพวิเตอร์ เทคโนโลยีสมยัใหมช่ว่ย /ศนูย์พัฒนา

จากระบบคอมพวิเตอร์ มากขึ้น ในการคน้ควา้หาความรู้ เดก็เลก็

- เพือ่สง่เสริมใหค้รูไดม้ี ไดเ้ปน็อย่างดี

ทกัษะและเทคนคิในการแนะน า

และฝึกฝนนกัเรียนอย่างถกูตอ้ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการบรหิาร จัดงานวันพัฒนาการศกึษา

การจดัการศึกษา - เพือ่สง่เสริมใหค้รู นกัเรียน - นกัเรียนโรงเรียนสงักดั 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 100 - ท าใหค้ณุภาพและ กอง

(ต่อ) โรงเรียนสงักดัเทศบาลมคีวาม เทศบาลเมอืงล าพูน โรงเรียนมกีารเรียน ประสทิธภิาพการสอน การศกึษา

กระตอืรือร้น และพัฒนา ไดเ้ขา้ร่วมร่วมโครงการ การสอนที่มปีระสทิธิ ของโรงเรียนสงักดั /โรงเรียนสงักดั

คณุภาพการเรียนการสอน - ครู และนกัเรียนไดส้ง่ ภาพที่สงูขึ้น เทศบาลทกุระดบัขัน้ เทศบาล

- เพือ่ประชาสมัพันธผ์ลงาน ผลงานเขา้ร่วมประกวด สงูขึ้นได ้เผยแพร่ผลงาน /ศนูย์พัฒนา

ทางการศกึษา เพือ่สง่เปน็ตวัแทนแขง่ กจิกรรมดา้นการจัด เดก็เลก็

ระดบัภาคและระดบัประเทศ การศกึษา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการบรหิาร ปรับพื้นฐานนกัเรียนชัน้ ป.1 และ ม.1

การจดัการศึกษา - เพือ่ใหน้กัเรียนไดพ้ัฒนาเสริม -จัดสอนเสริมนกัเรียน ป.1 10,000  10,000   10,000 - นกัเรียนร้อยละ 100 -นกัเรียนไดรั้บการปรับพื้น กอง

(ต่อ) สร้างกระบวนการเรียนรู้ในดา้น 250 คน  ม.1 180 คน ที่ไดรั้บการปรับพื้น ฐานความรู้ประสบการณ์ใน การศกึษา

สมรรถภาพทกุๆดา้น ฐานมกีระบวนการ กลุ่มทกัษะพื้นฐานตา่งๆ /โรงเรียนสงักดั

- เพือ่เปน็การปรับปรุงพื้นฐาน เรียนรู้ในดา้นสมรรถ และสามารถน าความรู้ เทศบาล

ของนกัเรียนใหส้ามารถปรับตวั ภาพที่ดทีกุ ๆ ดา้น ประสบการณ์ในชัน้

ในการเขา้เรียนชัน้ใหม่ เรียนรู้อย่างมคีวามสขุ

พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเดก็ที่มคีวามตอ้งการพเิศษในโรงเรียน

- เพือ่ใหค้รูรู้จักวธิคีดัแยก - มศีนูย์บริการส าหรับเดก็ 30,000  30,000   30,000   - เดก็ที่มคีวามตอ้ง - นกัเรียนที่มคีวามตอ้ง กอง

คดักรอง เดก็ที่มคีวามตอ้งการ ที่มคีวามตอ้งการพเิศษ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ การพเิศษที่ไดรั้บการ การพเิศษไดรั้บการ การศกึษา

พเิศษในโรงเรียน และหาวธิกีาร จัดเตรียมวัสด ุอุปกรณ์ พัฒนา ร้อยละ 100 พัฒนาศกัยภาพการ /โรงเรียนสงักดั

ชว่ยเหลอืร่วมกนั สอนเสริม ที่ชว่ยพัฒนา มกีารพัฒนาที่ เรียนรู้ทกุดา้น เทศบาล

- เพือ่ใหผู้้เรียนไดรั้บการพัฒนา สมอง ท าใหไ้ดรั้บการ ดขีึ้นในทกุ ๆ ดา้น - มศีนูย์บริการส าหรับเดก็

ตามวัย พัฒนาศกัยภาพในทกุดา้น ที่มคีวามตอ้งการพเิศษใน

ร้อยละ 80 โรงเรียนสงักดัเทศบาล



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการบรหิาร - ประชาชนสง่ตอ่ กอง

การจดัการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ การศกึษา

(ต่อ) ส าหรับเดก็ ใหไ้ดรั้บการ /โรงเรียนสงักดั

เพิม่ศกัยภาพ เทศบาล

จัดกจิกรรมภาคฤดรู้อน (Summer Camp)

- เพือ่ใหเ้ดก็ และเยาวชน - เปดิโอกาสใหเ้ดก็ 40,000 40,000 40,000  - นกัเรียนร้อยละ - นกัเรียนและเยาวชนใน กอง

ไดใ้ชเ้วลาวา่งชว่งปดิภาคเรียน และเยาวชนภายในเขต เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ 100  ไดใ้ชเ้วลาวา่ง ชุมชนรู้จักใชเ้วลาวา่งให้ การศกึษา

ใหเ้ปน็ประโยชน์ เทศบาลที่เขา้ร่วมกจิกรรม ชว่งปดิเทอมใหเ้ปน็ เปน็ประโยชนก์บัไดรั้บ /โรงเรียนสงักดั

จ านวน 60 คน โดยจัด ประโยชน์ ความรู้ และประสบการณ์ เทศบาล

กจิกรรมพเิศษในชว่งภาค น ามาแลกเปลี่ยนความ

ฤดรู้อน คดิเหน็ซึ่งกนัและกนั

กจิกรรมวันครู

 - เพือ่จัดกจิกรรมใหพ้นกังาน - จัดใหม้พีธิที าบญุตกับาตร 10,000  10,000   10,000 - พนกังานครูร้อยละ100 - พนกังานครูไดร้ะลกึถงึ กอง

ครู สงักดัเทศบาลเมอืงล าพูน พธิทีางศาสนา พธิมีอบ เขา้ร่วมกจิกรรมวันครู ครู อาจารย์ และร่วมท า การศกึษา

ไดร้ะลกึถงึบรูพณาจารย์ ใบประกาศครูดเีดน่ - พนกังานครูร้อยละ100 พธิทีางศาสนา /โรงเรียนสงักดั

- ใหส้ร้างความสมัพันธท์ี่ดี ประเภทตา่ง ๆ ใหค้วามร่วมมอืในการ - พนกังานครูมขีวัญและ เทศบาล

ระหวา่งครูดว้ยกนัเอง  - พนกังานครู ร่วมกจิกรรมวันครู ก าลงัใจในการปฏบิตังิาน

- เพื่อเปน็การสร้างขวัญ ก าลงัใจ จ านวน 150 คน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

25 โครงการพฒันา - เพือ่จัดอบรมบคุลากรทาง - ด าเนนิการอบรมเจา้หนา้ที่ 100,000   100,000    100,000  - บคุลากรทางการ -บคุลากรทางการศกึษา กอง

บุคลากรทาง การศกึษาจ้าหนา้ที่ ศกึษาดงูาน บคุลากร จ านวน 140 คน เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ ศกึษาและเจ้าหนา้ที่ และเจ้าหนา้ที่ในสงักดั การศกึษา

การศึกษาและ ดา้นการจัดการศกึษาทัง้ - ด าเนนิการศกึษาดงูาน ร้อยละ 90 น าเอาความ รับการพัฒนาคามรู้และ /โรงเรียนสงักดั

เจา้หน้าท่ี ในประเทศและตา่งประเทศ เพือ่เพิม่พูนทกัษะและ รู้จากการอบรมไปพัฒนา ไดรั้บประสบการณ์ตรง เทศบาล

- เพือ่พัฒนาประสทิธภาพการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ไปพัฒนาการเรียน ในการอบรมและ

ปฏบิตังิาน และแลกเปลี่ยน เชื่อมความสมัพันธ์ การสอน การศกึษาดงูาน

ความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั อันดตีอ่กนั - ร้อยละ 90 บคุลากร -บคุลากรทางการศกึษา

-เพือ่จัดบคุลากรทางการศกึษา ทางการศกึษาไดรั้บการ ไดเ้ขา้รับการอบรมของ

เขา้รับการอบรมของหนว่ยงาน พัฒนาการสอน หนว่ยงานตา่ง ๆ 

ตา่ง ๆ 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

26 โครงการแนะแนว - เพือ่ใหน้กัเรียนวางแผน - นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละ 100 นกัเรียน - นกัเรียนไดว้างแผนการ กอง

การศึกษา การศกึษาตอ่ไดอ้ย่างถกูตอ้ง ปทีี่ 6 และชัน้มธัยมศกึษา ไดว้างแผนในการศกึษา ศกึษาตอ่ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง การศกึษา

เหมาะสม สอดคลอ้ง ปทีี่ 3 โรงเรียนสงักดั ตอ่ในระดบัที่สงูขึ้น เหมาะสม สอดคลอ้งกบั /โรงเรียนสงักดั

กบัความรู้ ความสามารถ เทศบาลเมอืงล าพูน ความรู้ ความสามารถ เทศบาล

และความ ถนดัของตนเอง ไดรั้บค าปรึกษาหารือ และความถนดัของตนเอง

แนะแนว ณ หอ้งแนะแนว

27 โครงการหอสมุดแห่งชาติ - เพือ่ตอ่ยอดโครงการ - ร้อยละ 90 ของนกัเรียน 100,000   100,000    100,000  - นกัเรียนและ - เกดิการเรียนรู้ กอง

หรภิุญชยั หอสมดุแหง่ชาตลิ าพูน และประชาชนไดใ้ช้ ประชาชนร้อยละ 90 ไดด้ว้ยตนเอง การศกึษา

ถา่ยโอนใหเ้ทศบาลดแูล บริหารหอ้งสมดุ ที่ใชบ้ริการหอ้งสมดุ - ประชาชนและนกัเรียน

เพือ่สง่เสริมใหน้กัเรียน - ร้อยละ 90 ของ มนีสิยัรักการอา่น รู้จักที่จะแสวงหาความรู้

 ประชาชน มใีจรักในการ ผู้ใชบ้ริการสามารถศกึษา -ร้อยละ 80 ผู้ใชบ้ริการ ไดด้ว้ยดว้ยตนเองมากขึ้น

อา่นหนงัสอื รายละเอยีดตา่งได้ หอ้งสมดุสามารถสบืคน้ - ผู้ใชบ้ริการหอ้งสมดุได้

- ผู้ใชส้ามารถศกึษา ดว้ยตนเอง ขอ้มลูไดด้ว้ยตนเอง อย่างถกูตอ้งและรู้จักวธิี

รายละเอยีดไดด้ว้ยตนเอง การสบืคน้ขอ้มลูได้

อย่างรวดเร็ว



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

27 โครงการหอสมุดแห่งชาติ - เพือ่ใหผู้้ใชบ้ริการหอ้งสมดุ - ประชาชนไดพ้ัฒนาตนเอง - หอ้งสมดุมคีวามพร้อม กอง

หรภิุญชยั ไดอ้ย่างถกูตอ้งและรู้จักวธิกีาร ใหม้คีวามรู้ความสามารถ ทัง้ดา้นหนงัสอื การศกึษา

(ต่อ) สบืคน้ขอ้มลู และทกัษะในการใชห้อ้งสมดุ และสื่อการเรียนรู้ตา่งๆ 

- เพือ่พัฒนาหอ้งสมดุที่มคีวาม

พร้อมทัง้ดา้นหนง้สอื

สอืการเรียนรู้

28 โครงการพฒันา - เพือ่สง่เสริมการเรียนการสอน - บคุลากร และประชาชน 400,000 400,000 400,000 - นกัเรียน  ทกุคนไดรั้บ - การเรียนการสอนใน กองการ

ห้องสมุด/ห้องเรยีน ในสถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ ทั่วไป เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ บริการของหอ้งสมดุ  โรงเรียนมปีระสทิธภิาพ ศกึษา/

โรงเรยีน มากขึ้น - หอ้งสมดุ/หอ้งเรียนของ ศกึษา  คน้ควา้  สงูขึ้น โรงเรียน

สังกัดเทศบาล - เพือ่ใหค้รู  นกัเรียนและ โรงเรียนสงักดั ฯ แสวงหาความรู้ดว้ย - โรงเรียนมหีอ้งสมดุให้ สงักดั

ชุมชนมแีหลง่ศกึษาคน้ควา้ ทัง้ 4 โรงเรียน ตนเอง บริการแกน่กัเรียน เทศบาล

- เพือ่กระตุ้นและชี้น า - นกัเรียนไมน่อ้ยกวา่ บคุลกรและชุมชุมชน

ใหน้กัเรียนใหเ้กดิความสนใจ ร้อยละ 90 มนีสิยัรัก - ครู นกัเรียนมแีหลง่

และมนีสิยัรักการอา่นสู่อาเซยีน รักการอา่น ศกึษาคน้ควา้หาความรู้

ดว้ยตนเอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

28 โครงการพฒันา - เพือ่เปน็การสร้างบรรยากาศ - หอ้งสมดุของโรงเรียน - นกัเรียนมนีสิยัรักการ กองการ

ห้องสมุด/ห้องเรยีน ที่เอื้อตอ่การการเรียนการสอน ไดรั้บการพัฒนาและ การอา่นและเกดิความ ศกึษา/

โรงเรยีน ตามมาตรฐาน นกัเรียนมคีณุภาพตาม สนใจการอา่นอย่างตอ่ โรงเรียน

สังกัดเทศบาล มาตรฐานที่ก าหนด เนื่องและสม่ าเสมอ สงักดั

(ต่อ) - ครู นกัเรียน ร้อยละ 90 มากขึ้น เทศบาล

มสีว่นร่วมในการจดั/สร้าง -บรรยากาศในหอ้งเรียน

บรรยากาศในหอ้งเรียน มรความสวยงาม 

ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน เหมาะสมตามมาตรฐาน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

29 โครงการบรหิาร - เพือ่พัฒนาบคุลากรในวชิาชพี - เปดิโอกาสใหบ้คุลากร 5,000    5,000     5,000   -บคุลากรทางการศกึษา -บคุลากรทางการศกึษา กอง

การจดัการศึกษา ใหท้นัตอ่การเปลี่ยนแปลงของ ทางการศกึษา ร้อยละ 80 ไดเ้ขา้ร่วม ไดม้กีารพัฒนาตนเอง การศกึษา

ภาคเีครอืขา่ยใน เหตกุารณ์ปจัจุบนั โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืง ศกึษาภาคเีครือขา่ยใน อย่างตอ่เนื่อง โรงเรียน

สถานศกึษา (MOU) - เพือ่สร้างความสมัพันธก์บั ล าพูนทัง้ 4 โรงเรียน สถานศกึษาและ - โรงเรียนมกีาร สงักดั

สถานศกึษาและหนว่ยงานอื่น และศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ หนว่ยงานอื่น แลกเปลี่ยนสมัพันธก์บั เทศบาล

ไดเ้ขา้ร่วมเปน็สมาชกิ สถานศกึษาและหนว่ย /ศนูย์

ภาคเีครือขา่ยที่เกี่ยวขอ้ง งานอื่นอย่างตอ่เนื่อง พัฒนา

ทัง้ของสถานศกึษาและ เดก็เลก็

หนว่ยงานราชการอื่นๆ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

30 โครงการสัมพนัธ์ชมุชน - เพือ่สร้างความร่วมมอื - จัดท าเอกสารเผยแพร่     26,000     26,000    26,000 - จัดท าเอกสารเผยแพร่ - สร้างความร่วมมอื โรงเรียน

ความเขา้ใจระหวา่งโรงเรียน ขา่วสารของโรงเรียนภาค ขา่วสารของโรงเรียน ความเขา้ใจระหวา่ง สงักดั

และชุมชน ในอันที่จะพัฒนา เรียนละ 1 คร้ัง ภาคเรียนละ 1 คร้ัง โรงเรียน และชุมชน เทศบาล

คณุภาพการศกึษา - จัดประชุมผู้ปกครอง - จัดประชุมผู้ปกครอง ในอันที่จะพัฒนาคณุภาพ  /ศนูย์พัฒนา

- เพือ่ใหชุ้มชน ผู้ปกครอง นกัเรียนอย่างนอ้ยภาคเรียน นกัเรียน อย่างนอ้ยภาค การศกึษา เดก็เลก็

เขา้มามสีว่นร่วมในการพัฒนา ละ 1 คร้ัง เรียนละ 1 คร้ัง - ชุมชน ผู้ปกครอง

โรงเรียน - บคุลากรทางการศกึษา - คณะกรรมการสถาน คณะกรรมการสถาน

- เพือ่แลกเปลี่ยนขา่วสาร ทกุคนไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ศกึษาและชมรมผู้ปกครอง ศกึษาและชมรม

ขอ้มลูและสื่อสารระหวา่ง ร้อยละ 100 และ ศษิย์เกา่ ร้อยละ ผู้ปกครองฯ มสีว่นร่วม

โรงเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน - ประสานความร่วมมอื 90 ไดเ้ขา้ร่วมการ ในการพัฒนาโรงเรียน

- เพือ่รวมกลุ่มชมรม จัดหางบประมาณเพือ่ ประชุม - มกีารแลกเปลี่ยน

ผู้ปกครอง ครูและศษิย์เกา่ พัฒนาโรงเรียน ขา่วสารขอ้มลูและสื่อสาร

- เพือ่สร้างกจิกรรมความ - จัดประชุมสมัมนาคณะ ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง

สมัพันธอั์นดร่ีวมกนั กรรมการสถานศกึษาและ และชุมชน

ระหวา่งคณะครูนกัเรียน ชมรมผู้ปกครอง ครู - รวมกลุ่มชมรม

ผู้ปกครองนกัเรียน  และศษิย์เกา่ภาคเรียน ผู้ปกครอง ครูและศษิย์เกา่

คณะกรรมการสถานศกึษา ละ 2 คร้ัง

และชุมชน  



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

31 โครงการเขา้ค่าย - เพือ่เปน็การพัฒนาทกัษะ ฟัง - นก้เรียนโรงเรียนสงักดั 10,000 10,000 10,000 - นกัเรียนร้อยละ 70 -นกัเรียนมทีกัษะการ ฟัง กอง

ภาษาไทย และ พูด อา่น เขยีน ใหก้บันกัเรียน เทศบาลเมอืงล าพูน เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ มทีกัษะในการ ฟัง พูด พูด อา่น เขยีน ภาษาไทย การศกึษา

ภาษาองักฤษ ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทกุระดบัชัน้ไดพ้ัฒนา อา่น เขยีน ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  /โรงเรียนสงักดั

- จัดใหม้กีารเขา้คา่ย ภาษาไทย ทกัษะในการ ฟัง พูด และภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน เทศบาลเมอืง

- จดัใหม้กีารเขา้คา่ยภาษาอังกฤษ อา่น  เขยีน - นกัเรียนที่เขา้คา่ย ล าพูน

- เพือ่สง่เสริมใหน้กัเรียนไดรั้บ - มพีัฒนาการฟัง พูด วชิาการร้อยละ 100 ศนูย์พัฒนา

การพัฒนาดา้นทกัษะตา่ง ๆ อา่น เขยีนภาษาไทย ไดรั้บการพัฒนาทกัษะ เดก็เลก็

 เชน่ การพูด การฟัง การอา่น และภาษาอังกฤษ ตา่ง ๆ  เชน่ การพูด

และการเขยีน การฟังฯ

32 โครงการส ารวจ  -เพือ่ทราบความตอ้งการของ - นกัเรียนโรงเรียนสงักดั 3,000 3,000 3,000 - ร้อยละ 100 ทราบ - โรงเรียนมฐีานขอ้มลูตาม กอง

ความต้องการของ ผู้เรียน เทศบาล ทัง้ 4 โรงเรียน ความตอ้งการของผู้เรียน ความตอ้งการของผู้เรียน การศกึษา

ผู้เรยีน  -เพือ่น าขอ้มลูที่ไดม้าจัดการ ไดรั้บการอบรมตามความ - ร้อยละ 90 สามาถ - โรงเรียนจัดการเรียน /โรงเรียนสงักดั

ฝึกอบรมใหต้รงตามความ ตอ้งการ น าขอ้มลูที่ส ารวจจัด การสอนจัดอบรมตาม เทศบาล

ตอ้งการของผู้เรียน การเรียนการสอนไดต้รง ความตอ้งการของผู้ /ศนูย์พัฒนา

- เพือ่จัดท าฐานขอ้มลูความ ความตอ้งการของผู้เรียน ผู้เรียนได้ เดก็เลก็

ตอ้งการของผู้เรียน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

33 โครงการบ้านหลังเรยีน - เพือ่เปดิโอกาสใหเ้ดก็และ - เดก็และเยาวชนมี 20,000 20,000 20,000 - เดก็และเยาชน - เดก็ และเยาวชน กอง

เยาวชนไดท้ ากจิกรรมนนัทนาการ พฤตกิรรมที่เปลี่ยนแปลง เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ ร้อยละ 100  ที่เขา้ร่วม ผู้เขา่ร่วม กจิกรรมมี การศกึษา

ร่วมกนั ใฃ้เวลาหลงัเลกิเรียน ไปทัง้ทางดา้นร่างกาย กจิกรรมมพีฤตกิรรม พฤตกิรรมที่เปลี่ยน /โรงเรียนสงักดั

15.30 น.-17.30 น. อารมณ์สงัคม ที่เปลี่ยนแปลงทางดา้น แปลงไปทัง้ทางดา้น เทศบาล

- เพือ่เสริมสร้าง พัฒนา และสตปิญัญา ร่างกาย สตปิญัญา ร่างกายสตปิญัญา /ศนูย์พัฒนา

ศกัยภาพเดก็และเยาวชน และอารมณ์ที่ดขีึ้น และอารมณ์ เดก็เลก็

ตามวัยที่เหมาะสม มโีอกาสไดพ้ัฒนาตาม - เดก็ เยาวชน ผู้เขา่ร่วม 

- เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองสว่น ความถนดัอย่างเหมาะสมกจิกรรมที่ศนูย์กลาง

ทอ้งถิ่นเปน็ศนูย์กลางแหง่การ แหง่การเรียนรู้เพิม่ขึ้น 

เรียนรู้ ส าหรับเดก็และเยาวชน - เดก็ เยาวชน ผู้เขา่ร่วม 

-เพือ่ร่วมกนัปลกูฝังสร้างสรรค์ กจิกรรม มโีอกาสได้

สิ่งดงีามใหก้บัเดก็และเยาวชน พัฒนาศกัยภาพตาม

ความถนดัและตามความ

เหมาะสม

- สร้างโอกาสแหง่การ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

34 โครงการกิจกรรม - เพือ่จัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - จ้กกจิกรรมสง่เสริมการ 50,000 50,000 50,000 -นกัเรียน ร้อยละ 100 - นกัเรียเรียนมกีาร กอง

พฒันาผู้เรยีน เชน่ กจิกรรมลกูเสอื ยุวกาชาต พัฒนาผู้เรียน ใหก้บั ไดร่้วมกจิกรรมพัฒนา พัฒนาตามศกัยภาพดขีึ้น การศกึษา

เนตรนารี ,กจิกรรมแนะแนว นกัเรียนในโรงเรียนสงักดั ผู้เรียน /โรงเรียนสงักดั

การศกึษา ,กจิกรรมชุมนมุฯ เทศบาลเมอืงล าพูน เทศบาล

/ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

35 โครงการปัจฉมินเิทศ - เพือ่ใหน้กัเรียนชัน้อนบุาล - นกัเรียนระดบัชัน้อนบุาล 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละ 100 นกัเรียน - นกัเรียนชัน้อนบุาล กอง

ประถมศกึษาปทีี่ 6 และมธัยม ประถมศกึษา ปทีี่ 6 ที่จบการศกึษามขีวัญ ประถมศกึษาปทีี่ 6 และ การศกึษา

ศกึษาปทีี่ 3 มขีวัญและก าลงัใจ และมธัยมศกึษาปทีี่ 3 และก าลงัใจ มธัยมศกึษาปทีี่ 3 มขีวัญ /โรงเรียนสงักดั

โรงเรียนสงักดัเทศบาล และก าลงัใจ เทศบาล

ไดรั้บการอบรมหลงัจาก /ศนูย์พัฒนา

ส าเร็จการศกึษา เดก็เลก็



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

36 โครงการการเรยีนรู้ - เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ทกัษะ  - นกัเรียนโรงเรียน 320,000 320,000 320,000 - นกัเรียนโรงเรียน - นกัเรียนสามารถ กอง

สู่อาเซยีน พื้นฐานของภาษาอังกฤษที่เปน็ สงักดัเทศบาลเมอืงล าพูน เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ สงักดัเทศบาลเมอืงล าพูนสนทนาค าทกัทาย การศกึษา

ภาษาสากล และเปน็ภาษาที่  ไดเ้รียนรู้พื้นฐานภาษา ร้อยละ 100 ไดเ้รียน ภาษาอังกฤษและรู้ /โรงเรียนสงักดั

ใชใ้นการสื่อสารของประเทศ อังกฤษและการสนทนา รู้ภาษาอังกฤษ และ ค าศพัย์ภาษาอังกฤษ เทศบาล

ในอาเซยีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเพือ่นบา้น พื้นฐาน /ศนูย์พัฒนา

-เพือ่จัดกจิกรรมศนูย์การศกึษา - กลุ่มผู้สงูอายุ ผู้พกิารทัง้ - มศีนูย์การศกึษา - ประชาชนไดรั้บการ เดก็เลก็

ประชาคมอาเซยีนใหน้กัเรียนได้ 17 ชุมชนมโีอกาสทางการ ประชาคมอาเซยีนฯ ศกึษาเรียนรู้ในดา้น / ชุมชน ในเขต

เรียนรู้ การศกึษามากขึ้น ในเขตเทศบาลฯ ทกัษะภาษาวัฒนธรรม เทศบาล

-เพือ่เปน็การสง่เสริมการ - ใหค้วามรู้ สร้างความ อย่างนอ้ย 1 ศนูย์ เศรษฐกจิ สตูรการกา้ว

เรียนรู้ใหม้คีวามสอดคลอ้ง เขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคม - กลุ่มผู้สงูอายุ ผู้พกิาร สู่ประชาคมอาเซยีน

ตอ่การกา้วเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ประชาคมอาเซยีนโดยการ ในเขตเทศบาลมโีอกาส - พัฒนาความร่วมมอื

- เพือ่เปน็การพัฒนาทกัษะ ประชุม และจัดตั้งศนูย์การ ทางการการศกึษา ดา้นการศกึษากบักลุ่ม

แรงงานใหต้รงกบัความตอ้ง ศกึษาประชาคมอาเซยีน มากขึ้น ประเทศอาเซยีน

การของกลุ่มประเทศ - จัดกจิกรรมสอนเสริมให้ - ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร

สมาชกิอาเซยีน ความรู้การงานอาชพีเพือ่ให้ ในเขตเทศบาลมโีอกาส

- เพือ่พัฒนาความร่วมมอืดา้น สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ทางการศกึษามากขึ้น

การศกึษากบัประเทศอาเซยีน ของกลุ่มประเทศอาเซยีน

 (นกัเรียนแลกเปลี่ยน) 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

37 โครงการจดัสรรครู - เพือ่จัดสรรอัตราก าลงัครูให้ - จัดสรร/จัดหาครูโรงเรียน 10,000 10,000 10,000 -โรงเรียนสงักดัเทศบาล - มพีนกังานครูที่จัดสรร กอง

ตรงตามกลุ่มสาระ ครบตามกลุ่มสาระ ฯ บคุลากรทางการศกึษา เมอืงล าพูน มพีนกังาน ตรงตามกลุ่มสาระฯ และ การศกึษา

การเรยีนรู้ / บุคลากร - จัดหาบคุลากรทางการศกึษา ใหต้รงตามความตอ้งการ ครูที่ตรงตามกลุ่มสาระฯ บุคลากรทางการศกึษา /โรงเรียนสงักดั

ทางการศึกษา และบคุลากรสนบัสนนุการสอน ของโรงเรียน และบคุลากรทางการ ตรงความตอ้งการของ เทศบาล

ตามความต้องการ (ธุรการการเงนิฯ พัสด ุฯลฯ) ศกึษาครบร้อยละ 80 โรงเรียน /ศนูย์พัฒนา

ของโรงเรยีน เดก็เลก็

38 โครงการสัมมนา - เพือ่คณะกรรมการฯ - ผู้บริหาร บคุลากรทาง 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละ 90 มสีว่นร่วม - เพือ่คณะกรรมการฯ กอง

คณะกรรมการ รู้ถงึบทบาทหนา้ที่ของตนเอง การศกึษาคณะกรรมการ ในการพัฒนาการศกึษา รู้ถงึบทบาทหนา้ที่ การศกึษา

สถานศกึษาขั้นพื้น - เพือ่สร้างความสมัพันธอั์นดี สถานศกึษา เจ้าหนา้ที่ - ร้อยละ 100 รู้ถงึ ของตนเอง /โรงเรียนสงักดั

ฐานโรงเรยีนสังกัด ระหวา่ง บคุลากรทางการศกึษา  จ านวน 80 คน เขา้รับ บทบาทอ านาจหนา้ที่ -เพือ่สร้างความสมัพันธ์ เทศบาล

เทศบาลเมอืงล าพนู และคณะกรรมการ ณ การอบรมใหเ้ขา้ถงึบทบาท ของตนเอง อันดรีะหวา่ง บคุลากร /ศนูย์พัฒนา

- มโีอกาสไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ หนา้ที่ในการปฏบิตังิาน ทางการศกึษา และ เดก็เลก็

ประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั คณะกรรมการฯ

- มโีอกาสไดแ้ลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่ง

กนัและกนั



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

39 โครงการแขง่ขนัคนเก่ง - เพือ่คดัเลอืกนกัเรียนเขา้ร่วม - คดัเลอืกนกัเรียนโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 - นกัเรียนโรงเรียนสงักดั - นกัเรียนโรงเรียนสงักดั กอง

แขง่ขันทกัษะทางวชิาการ สงักดัเทศบาลเมอืงล าพูน เทศบาลเมอืงล าพูน เทศบาลเมอืงล าพูน การศกึษา

ระดบัภาคและระดบัประเทศ เขา้ร่วมแขง่ขันทกัษะ ในระดบัชัน้ป.5 และม.2 ไดเ้ขา้ร่วมการแขง่ขัน /โรงเรียนสงักดั

- เพือ่ใหค้รูและนกัเรียนมคีวาม ทางวชิาการ ที่ไดรั้บการคดัเลอืกแขง่ ทกัษะทางวชิาการ เทศบาล

ตื่นตวัทางวชิาการอยู่เสมอ ขันทกัษะทางวชิาการ /ศนูย์พัฒนา

ในระดบัภาค และระดบั เดก็เลก็

ประเทศ

40 โครงการจดัท า -เพือ่จัดท าเอกสารเผยแพร่ทาง - จัดพมิพเ์อกสาร 1,000 1,000 1,000 - ร้อยละ 100 - พนกังานครู และมผู้ีมี กอง

เอกสารเผยแพร่ วชิาการของโรงเรียนสงักดั ประชาสมัพันธด์า้นวชิาการ พนกังานครู ผู้มสีว่น สว่นเกี่ยวขอ้งทราบถงึ การศกึษา

ทางวิชาการ เทศบาลเมอืงล าพูน เกี่ยวขอ้งไดรั้บทราบ ขอ้มลูขา่วสารทาง /โรงเรียนสงักดั

ถงึผลงาน และเอกสาร วชิาการของโรงเรียน เทศบาล

ทางวชิาการของโรงเรียน สงักดัเทศบาลเมอืงล าพูน /ศนูย์พัฒนา

สงักดัเทศบาลเมอืงล าพูน เดก็เลก็



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

41 โครงการประกวด - เพือ่จัดประกวดหนงัสอือา่น - จัดใหม้กีารประกวด 2,000 2,000 2,000 - พนกังานครูเขา้ร่วม - พนกังานครู มคีวาม กอง

หนังสอือา่นประ ประกอบส าหรับเดก็ การจัดท าหนงัสอื การประกวดสื่อ หนงัสอื กระตอืรือร้นการที่จะหา การศกึษา

กอบส าหรับเด็ก -เพือ่เปน็การกระตุ้นใหพ้นกังาน อา่นประกอบส าหรับ อา่นประกอบส าหรับเดก็ ประสบการณ์และคน้ควา้ /โรงเรียนสงักดั

ครูมคีวามสนใจการจัดท าสื่อฯ เดก็ของพนกังานครู นวัตกรรมใหมเ่พือ่การจัด เทศบาล

ท าสื่อการสอน และ /ศนูย์พัฒนา

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ เดก็เลก็

ในการจัดการเรียน

การสอน

42 โครงการประชมุ - เพือ่จัดประชุมวเิคราะห์ - พนกังานครูและบคุลากร 80,000 80,000 80,000 - พนกังานครู และ - พนกังานครู และบคุลากร กอง

สัมมนาเชงิปฏบิัติ และวางแผนการจัดการ ทางการศกึษา บคุลากรทางการศกึษา ทางการศกึษาสามารถ การศกึษา

การวิเคราะห์และ คณุภาพการศกึษาของ จ านวน 150 คน เขา้รับ ร้อยละ 100 ไดร่้วมกนั พัฒนาปรับปรุงคณุภาพ /โรงเรียนสงักดั

วางแผนงานจดัการ โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืง การประชุมสมัมนาเชงิ วเิคราะหแ์ละวางแผน การจดัการศกึษาใหไ้ด้ เทศบาล

คุณภาพจดัการศึกษา ล าพูน และศกึษาดงูานของ ปฏบิตักิารในการวางแผน/ การพัฒนาคณุภาพการ มาตรฐาน และน าประสบ - /ศนูย์พัฒนา

และทัศนศึกษาดูงานฯ พนกังาน ครู และบคุลากร การจัดการศกึษา ศกึษา และศกึษาดงูาน การณ์มาปรับใชใ้นการ เดก็เลก็

ทางการศกึษา - จัดทศันศกึษาตามล าดบั จดัการเรียนการสอน

หวัขอ้การสมัมนา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

43 โครงการ 3 ร - เพือ่ใหค้รอบครัวมเีวที - ครอบครัวมเีวทใีนการ 20,000 20,000 20,000 -ครอบครัวร้อยละ 100 - ครอบครัวสามารถ กอง

 (รเิริ่ม รอบรู้ ร่วม กัน) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไดร่้วมกนัวเิคราะห์ วเิคราหพ์ร้อมทัง้แนวทาง การศกึษา

วเิคราะหส์ภาพปญัหาของ และเปน็ศนูย์กลางในการ สภาพปญัหาครอบครัว แกไ้ขปญัหาร่วมกนัได้ /โรงเรียนสงักดั

ครอบครัว และร่วมกนั พัฒนาสถาบนัครอบครัว และน าไปขยายผล เทศบาล

แกไ้ขปญัหา ในครอบครัวได้ /ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

44 โครงการทัศนศึกษา - เพือ่เปดิโอกาสใหเ้ดก็ไดท้ า - เดก็และเยาวชนในเขต 10,000 10,000 10,000 - เดก็และเยาวชนเดก็ - เดก็และเยาชน เดก็ กอง

 (กบนอกกะลา) กจิกรรมนนัทนาการร่วมกนั เทศบาล จ านวน 80 คน ดอ้ยโอกาสเปน็สว่นหนึ่ง ดอ้ยโอกาสรู้จักการถา่ย การศกึษา

-ปลกูฝังสิ่งดงีามใหก้บัเดก็สร้าง ร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ ในการด าเนนิการอนรัุกษ์ ทอดวัฒนธรรมประเพณี /โรงเรียนสงักดั

โอกาสแหง่การเรียนรู้ใหก้บัเดก็ ร่วมกนั สิ่งแวดลอ้ม และ ใหแ้กชุ่มชนและครอบครัว เทศบาล

และเยาวชน วัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกนัใน /ศนูย์พัฒนา

สงัคมได้ เดก็เลก็



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          แนวทางการพฒันาท่ี 1.3 : แผนงานส่งเสรมิพฒันา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

45 โครงการความร่วม - เพีอ่เปน็การเชื่อมสมัพันธ - นกัเรียนในเขตเทศบาล 25,000 25,000 25,000 - นกัเรียนที่มผีลการ - นกัเรียนที่ไดรั้บทนุการ กองการศกึษา

มือระหว่างประเทศ ไมตรีระหวา่งประเทศ เมอืงล าพูน จ านวน 50 ทนุ เรียนด ีและยากจน ศกึษาสามารถน าทนุการ

ด้านการศึกษา - เพือ่จัดใหม้กีารมอบทนุ ไดรั้บการพจิารณาคดัเลอืก ไดรั้บทนุการศกึษา ศกึษาไปใชใ้นการศกึษา

การศกึษาส าหรับนกัเรียน ตามคณุสมบตัทิี่ไดรั้บรับ ชว่ยแบง่เบาภาระคา่ใช้

ทนุการศกึษา จ่ายของผู้ปกครอง

46 โครงการส่งเสรมิ  -เพือ่เปน็เงนิรางวัลส าหรับองคก์ร -เพือ่เปน็คา่ใชจ้่ายในการ 50,000 50,000 50,000  -ร้อยละ 90 กองการ -กองศกึษา และโรงเรียน กอง

องค์กรปกครอง ปกครองสว่นทอ้งถิ่นที่ได้ จัดท าแผนดา้นการศกึษา ศกึษา และโรงเรียนสงักดั สงักดั ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ การศกึษา

ส่วนท้องถิน่ท่ีจดัท า รับรางวัลการประกวดจัดท า ซึ่งจะตอ้งรวบรวม/ ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ จัดท าแผนดา้นการศกึษา /โรงเรียนสงักดั

แผนพฒันาการศึก แผนการศกึษา วเิคราะหป์ระเดน็ปญัหา จัดท าแผนดา้นการศกึษา ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เทศบาล

ษาดเีด่น พร้อมเรียงล าดบัตาม ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  สามารถน า /ศนูย์พัฒนา

ความส าคญั  สามารถน า ไปเปน็แนวทางในการ เดก็เลก็

ไปเปน็แนวทางในการ พัฒนาการศกึษา

พัฒนาการศกึษา



          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              แนวทางการพฒันาท่ี 1.4 : แผนงานปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่  สร้างเสรมิวินัย  คุณธรรม และจรยิธรรมอนัดงีามให้เยาวชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมหลักสูตร - เพือ่ฝึกอบรมเยาวชน  - จัดฝึกอบรมหลกัสตูร 30,000 30,000 30,000 - มผู้ีผ่านเกณฑก์าร - เยาวชน / ประชาชน ส านกัปลดั

อาสาสมัครมัคคุเทศก์แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล  อาสาสมคัรมคัคเุทศก ์ อบรมที่สามารถ ในเขตเทศบาล

เยาวชนและประชาชน พนกังานเทศบาล ทอ้งถิ่น แกเ่ยาวชน ใหค้ าแนะน าและให้ /พนกังานเทศบาล

ในเขตเทศบาลและ ใหส้ามารถใหค้ าแนะน า  ประชาชนในเขตเทศบาล ขอ้มลูเกี่ยวกบัการ สามารถใหค้ าแนะน า

พนักงานของเทศบาลฯ หรือใหข้อ้มลูเกี่ยวกบั และพนกังานของเทศบาล ทอ่งเที่ยวในเขต และใหข้อ้มลูเกี่ยวกบั

การทอ่งเที่ยวในจังหวัด จ านวน 1 รุ่นๆ เทศบาลและใน การทอ่งเที่ยวในเขต

ล าพูนได้  ละ 50 คน จังหวัดล าพูนได ้ เทศบาลและใน

ไมต่่ ากวา่ร้อยละ80% จังหวัดล าพูนได้

ของผู้เขา้รับการ

อบรมจ านวน 50 คน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน



          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              แนวทางการพฒันาท่ี 1.4 : แผนงานปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่  สร้างเสรมิวินัย  คุณธรรม และจรยิธรรมอนัดงีามให้เยาวชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

2 โครงการเสรมิสร้าง - เพือ่ให ้บคุลากรทาง  -  จัดใหม้กีารอบรม 30,000 30,000 30,000  - ร้อยละ 90 - ครู นกัเรียน เยาวชน กอง

คุณธรรม จรยิธรรม การศกึษานกัเรียนไดฝึ้ก และฝึกปฎบิตัติาม บคุลากรทางการ ไดฝึ้กปฏบิตัตินเปน็ การศกึษา

บุคลากรทางการ ปฏบิตัตินในพุทธศาสนา หลกัพุทธศาสนามี ศกึษานกัเรียน ไดรั้บ พุทธมากะอยู่ใน /โรงเรีนสงักดั

ศึกษา และนักเรยีน ไดอ้ย่างถกูตอ้ง นกัเรียนเขา้ร่วม การศกึษอบรมปฏบิตัิ พระพุทธศาสนา และน า เทศบาล

- เพือ่ใหบ้คุลากรทาง - จัดใหม้กีารบรรพชา ตามหลกัพุทธศาสนา หลกัธรรม ค าสอนไปใช้ /ศนูย์พัฒนา

การศกึษานกัเรียนเขา้ถงึ สามเณรภาคฤดรู้อน และหลกัพุทธศาสนา ในชวีติประจ าวัน เดก็เลก็

หลกัธรรมของพุทธศาสนา ส าหรับเดก็และเยาวชน และหลกัธรรมไปใช้ ไดอ้ย่างมคีวามสขุ

และศาสนพธิตีา่ง ๆ ในเขตเทศบาล ในชวีติประจ าวัน - ครู นกัเรียน เยาวชน

- เพือ่ปลกูฝังใหม้รีะเบยีบ - จัดใหม้กีารอบรม ไดอ้ย่างมคีวามสขุ ในเขตที่ไดรั้บการฝึกปฏบิตัิ

วนิยัในตนเอง, รู้จักเสยีสละ ใหค้วามรู้และฝึกปฏบิตัิ - ร้อยละ 90บคุลากร ตนในการบรรพชามคีวาม

- เพือ่เสริมสร้างคณุธรรม ในการเสริมสร้าง ทางการศกึษา ซาบซึ้งในหลกัธรรมค าสอน

จริยธรรมที่ดงีามใหก้บั วนิยัคณุธรรม และ นกัเรียนไดฝึ้กปฏบิตัิ ของพระพุทธศาสนา

กบันกัเรียน จริยธรรมแกเ่ดก็นกัเรียน ตนในการบรรพชา -นกัเรียนมวีนิยัในตนเองใน

- ใหรู้้จักการอยู่ร่วมกนัเปน็ - จัดใหม้กีารอบรม รู้ถงึหลกัธรรมค าสอน การปฏบิตัตินในโอกาส

หมู่คณะ รู้จักความสามคัคี หลกัธรรมค าสอนของ ของพระพุทธศาสนา ตา่ง ๆ และเปน็ผู้มี

- เพือ่จัดอบรมเขา้คา่ย พุทธศาสนา แกน่กัเรียน คณุธรรมที่ดงีาม

จริยธรรม



          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              แนวทางการพฒันาท่ี 1.4 : แผนงานปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่  สร้างเสรมิวินัย  คุณธรรม และจรยิธรรมอนัดงีามให้เยาวชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

2 โครงการเสรมิสร้าง - เพือ่ใหบ้คุลากรทาง - จัดกจิกรรมสร้างความ - ร้อยละ 90 ของ -  นกัเรียนมคีวามเขา้ใจใน กอง

คุณธรรม จรยิธรรม การศกึษานกัเรียนสงักดั สามคัคใีหก้บันกัเรียน บคุลากรทางการศกึษา หลกัธรรมค าสอนของ การศกึษา

บุคลากรทางการ เทศบาลฯ ปฏบิตัติาม - บคุลากรทางการศกึษา นกัเรียน ปฏบตัติาม ศาสนาอย่างแทจ้ริง /โรงเรีนสงักดั

ศึกษา และนักเรยีน คา่นยิมพื้นฐานของคนไทย นกัเรียนสงักดัเทศบาลฯ คา่นยิมพื้นฐาน - บคุลากรทางการศกึษา เทศบาล

(ต่อ)  ปฏบิตัติามคา่นยิม ของคนไทย นกัเรียนสงักดัเทศบาลฯ /ศนูย์พัฒนา

พื้นฐานของคนไทย ปฏบิตัติามคา่นยิม เดก็เลก็

พื้นฐานของคนไทย

3 โครงการเสรมิสร้าง - เพือ่ใหน้กัเรียนมเีจตคตทิี่ดี - นกัเรียนทกุระดบัชัน้ 80,000 80,000 80,000 - นกัเรียนร้อยละ 80 - นกัเรียนเขา้ใจการ กอง

ระเบยีบ วินัย และ เกี่ยวกบัการปกครองระบอบ โรงเรียนสงักดัเทศบาล เขา้ใจการปกครอง ปกครองระบอบประชาธปิไตย การศกึษา

ประชาธปิไตย ประชาธปิไตย เมอืงล าพูนและ ระบอบประชาธปิไตย รู้จักการปกครองตนเอง /โรงเรีนสงักดั

- เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ ศนูย์พัฒนเดก็เลก็  - นกัเรียนไดป้ฏบิตัิ เทศบาล

และฝึกตนเองเกี่ยวกบัการ ไดรั้บการอบรมและ จริงสามารถน าความรู้ /ศนูย์พัฒนา

ใชส้ทิธเิสรีภาพ ความเสมอ ฝึกปฏบิตัสิมรรถนะ ไปใชใ้นชวีติประจ าวัน เดก็เลก็

ภาคและหนา้ที่ตามระบอบ ตามสถานการณ์จริง ไดอ้ย่างเหมาะสม

ประชาธปิไตย



          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              แนวทางการพฒันาท่ี 1.4 : แผนงานปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่  สร้างเสรมิวินัย  คุณธรรม และจรยิธรรมอนัดงีามให้เยาวชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

3 โครงการเสรมิสร้าง - เพือ่ใหน้กัเรียนมคีวามรู้ กอง

ระเบยีบ วินัย และ เกี่ยวกบักฎหมายจารจร การศกึษา

ประชาธปิไตย และปฏบิตัติามกฎหมาย /โรงเรีนสงักดั

(ต่อ) จารจรไดอ้ย่างถกูตอ้ง เทศบาล

- เพือ่เปฯ็การปลกูฝัง /ศนูย์พัฒนา

ระเบยีบวนิยั เดก็เลก็



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 เผยแพร่ทฤษฎเีศรษฐกิจ - เพือ่เปน็แหลง่เผยแพร่ - จัดกจิกรรมปลกูขา้ว 400,000 - - - มกีารด าเนนิ -สง่เสริมใหก้ลุ่มเยาวชน กองชา่ง

พอเพยีง ความรู้เศรษฐกจิพอเพยีง เกี่ยวขา้วในแปลงนา (อปท./ กจิกรรมตาม ตลอดจนประชาชน และ

ตามแนวพระราชด าริ สาธติบริเวณโครงการ อุดหนนุ) โครงการเกษตร ทั่วไปไดเ้รียนรู้ กองการศกึษา

- เพือ่ใหน้กัเรียนไดรู้้ เกษตรทฤษฎใีหม่ ทฤษฎใีหมอ่ย่างนอ้ย เร่ืองการปลกูขา้วตาม

ขัน้ตอนการปลกูขา้วตั้งแต่ โรงเรียนจามเทวี 1 กจิกรรม หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

เร่ิมจนถงึการเกบ็เกี่ยว พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน - เพือ่จัดเปน็สถานที่

- เพือ่สง่เสริมใหม้กีาร 42.25 ตารางวา สง่เสริมเกษตร

ด าเนนิกจิกรรมเสริมสร้าง - ตอ่ยอดกจิกรรม 500,000 1,000,000 - - มกีารด าเนนิ ทฤษฎใีหม ่เชน่ 

จิตส านกึ คา่นยิม ตามหลกัเศรษฐกจิ (อปท./ (อปท./ กจิกรรมตามโครงการ การปลกูขา้ว การ

คณุธรรม จริยธรรมแก่ พอเพยีงใหก้บับคุลากร อุดหนนุ) อุดหนนุ) เกษตรทฤษฎใีหม่ ปลกูพชืสมนุไพร

บคุลากรในสงักดัเทศบาล ของเทศบาลเมอืงล าพูน อย่างนอ้ย 2 กจิกรรม สง่เสริมการปลกูผัก

ประยุกตใ์ชห้ลกัเศรษฐกจิ บริเวณพื้นที่ 102 ไร่ ปลอดสารพษิ

พอเพยีงในการด าเนนิชวีติ ศนูย์เกษตรอนิทรีย์ การเลี้ยงสตัว ์ฯลฯ

เทศบาลเมอืงล าพูน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

               แนวทางการพฒันาท่ี 1.5  : แผนงานส่งเสรมิการศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแก่เยาวชนและประชาชน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

               แนวทางการพฒันาท่ี 1.5  : แผนงานส่งเสรมิการศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแก่เยาวชนและประชาชน

1 เผยแพร่ทฤษฎเีศรษฐกิจ - เพือ่ปลกุจิตส านกึให้ - กอ่สร้างปรับปรุง 5,000,000 - - - อาคารศนูย์ - อาคารศนูย์เกษตร กองชา่ง

พอเพยีง (ต่อ) บคุลากรของเทศบาล ซอ่มแซมอาคาร (อปท./ เศรษฐกจิจ านวน อนิทรีย์,ศนูย์เศษฐกจิ และ

ตลอดจนประชาชนในเขต ตลอดจนจัดหา อุดหนนุ) 2 แหง่  ไดรั้บการ พอเพยีง ไดรั้บการ กองการศกึษา

เทศบาลเมอืงล าพูน ได้ เคร่ืองใชป้ระจ าศนูย์ ปรับปรุงซอ่มแซม กอ่สร้าง ปรับปรุง

ตระหนกัถงึการด าเนนิ การเรียนรู้เศรษฐกจิ  ซอ่มแซม เพือ่เปน็แหลง่

ชวีติตามหลกัเศรษฐกจิ พอเพยีง  เรียนรู้ของเยาวชน

พอเพยีง และประยุกตใ์ช้ และประชาชนทั่วไป

ในชวีติประจ าวัน

- เพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติ 

ของประชาชน  สง่เสริม 

การพัฒนาศกัยภาพชุมชน

เมอืงใหม้คีวามเขม้แข็ง 

สามารถชว่ยเหลอื

ครอบครัวชุมชน และ

สงัคมได้

- เพือ่เปน็แหลง่เรียนรู้

และฝึกปฏบิตัแิกเ่ดก็

 เยาวชน และประชาชน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

               แนวทางการพฒันาท่ี 1.5  : แผนงานส่งเสรมิการศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแก่เยาวชนและประชาชน

2 โครงการขบัเคลื่อน -เพือ่จัดกจิกรรมการเรียนรู้ - บคุลากรทางการศกึษา 50,000 50,000      50,000  - บคุลากรทางการ  - บคุลากรทางการ กอง

หลักปรัชญาของ ที่ชว่ยเสริมสร้างอุปนสิยั  นกัเรียน ครู ชุมชน ศึกษา นักเรียน ศึกษา นักเรียน  ครู การศกึษา

เศษรฐกิจพอเพยีง พอเพยีง ผู้ปกครองไดเ้ขา้ ผู้ปกครองและชมุชน ผู้ปกครอง และชมุชน /โรงเรียนสงักดั

สู่สถานศึกษา - เพือ่ขยายผล และ ร่วมกจิกรรมในการ ร้อยละ 80 มี มสี่วนร่วม ในการ เทศบาล

เชื่อมโยงเครือขา่ย ขับเคลื่อนฯ พร้อมน าไป ส่วนร่วมในการ จัดกจิกรรม /ศนูย์พัฒนา

ขับเคลื่อนเศษรฐกจิพอเพยีง ประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวัน จัดกจิกรรม และ -บคุลากรทางการศกึษา เดก็เลก็

- เพือ่เปน็การสร้างอาชพี มคีวามรู้ความเขา้ใจ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

ตามแนวปรัชญาของ หลักปรัชญาของ และชมุชน น าหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง ปรัชญาของเศษรฐกจิ

พอเพยีงไปประยุกต์ใช้

ในชวีติประจ าวัน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

               แนวทางการพฒันาท่ี 1.5  : แผนงานส่งเสรมิการศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแก่เยาวชนและประชาชน

3 โครงการจดัการเรยีนการ -เพือ่จัดกจิกรรมการเรียนรู้ -บคุลากรทางการศกึษา 50,000    50,000    50,000     - บคุลากรทางการ  - บคุลากรทางการ กอง

สอนตามหลักปรัชญาของ ที่ชว่ยเสริมสร้างอุปนสิยั และนกัเรียนสงักดั ศกึษา นกัเรียน ศกึษา นกัเรียน  ครู การศกึษา

เศรษฐกิจพอเพยีงสู่สถาน พอเพยีง เทศบาลเมอืงล าพูน ผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครอง และชุมชน /โรงเรียนสงักดั

สถานศึกษา - เพือ่ขยายผลและเชื่อมโยง นกัเรียน ครู ชุมชน ร้อยละ 80มสีว่นร่วม มสีว่นร่วม ในการจัด เทศบาล

เครือขา่ยขับเคลื่อน ผู้ปกครอง ในการจัดกจิกรรม กจิกรรม /ศนูย์พัฒนา

 เศษรฐกจิพอเพยีง -ชุมชนและหนว่ยงาน -บคุลากรทางการศกึษา เดก็เลก็

-เพือ่เปน็การสร้างอาชพี อื่นทัง้ภาครัฐและเอกชน นกัเรียน ครู ผู้ปกครอง

ตามแนวปรัชญาของ และชุมชน น าหลกั

เศรษฐกจิพอเพยีง ปรัชญาของเศษรฐกจิ

-จัดท าแผนการจัดการ พอเพยีงไปประยุกตใ์ช้

เรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ ในชวีติประจ าวัน

เศรษฐกจิพอเพยีง 5 หนว่ย



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

               แนวทางการพฒันาท่ี 1.5  : แผนงานส่งเสรมิการศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแก่เยาวชนและประชาชน

4 โครงการโรงเรยีน - เพือ่สง่เสริมและพัฒนา - คณะครู  นกัเรียน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - นกัเรียนโรงเรียน - นกัเรียนบริหาร โรงเรียนสงักดั

ธนาคาร คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ และบคุลากรภายใน เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ สงักดัเทศบาล จัดการตนเองได้ เทศบาล

แกน่กัเรียนทกุคนใน สถานศกึษา เขา้ร่วม เมอืงล าพูนมี - นกัเรียนทกุคนใน /ศนูย์พัฒนา

โรงเรียน โครงการธนาคารโรงเรียน คณุลกัษณะที่พงึ โรงเรียนมคีวามรู้ เดก็เลก็

- เพือ่ปลกูฝังนสิยัในการ ในการออมเงนิ ประสงค ์ร้อยละ 100 เกี่ยวกบัการบญัชี

ประหยัดและอดออม - นกัเรียนโรงเรียน และการด ารงชวีติ

เงนิของนกัเรียนทกุคน สงักดัเทศบาลเมอืง ตามหลกัปรัชญา

ในโรงเรียน ล าพูน ออมเงนิฝาก ของเศรษฐกจิพอเพยีง

- เพือ่ใหน้กัเรียนทกุ ไวก้บัธนาคาร ไดต้ามศกัยภาพ

คนในโรงเรียนสงักดั โรงเรียนร้อยละ100

เทศบาลฯ รู้จักการด ารง - นกัเรียน

ชวีติตามหลกัปรัชญา ร้อยละ 100

ของเศรษฐกจิพอเพยีง ล าพูนด ารงชวีติตาม

หลกัปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

               แนวทางการพฒันาท่ี 1.5  : แผนงานส่งเสรมิการศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแก่เยาวชนและประชาชน

5 โครงการร้านค้า - เพือ่ใหบ้ริการแกค่รู - ครู นกัเรียน และ 10,000    10,000    10,000    - ร้อยละ 100 ไดใ้ช้ - บคุลากรทางการ โรงเรียนสงักดั

สวัสดกิารโรงเรยีน  และบคุลากรทางการ บคุลากรทางการศกึษา บริการร้านคา้ของ ไดรั้บบริการจากร้าน เทศบาล

ศกึษาในโรงเรียน สมคัรเขา้ร่วมร้านคา้ สวัสดกิาร คา้สวัสดกิาร

สวสัดกิารโรงเรียนและใชบ้ริการ

6 โครงการหนึง่โรง - เพือ่เปดิโอกาสให้ - ครู นกัเรียน โรงเรียน 45,000   45,000    45,000    - ร้อยละ 90 ครู และ -โปรดโอกาสใหน้กัเรียน โรงเรียนสงักดั

โรงเรยีนหนึง่ ครู นกัเรียนมคีวามคดิ สงักดัเทศบาลเมอืงล าพูน นกัเรียนไดป้ระดษิฐ์ มคีวามคดิสร้างสรรค์ เทศบาล

นวัตกรรม สร้างสรรคไ์ดแ้สดงออก สิ่งประดษิฐ์ที่เปน็ ไดแ้สดงออกทาง

ทางความคดิในเชงิสิ่ง นวตกรรมใหม่ ความคใินเชงิประดษิฐ์

ประดษิฐ์ - ใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนการ

- เพือ่ใหค้รู นกัเรียนได้ คดิแกป้ญ้หาและเกดิจิต

ฝึกฝนการคดิแกป้ญ้หา วทิยา

และเกดิจิตวทิยาศาสตร์ -ครู นกัเรียนไดรั้บความรู้

- เพือ่ใหค้รู นกัเรียนได้ สนกุสนาน และสามารถ

รับความรู้สนกุสนาน น าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติ

 และสามารถน าไปประยุกต์ ประจ าวันได้

ใชใ้นชวีติประจ าวันได้



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

1 รณรงค์สรา้งจติส านกึ - เพื่อใหเ้ยาวชน นักเรียน - จัดอบรมใหค้วามรู้ - 400,000 400,000 - เยาวชน นักเรียน - เยาวชน นักเรียน กองชา่งและ

แก่เยาวชน นกัเรยีน ประชาชน บุคลากรใน ความเขา้ใจเกี่ยวกับ (อปท.) (อปท.) ประชาชน และ ประชาชนและ กองสาธารณสขุฯ

ประชาชน และบคุลากร องคก์รตระหนักถงึปัญหาการ การจัดการสิ่งแวดลอ้ม  บุคลากรในองคก์ร บุคลากรในองคก์ร  

ในองค์กรมีส่วนรว่มในการ มสีว่นร่วมในการแกไ้ข - จัดท าเอกสารเผยแพร่ มสีว่นร่วมในการจัด มคีวามรู้ ความเขา้ใจ

จัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม - จัดทัศนศกึษาดูงาน การสิ่งแวดลอ้ม ในปัญหาสิ่งแวดลอ้ม

- สร้างจติส านกึในการ ดา้นสิ่งแวดลอ้ม มากขึ้นร้อยละ 20 และร่วมใจแกป้ัญหา

รักษาสิ่งแวดลอ้มใน - รณรงคก์ารประหยัด ในท้องถิ่นไดอ้ย่าง

โรงเรียน ชุมชนและองคก์ร ไฟฟา้และพลังงานใน เป็นรูปธรรมและ

- เพื่อลดและประหยัด ส านักงานและชุมชน ย่ังยืน

 พลังงานการใชไ้ฟฟา้และ - ประชาชนมจีติส านกึ

พลังงานอื่นๆ และมสีว่นร่วมในการ

จัดการสิ่งแวดลอ้ม

เมอืงล าพนู

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 : แผนงานสรา้งจติส านกึ ความตระหนกัและเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้ห้คนในชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

โครงการแผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพูน

          ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตรก์ารอนรุกัษ ์ฟืน้ฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจัดการน้ าแบบบรูณาการ

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตัย์

                                                    และสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 : แผนงานสรา้งจติส านกึ ความตระหนกัและเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้ห้คนในชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

          ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตรก์ารอนรุกัษ ์ฟืน้ฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจัดการน้ าแบบบรูณาการ

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตัย์

                                                    และสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 รณรงค์สรา้งจติส านกึ - เพื่อสง่เสริมใหป้ระชาชน - รณรงคล์ดปริมาณ กองชา่งและ

แก่เยาวชน นกัเรยีน มสีว่นร่วมในการก าจัดขยะ ขยะในส านักงาน กองสาธารณสขุฯ

ประชาชน และบคุลากร ใบไมโ้ดยวธิกีารอนุรักษ์ - ผลติปุ๋ยหมักอนิทรีย์ 250,000 250,000 250,000 - เทศบาลไดปุ้๋ยหมัก - ท าใหเ้ทศบาล

ในองค์กรมีส่วนรว่มในการ สิ่งแวดลอ้ม ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ตันตอ่วนั (อปท.) (อปท.) (อปท.) อนิทรีย์ไมน่อ้ยกวา่ สามารถก าจัดขยะ

จัดการสิ่งแวดล้อม - เพื่อลดปริมาณขยะ - จัดหาวสัดุเพื่อ 1 ตันตอ่วนั ชุมชน ใบไมโ้ดยวธิอีนุรักษ์  

(ต่อ) อนิทรีย์ที่ตอ้งสง่ไปก าจัด สนับสนุนใหชุ้มชน สามารถผลติปุ๋ยหมัก สิ่งแวดลอ้ม และมี  

โดยวธิฝัีงกลบ ผลติปุ๋ยหมักที่ผลติจาก อนิทรีย์ไมน่อ้ยกวา่ ปุ๋ยหมักใชใ้นกจิการ

มูลฝอยอนิทรีย์ 2 ตันตอ่เดอืนตอ่ ของเทศบาล

ที่เกดิขึ้นภายในชุมชน ชุมชน

ไมน่อ้ยกวา่ 2 ตัน/

เดอืน/ชุมชน

- จัดกจิกรรมอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 : แผนงานสรา้งจติส านกึ ความตระหนกัและเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้ห้คนในชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

          ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตรก์ารอนรุกัษ ์ฟืน้ฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจัดการน้ าแบบบรูณาการ

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตัย์

                                                    และสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 รกัษส์ิ่งแวดล้อม รวมใจรักษ์สิ่งแวดลอ้ม  

- เพื่อจัดท าน้ าจุลนิทรีย์ - จัดท าน้ าจุลนิทรีย์ 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละของความ - ท าใหพ้ื้นที่ในเขต กองชา่งและ

ชวีภาพ อ ีเอ็ม ส าหรับใช้ ชวีภาพ อ ีเอ็ม จ านวน ส าเร็จในการด าเนนิ เทศบาลเมอืงล าพนู กองสาธารณสขุฯ

ในการรักษาสิ่งแวดลอ้ม 15,000 ลติร/ปี กจิกรรมตามแผนที่ ตลอดจนคูเมอืงล าพนู  

ผลติปุ๋ยหมักและเกษตร ก าหนด (ร้อยละ 100) และแมน่้ ากวง มสีภาพ  

อนิทรีย์ จ านวนปุ๋ยหมักอนิทรีย์ แวดลอ้มที่ดขีึ้น

- เพื่อด าเนนิการผลติ - สามารถผลติปุ๋ยหมัก 300,000 300,000 300,000 ที่สามารถผลติได้ - ท าใหเ้ทศบาลมปีุ๋ย กองชา่งและ

ปุ๋ยหมักอนิทรีย์จากเศษ อนิทรีย์ได ้ไมน่อ้ยกวา่ (200 ตัน/ปี) หมักอนิทรีย์ส าหรับใช้ กองสาธารณสขุฯ

ใบไมส้ าหรับใชใ้นสวน 200 ตันตอ่ปี ในสวนสาธารณะ  

สาธารณะเทศบาลเมอืง เทศบาลเมอืงล าพนู  

ล าพนูและแจกจา่ยให้ และแจกจา่ยให้

ประชาชนในชุมชนไปใช้ ประชาชนในชุมชนไปใช้

ประโยชนใ์นครัวเรือน ประโยชนใ์นครัวเรือน



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 : แผนงานสรา้งจติส านกึ ความตระหนกัและเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้ห้คนในชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

          ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตรก์ารอนรุกัษ ์ฟืน้ฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจัดการน้ าแบบบรูณาการ

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตัย์

                                                    และสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 คัดแยกขยะมูลฝอย - ลดปริมาณขยะจาก - ปริมาณขยะจากตน้ 200,000 200,000 200,000 - ปริมาณขยะจาก - ปริมาณขยะตน้ทาง กองสาธารณสขุฯ

จากแหล่งก าเนดิเพือ่ ครัวเรือน โดยชุมชนมี ทางที่ลดลง (อปท.) (อปท.) (อปท.) ตน้ทางลดลงอย่างนอ้ย ลดลงร้อยละ 25 17 ชุมชน

การพัฒนาอย่างยั่งยนื สว่นร่วมในการคัดแยก ร้อยละ 25

ขยะประเภทตา่งๆ

- อบรมนักเรียนและชุมชน -นักเรียนและชุมชนมี

ใหรู้้จักการคัดแยกขยะ  ความรู้ในการคดัแยกขยะ

- ผลติปุ๋ยอนิทรีย์และวสัดุ - ปริมาณปุ๋ยอนิทรีย์ - ปริมาณขยะอนิทรีย์ - ปริมาณขยะลดลง

ปลูกจากขยะอนิทรีย์ และวสัดุปลูกที่ผลติได้ ลดลงไดผ้ลติปุ๋ยอนิทรีย์ อย่างนอ้ย 5 ตันตอ่วนั 

ส าหรับใชแ้ละจ าหนา่ย และวสัดุปลูกอย่างนอ้ย ไดผ้ลผลติปุ๋ยอนิทรีย์ 

ภายในเขตเทศบาล เดอืนละ 200 กก. และวสัดุปลูก เดอืนละ

200  กโิลกรัม

- คัดแยกของเสยีอันตราย - ปริมาณของเสยีอันตราย - ปริมาณของเสยี - มกีารคัดแยกของเสยี

และขยะตดิเชื้อออกจาก และขยะตดิเชื้อที่รวบรวม อันตรายและขยะ อันตรายและขยะตดิเชื้อ

ขยะมูลฝอยทั่วไป ไดจ้ากการคัดแยกตน้ทาง ตดิเชื้อลดลง ออกจากขยะมูลฝอย

ร้อยละ 100 ทั่วไป



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 : แผนงานสรา้งจติส านกึ ความตระหนกัและเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้ห้คนในชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

          ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตรก์ารอนรุกัษ ์ฟืน้ฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจัดการน้ าแบบบรูณาการ

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตัย์

                                                    และสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 คัดแยกขยะมูลฝอย - คัดแยกวสัดุอลูมเินยีม - ปริมาณวสัดุอลูมเินยีม - รวบรวมวสัดุอลูมเินยีม -รวบรวมวสัดุอลูมเินยีม กองสาธารณสขุฯ

จากแหล่งก าเนดิเพือ่ ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป ที่รวบรวมไดจ้ากร้านอาหาร จากร้านอาหารได้ เพื่อน าไปบริจาคแก่ 17 ชุมชน

การพัฒนาอย่างยั่งยนื เพื่อน าไปบริจาค อย่างนอ้ย 100 มูลนธิขิาเทียม ได ้

(ต่อ)  กโิลกรัมตอ่ปี 100 กโิลกรัมตอ่ปี

4 โครงการส านกังาน - ลดการใชพ้ลังงาน เนน้ -ก าหนดมาตรการใชไ้ฟฟา้/ 10,000 10,000 10,000 - ปริมาณการใชไ้ฟฟา้, - คา่น้ า คา่ไฟ ปริมาณ กองสาธารณสขุฯ

สีเขยีว Green office การใชท้รัพยากรธรรมชาติ ประปา/เชื้อเพลงิ (อปท.) (อปท.) (อปท.) ,ประปาเชื้อเพลงิ และ การใชเ้ชื้อเพลงิ 

ในส านักงาน ทรัพยากรภายใน และการใชท้รัพยากร

ส านักงานลดลง ภายในส านักงานลดลง 

ร้อยละ 25  ร้อยละ 25

- เพิ่มการจัดซื้อจัดจา้ง - ก าหนดมาตรการ -มกีารจัดซื้อ - มกีารใชส้นิคา้และ

สนิคา้และบริการสเีขยีว การจัดซื้อจัดจา้ง จัดจา้งสนิคา้และ บริการสเีขยีวทดแทน

และบริการสเีขยีว บริการสเีขยีว สนิคา้และบริการทั่วไป

เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ร้อยละ 25



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 : แผนงานสรา้งจติส านกึ ความตระหนกัและเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้ห้คนในชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

          ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตรก์ารอนรุกัษ ์ฟืน้ฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจัดการน้ าแบบบรูณาการ

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตัย์

                                                    และสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 ปรบัปรงุแก้ไขและ - เพื่อใหเ้ทศบัญญตัิ - จัดท า/ทบทวนเทศบัญญตัิ 10,000 10,000 10,000 - จัดท าเทศบัญญตัิ - เทศบาลเมอืงล าพนู กองสาธารณสขุฯ

จัดท าเทศบญัญัติป ี2560 เทศบาลเมอืงล าพนู เทศบาลเมอืงล าพนู (อปท.) (อปท.) (อปท.) ภายในปีงบ มเีทศบัญญตัที่เป็น

มคีวามเป็นปัจจุบันมากขึ้น ปี  2560พนักงาน ประมาณ 2560 ปัจจุบัน

- เพื่อใหพ้นักงาน เจา้หนา้ที่ มเีทศบัญญตัิ - พนักงาน เจา้หนา้ที่ 

เจา้หนา้ที่ มเีทศบัญญตั ิ ส าหรับปฏบิัตงิาน มเีทศบัญญตัสิ าหรับ

ไวเ้ป็นคูม่อืในการ ปฏบิัตงิาน

ปฏบิัตงิาน

6 โครงการส้วมสะอาด - เพื่อท าความสะอาดสว้ม - สว้มสาธารณะภายในเขต 5,000 5,000 5,000 - จ านวนสว้มสาธารณะ - สว้มสาธารณะภายใน กองสาธารณสขุฯ

สาธารณะภายในเขตเทศบาล เทศบาลเมอืงล าพนู (อปท.) (อปท.) (อปท.) ที่ไดรั้บการท าความ เขตเทศบาลเมอืงล าพนู

เมอืงล าพนู สะอาด มคีวามสะอาด

-เพื่อเป็นการสร้างความ - ความพงึพอใจของผู้ใช้ - ผ็ใชบ้ริการเกดิความ

ร่วมมอืในการดูแลรักษาสว้ม บริการ พงึพอใจ

สาธารณะใหก้ับหนว่ยงานอื่นๆ

ที่เกี่ยวขอ้ง



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 : แผนงานสรา้งจติส านกึ ความตระหนกัและเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้ห้คนในชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

          ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตรก์ารอนรุกัษ ์ฟืน้ฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจัดการน้ าแบบบรูณาการ

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตัย์

                                                    และสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 บา้นนา่อยู่คู่เศรษฐกิจ - จัดกจิกรรมใหค้รอบครัว - ประชาชนในเขตเทศบาล 5,000 5,000 5,000 - ประชาชนในเขต - สถาบันครอบครัว กองสาธารณสขุฯ

พอเพยีง มสีว่นร่วมปลูกฝัง  ทั้ง 17ชุมชน เขา้ร่วม เทศบาล เขา้ร่วม มคีวามเขม้แขง็ป้องกัน 17 ชุมชน

ความหมายของ กจิกรรมตามหลักเกณฑ์ กจิกรรมร้อยละ 50 ปัญหายาเสพตดิ

เศรษฐกจิพอเพยีง ที่ก าหนด ของหลังคาเรือน

8 ผ้าปา่ขยะรไีซเคลิ - เพื่อสง่เสริมใหป้ระชาชน - จัดกจิกรรมผ้าป่าขยะ 10,000 10,000 10,000 - จัดกจิกรรมผ้าป่า - มกีารจัดกจิกรรมผ้าปา่ กองสาธารณสขุฯ

เห็นความส าคัญและ รีไซเคลิในเทศบาลเมอืง (อปท.) (อปท.) (อปท.) ขยะรีไซเคลิ ใน ขยะรีไซเคลิในชุมชน 17 ชุมชน

ประโยชนข์องขยะรีไซเคลิ ล าพนู ปีละ 3 คร้ัง เทศบาลเมอืงล าพนู - มกีารน าขยะรีไซเคลิ

 - เพื่อลดปริมาณขยะ ปีละ 3 คร้ัง กลับไปใชป้ระโยชน์

รีไซเคลิในชุมชน

 - เพื่อคัดแยกขยะรีไซเคลิ

ออกจากขยะเปียก/ขยะ

ทั่วไป

 - สร้างรายไดจ้ากการ

คัดแยกขยะรีไซเคลิ  



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 : แผนงานสรา้งจติส านกึ ความตระหนกัและเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้ห้คนในชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

          ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตรก์ารอนรุกัษ ์ฟืน้ฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจัดการน้ าแบบบรูณาการ

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตัย์

                                                    และสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 พัฒนาเมือง เกษตร - เพื่อแปลงหลักการ - มกีารด าเนนิกจิกรรม 5,000 5,000 5,000 - มแีหลง่เรียนรู้ตาม - ประชาชนมกีาร กองสาธารณสขุฯ

อนิทรยี์ ปลอดสารพษิ ด าเนนิการโครงการ โครงการฯอย่างเป็นรูปธรรม (อปท.) (อปท.) (อปท.) โครงการเศรษฐกจิ บริโภคผลติภัณฑท์ี่ 17  ชุมชน

ทุกชวิีตรกัษส์ิ่งแวดล้อม เศรษฐกจิพอเพยีงตาม - มผีลผลติดา้นภูมปิัญญา พอเพยีงฯ จ านวน ปลอดสารพษิ

แนวพระราชด าริอย่าง และดา้นสิ่งแวดลอ้ม 1 แหง่ -ประชาชนน าหลักการ

เป็นรูปธรรม เชน่ กา๊ซเชื้อเพลงิชวีภาพ - มผีลผลติดา้นภูมิ เศรษฐกจิพอเพยีง

- เพื่อจัดแบ่งพื้นที่ออก ปุ๋ยหมัก ฯลฯ ปัญญาและดา้น ตามแนวพระราชด าริ

เป็นสถานที่สง่เสริมภูมิ - ด าเนนิการในพื้นที่ สิ่งแวดลอ้ม - ลดปริมาณขยะ/

ปัญหาดา้นเกษตรอนิทรีย์ 102 ไร่ เพื่อจัดตัง้ศูนย์ อย่างนอ้ยชุมชนละ ของเสยีที่จะน าไป

และบริหารจัดการสิ่ง ถา่ยทอดภูมปิัญญา 2 ผลติภัณฑ์ จัดการตามระบบ

แวดลอ้ม สร้างอาคารท าปุ๋ยหมัก/  -มแีหลง่เรียนรู้/สถานที่

-เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ โรงสขีา้ว/ระบบบาดาล/ แปลงทดลอง ทดสอบ

ของคนในชุมชนเมอืงและ ถังเก็บน้ าและขยายเขตไฟฟา้ และฝึกปฏบิัตใิน

พฒันาเมอืงใหน้า่อยู่ อบรมใหค้วามรู้และศกึษา เทศบาลเมอืงล าพนู

- เพื่อสง่เสริมการเจริญ ดูงาน

เตบิโตดา้นเกษตรอนิทรีย์

และดา้นสิ่งแวดลอ้ม

(เงนิอุดหนุดรัฐบาล)



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 : แผนงานสรา้งจติส านกึ ความตระหนกัและเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้ห้คนในชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

          ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตรก์ารอนรุกัษ ์ฟืน้ฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจัดการน้ าแบบบรูณาการ

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตัย์

                                                    และสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 พัฒนาเมือง เกษตร - เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้ กองสาธารณสขุฯ

อนิทรยี์ ปลอดสารพษิ สถานที/่แปลงทดลอง/ 17  ชุมชน

ทุกชวิีตรกัษส์ิ่งแวดล้อม ทดสอบและผู้ปฏบิัตแิก่

(ต่อ) เด็ก เยาวชน ประชาชน  

10 ศูนย์เกษตรอนิทรยี์ - เพื่อจัดใหม้ศีูนย์การ - จัดตัง้ศูนย์เกษตรอนิทรีย์ 5,000 5,000 5,000 - ศูนย์เรียนรู้เกษตร - ชุมชนมศีนูย์การเรียนรู้ กองสาธารณสขุฯ

แบบยั่งยนื เทศบาล เรียนรู้เกษตรอนิทรีย์ มกีารด าเนนิการ (อปท.) (อปท.) (อปท.) อนิทรีย์มกีารถา่ย เกษตรอนิทรีย์ 17  ชุมชน

เมืองล าพูน - เพื่อใหม้กีารรวมกลุม่ อย่างตอ่เนื่อง ตามแผน ทอดองคค์วามรู้แก่ - ชุมชนมกีารรวมกลุม่

อาชพีเกษตรอนิทรีย์ หลักที่วางไว้ ประชาชนอย่างนอ้ย อาชพีเกษตรอนิทรีย์

- เพื่อใหม้กีารสบืทอด ปีละ 1 คร้ัง - ความรู้ดา้นเกษตร

ความรู้ดา้นเกษตรอนิทรีย์ อนิทรีย์ มกีารถย่ทอดสู่

ชุมชน



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 : แผนงานสรา้งจติส านกึ ความตระหนกัและเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้ห้คนในชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

          ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตรก์ารอนรุกัษ ์ฟืน้ฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจัดการน้ าแบบบรูณาการ

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตัย์

                                                    และสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11  วันสิ่งแวดล้อมไทย - สร้างการมสีว่นร่วมของ - ประชาชนร่วมกันพฒันา 10,000 10,000 10,000 - ประชาชนร้อยละ 75  - ประชาชนมสีถานที่ กองสาธารณสขุฯ

ประชาชนดา้นสิ่งแวดลอ้ม สิ่งแวดลอ้มในชุมชน มสีว่นร่วมใน แสดงออกทางความคดิ

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม

12 รณรงค์สรา้งจติส านกึ - เพื่อใหเ้ยาวชน นักเรียน - เยาวชนและประชาชน 5,000 5,000 5,000  - นักเรียนจาก เยาวชน นักเรียน และ กองสาธารณสขุฯ

แก่เยาวชน นกัเรยีน และประชาชนมสีว่นร่วม จ านวน 200  คน/ปี (อปท.) (อปท.) (อปท.) โรงเรียนในสังกัด ประชาชนมจีติส านกึ

และประชาชนมี ในการจัดการสิ่งแวดลอ้ม เขา้ร่วมรณรงค ์เพื่อสร้าง ทั้ง 4 โรง เขา้ร่วม รักษ์สิ่งแวดลอ้ม

ส่วนรว่มในการจัดการ จติส านกึในการจัดการ กจิกรรมดา้น

สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดลอ้ม สิ่งแวดลอ้ม



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 : แผนงานสรา้งจติส านกึ ความตระหนกัและเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้ห้คนในชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

          ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตรก์ารอนรุกัษ ์ฟืน้ฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจัดการน้ าแบบบรูณาการ

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตัย์

                                                    และสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 โครงการสรา้ง -เพื่อใหบุ้คลากรทางการศกึษา - บุคลากรทางการศกึษา 80,000   80,000    80,000    - ร้อยละ90 ครู นักเรียน - ครู นักเรียนประชาชน กอง

จติส านกึในการ บุคลากรตระหนักมคีวาม และบุคลากรและประชาชน ประชาชนไดรั้บการอบรม มคีวามตระหนักถงึ การศกึษา

จัดการสิ่งแวดล้อม ตระหนักถงึความส าคัญของ ในเขตเทศบาลเมอืงล าพนู มคีวามรู้และความเขา้ใจ ความส าคัญของ /โรงเรีนสังกัด

ทรัพยากรธรรมชาติ -จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาล

- เพื่อปลูกจติส านกึใหเ้ด็ก การดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้ม สิ่งแวดลอ้ม - เพื่อปลูกจติส านกึให้ /ศูนย์พฒันา

 และเยาวชนในเขตเทศบาล ใหก้ับนักเรียน เยาวชน - ร้อยละ 90 บุคลากร ครู นักเรียน ประชาชน เด็กเล็ก

มใีจรัก และหวงแหนในสิ่ง ประชาชนในเขตเทศบาล ทางการศกึษา บุคลากร ในเขตเทศบาล ชุมชนใน

แวดลอ้มธรรมชาติ อบรมมคีวามรักและ มใีจรัก และหวงแหน เขตเทศบาล

- เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ หว่งแหนทรัพยากร สิ่งแวดลอ้ม และ

ที่มเีพิ่มมากขึ้นอย่างตอ่เนื่อง ธรรมชาตแิละ ทรัพยากรธรรมชาติ

 - เพื่อปลูกจติส านกึให้ สิ่งแวดลอ้ม - เกดิความสัมพนัธ์

นักเรียนและครอบครัว ร้อยละ 90 ครู บุตลากร ระหวา่งประชาชน 

ร่วมกันลดภาวะโลกร้อน นักเรียนและครอบครัว ครอบครัว กับโรงเรียน

ร่วมกันลดภาวะโลกร้อน



เปา้หมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รบั ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 : แผนงานสรา้งจติส านกึ ความตระหนกัและเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้ห้คนในชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

          ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตรก์ารอนรุกัษ ์ฟืน้ฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจัดการน้ าแบบบรูณาการ

          ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตัย์

                                                    และสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 โครงการสรา้ง  - เพื่อใหเ้กดิความสัมพนัธ์ - ใหค้รู นักเรียน กอง

จติส านกึในการ ระหวา่งครอบครัวกับโรงเรียน บุคลากรทาง การศกึษา

จัดการสิ่งแวดล้อม  - เพื่อสนองนโยบายการลด การศกึษา มกีารลด /โรงเรีนสังกัด

(ต่อ) ภาวะโลกร้อน และประหยัด ใชพ้ลังงาน เทศบาล

พลังงานของรัฐบาล  - ปลูกจติส านกึให้ /ศูนย์พฒันา

- เพื่อใหค้รู นักเรียน บุคลากร นักเรียนและครอบครัว เด็กเล็ก

ทางการศกึษา มกีารลด ร่วมกันลดภาวะ ชุมชนใน

ใชพ้ลังงาน โลกร้อน เขตเทศบาล



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการอนุรักษ์และ - เพือ่ปรับปรุงสภาพแมน่้้ากวง - ด้าเนนิการก้าจัดผักตบชวา 40,000 - - - ไมม่ผัีกตบชวา วัชพชื - ท้าใหท้ศันยีภาพ ส้านกัปลดั 

บ้ารุงรักษาแม่น้้ากวง ใหด้ขีึ้น และสามารถใชง้าน วัชพชืและสิ่งกดีขวางทางน้้า และสิ่งกดีขวางทางน้้า ในแมน่้้ากวงดขีึ้น 

ไดท้กุฤดกูาล ตลอดแมน่้้ากวงที่อยู่ในเขต ในแมน่้้ากวง ที่อยู่ในเขต สามารถใชง้านได้

 - เพือ่ด้าเนนิการก้าจัด เทศบาลเมอืงล้าพูน เทศบาลเมอืงล้าพูน ทกุฤดกูาล

ผักตบชวาและวัชพชืตา่งๆ - บรูณาการร่วมกบั - ไมม่ผัีกตบชวาหรือ

รวมถงึ สิ่งกดีขวางทางน้้า หนว่ยงานอื่น วัชพชืในแมน่้้ากวงที่อยู่

- เพือ่จัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ ในเขตเทศบาลเมอืงล้าพูน

ในการก้าจัดผักตบชวาและ - ท้าใหค้ณุภาพของน้้า

วัชพชืตา่งๆ ดขีึ้นสิ่งมชีวีติสามารถ

-เพือ่ใหป้ระชาชน สว่นราชการ อาศยัอยู่ในน้้าได้

และองคก์รตา่งๆ ไดม้สีว่นร่วม

ในการอนรัุกษแ์ละบ้ารุงรักษา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล้าพนู

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน้้า

น้้าในแม่น้้ากวง คูเมอืงและ - เพื่อเปน็การเฝ้าระวัง ตดิตาม - ตรวจวเิคราะห์ 120,000 120,000 120,000 - แหลง่น้้าในเขต - แหลง่น้้าในเขต กองชา่ง

แหล่งน้้าธรรมชาติ ตรวจสอบคณุภาพน้้าในแหลง่ คณุภาพน้้า/เดอืน (อปท.) (อปท.) (อปท.) เทศบาลเมอืง เทศบาลเมอืงล้าพูน

และเพิ่มประสทิธภิาพ น้้าตา่งๆในเขตเทศบาลเมอืง จากแหลง่น้้าตา่งๆ ล้าพูนมคีา่ดชันี ไดรั้บการดแูลรักษา

ห้องปฏบิัติการสิ่งแวดล้อม ล้าพูน ไดแ้ก่ ตา่งๆเปน็ไปตามคา่ และปรับปรุงใหม้ี

- จัดหาน้้ายาเคมแีละอุปกรณ์ - แมน่้้ากวง 5 จุด มาตรฐานน้้า สภาพที่ดขีึ้น

                เพิม่เตมิและทดแทนในหอ้ง - คเูมอืงทัง้ 15 คเูมอืง ผิวดนิ มนี้้ายาเคมี - เพือ่เพิม่ประสทิธิ

ปฎบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ - ระบบบ้าบดัน้้าเสยี และอุปกรณ์เพยีงพอ ภาพการปฏบิตังิาน

เพือ่รองรับการเฝ้าระวังและ - สถานสีบูน้้าเสยี ตอ่ความตอ้งการ ในหอ้งปฏบิตักิาร

ตดิตามตรวจสอบมลพษิ - ตรวจวเิคราะห์ ในการปฏบิตักิาร ทางวทิยาศาสตร์

ทางน้้าที่เพิม่มากขึ้นใน คณุภาพน้้าหาคา่ดชันี ทางวทิยาศาสตร์ ของระบบบ้าบดัน้้าเสยี

ปจัจุบนัและอนาคต วัดคณุภาพน้้า ไดแ้ก่ - คณุภาพน้้าในแมน่้้า

-เพือ่เปน็การตดิตามการ อุณหภมูิ,PH,DO,COD กวง คเูมอืงและ

เปลี่ยนแปลงและเฝ้าระวัง SS,TCB,FCB เปน็ตน้ แหลง่น้้าธรรมชาติ

คณุภาพน้้าและสถานการณ์ ไดรั้บการดแูลรักษา

ของการปนเปื้อนสิ่งสกปรก ใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตลอดจนแนวโนม้สภาพปญัหา

น้้าในแม่น้้ากวง คูเมอืงและ ของน้้าเสยีที่เกดิขึ้นในแหลง่น้้า

แหล่งน้้าธรรมชาติ ตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน้้า

และเพิ่มประสทิธภิาพ กรณีประชาชนร้องเรียน หรือ

ห้องปฏบิัติการสิ่งแวดล้อม ขอความอนเุคราะห์

(ต่อ) -เพือ่เปน็การตรวจสอบ -ตรวจวเิคราะหค์ณุภาพ 50,000 50,000 50,000 -ท้าใหท้ราบขอ้ -ท้าใหท้ราบคา่ดชันี กองชา่ง

ขอ้เทจ็จริงจากแหลง่ก้าเนดิ น้้าจาก ตวัอย่างน้้าทิ้ง (อปท.) (อปท.) (อปท.) เทจ็จริงถงึสาเหตขุอง ชี้วัดคณุภาพน้้า

มลพษิทางน้้า ที่เปน็สาเหตุ จากแหลง่ก้าเนดิมลพษิ ปญัหาน้้าเนา่เสยี ตามที่ประชาชน

สร้างความร้าคาญและ ทางน้้า เพือ่หาคา่ดชันี ที่กอ่ใหเ้กดิความ ร้องเรียนจากแหลง่

เดอืดร้อนใหแ้กป่ระชาชน วัดความสกปรกไดแ้ก่ ร้าคาญแกป่ระชาชน ก้าเนดิมลพษิทางน้้า

อาท ิบา้นพักอาศยั โรงแรม อุณหภมูิ,PH,สาร ที่ไดรั้บความเดอืด-

สถานประกอบการ แขวนลอย(SS),BOD, ร้อน

ร้านอาหาร เปน็ตน้ COD เปน็ตน้
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ
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2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การเฝ้าระวังคณุภาพแหลง่น้้า

น้้าในแม่น้้ากวง คูเมอืงและ ชว่งเทศกาลสงกรานตใ์นคเูมอืง

แหล่งน้้าธรรมชาติ - เพือ่เปน็การเฝ้าระวังและ - เฝ้าระวังและตดิตาม 20,000 20,000 20,000 -น้้าในคเูมอืง ไดรั้บ -ท้าใหป้ระชาชนมี กองชา่ง

และเพิ่มประสทิธภิาพ ตดิตามคณุภาพน้้าในคเูมอืง คณุภาพน้้าในคเูมอืง (อปท.) (อปท) (อปท.) การดแูลรักษาและ ความเชื่อมั่นในการ

ห้องปฏบิัติการสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมอืงล้าพูน ในชว่งสงกรานต ์โดย ปรับคณุภาพน้้า ใชป้ระโยชนจ์าก

(ต่อ) ในชว่งเทศกาลสงกรานต์ เกบ็ตวัอย่างน้้า 15 จุด แหลง่น้้าในชว่ง

- ตดิตั้งปา้ย 10,000 10,000 10,000 เทศกาลสงกรานต์

 ประชาสมัพันธ์ (อปท.) (อปท.) (อปท.)   

คณุภาพน้้าในคเูมอืง  

จ้านวน  4 ปา้ย

- เพือ่ใชใ้นการตรวจวเิคราะห์ - จัดซื้อน้้ากลั่น 15,000 15,000 15,000 - สามารถลดการใชน้้้า - ท้าใหก้ารวเิคราะห์ กองชา่ง

และประมวลคณุภาพน้้าใน จ้านวน  60 แกลลอน (อปท.) (อปท.) (อปท.) ในหอ้งปฏบิตักิารได้ และประมวลผล

หอ้งปฏบิตังิานวทิยาศาสตร์ - จัดซื้อเคร่ืองตรวจ 50,000 50,000 50,000 - สามารถด้าเนนิการ คณุภาพน้้าเปน็ไป

วเิคราะห(์Multi- (อปท.) (อปท.) (อปท.) ตรวจวเิคราะห์ อย่างมปีระสทิธภิาพ

Parameter Analyser) คณุภาพน้้าเบื้องตน้

ภายใน 1 วัน
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              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ
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          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพ - จัดซื้อเคร่ืองวเิคราะห์ 50,000 50,000 50,000 การตรวจสอบ กองชา่ง

น้้าในแม่น้้ากวง คูเมอืงและ ปริมาณออกซเิจนที่จะ (อปท.) (อปท.) (อปท.) คณุภาพน้้าภายใน

แหล่งน้้าธรรมชาติ ละลายน้้าภาคสนาม เขตเทศบาลเมอืง

และเพิ่มประสทิธภิาพ - สง่ตวัอย่างน้้าไปตรวจสอบ - ตรวจสอบคณุภาพ 50,000 50,000 50,000 ล้าพูนสามารถท้าได้

ห้องปฏบิัติการสิ่งแวดล้อม ยังหอ้งปฏบิตักิาร น้้าในปจัจัยที่หอ้ง (อปท.) (อปท.) (อปท.) ท้าไดค้รอบคลมุ

(ต่อ) ปฏบิตักิารของเทศบาล มากขึ้น

ไมส่ามารถทดสอบได้

3 บรหิารจดัการก้าจดัขยะ กอ่สร้างปรับปรุงสถานขีนถา่ยขยะมลูฝอย

มูลฝอย - เพือ่ศกึษาความเหมาะสม - ด้าเนนิการพัฒนา 500,000 15,000,000 15,000,000 - สถานขีนถา่ยขยะ - การรวบรวมและ กองชา่ง

สถานที่ตั้งโครงการและการ ระบบการจัดการ (อปท./ (อปท./ (อปท./ ไดรั้บการปรับปรุง ขนถา่ยขยะมลูฝอย

ออกแบบสถานขีนถา่ยขยะ ขยะแบบครบวงจร อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) และมรีะบบก้าจัด มปีระสทิธภิาพได้

มลูฝอย มลูฝอยอย่างถกู มาตรฐาน

หลกัสขุาภบิาล
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3 บรหิารจดัการก้าจดัขยะ - เพือ่เปน็ศนูย์รวบรวมและ - เปน็แหลง่เรียนรู้ กองชา่ง

มูลฝอย (ต่อ) ขนถา่ยขยะมลูฝอยน้าไป และศนูย์ถา่ยทอด

ก้าจัดใหไ้ดม้าตรฐาน การจัดการมลูฝอย

- เพือ่ใหม้รีะบบก้าจัดมลูฝอย  แบบครบวงจรอย่าง

ซึ่งเปน็ศนูย์ถา่ยทอดการ ย่ังยืน

จัดการมลูฝอยแบบครบวงจร

-เพื่อเป็นแมแ่บบในการบริหาร

จัดการมลูฝอยอย่างถกูหลกั

สขุาภบิาลใหก้บัองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

พัฒนาระบบจ้างเหมาด้าเนนิการก้าจัดขยะมลูฝอย

- เพือ่ใหเ้อกชนซึ่งเปน็ผู้ที่มี - จ้างเหมาเอกชนด้าเนนิ 8,120,000 8,120,000 8,120,000 - สามารถก้าจัดขยะ - การก้าจัดขยะ กองชา่ง

ความช้านาญมสีว่นร่วมและ การก้าจัดขยะมลูฝอยของ (อปท.) (อปท.) (อปท.) มลูฝอยในเขต มลูฝอยของเทศบาล

ด้าเนนิกจิการของเทศบาล เทศบาล เทศบาลไดท้ัง้หมด มรีะเบยีบวนิยัมากขึ้น

- เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ - จ้างเหมาเชา่เคร่ือง  ไดม้าตรฐานและ

ก้าจัดมลูฝอย ชั่งน้้าหนกัรถยนต์  มปีระสทิธภิาพ

- จ้างเหมาเอกชนด้าเนนิ

กจิการอื่นๆ ที่จ้าเปน็

เชน่จ้างเหมา รถบรรทกุ ฯลฯ
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          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

4 บรหิารจดัการระบบบ้าบัด จัดการและบ้ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ้าบดัน้้าเสยี

น้้าเสยี - เพือ่บ้ารุงรักษาระบบ - ซอ่มแซมระบบ 250,000 2,700,000 2,700,000 - ระบบรวบรวม - ระบบบ้าบดัน้้าเสยี กองชา่ง

รวบรวมและบ้าบดัน้้าเสยีใหม้ี เคร่ืองจักรและ และบ้าบดัน้้าเสยี มสีภาพดใีชง้านได้

สภาพที่ดอียู่เสมอ อุปกรณ์ของระบบ สามารถใชง้าน ตลอดเวลา

- เพือ่บ้าบดัน้้าทื้งชุมชนใหไ้ด้ บ้าบดัน้้าเสยี ไดเ้ปน็อย่างดแีละ - คณุภาพน้้าที่ผ่าน

มาตรฐานกอ่นปลอ่ยลงสู่ - จัดซื้ออุปกรณ์และ น้้าที่ผ่านการบ้าบดั ระบบบ้าบดัน้้าเสยี

แหลง่น้้าสาธารณะ ปรับปรุงระบบวงจร จากระบบมคีา่ที่ได้ ไดม้าตรฐาน

- เพือ่ยืดอายุการใชง้านของ ไฟฟา้เพือ่ใหป้ระหยัด มาตรฐาน

เคร่ืองจักรระบบบ้าบดัน้้าเสยี พลงังานไฟฟา้  

- วางระบบการใหห้นว่ยงาน - ประสานขอความ  

ภาครัฐ/เอกชนเขา้มาด้าเนนิ- ร่วมมอืหนว่ยงาน/  

การบริหารจัดการระบบ ภาครัฐ/เอกชนเขา้มา

บ้าบดัน้้าเสยี ใหค้้าแนะน้าหรือปรึกษา

หารือพร้อมเสนอวธิกีาร

บริหารจัดการระบบ

บ้าบดัน้้าเสยีใหไ้ดม้าตรฐาน

- ปรับปรุงประตรูะบายน้้า



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

4 บรหิารจดัการระบบบ้าบัด ศกึษาจัดเกบ็คา่จัดการน้้าเสยี

น้้าเสยี - เพือ่ศกึษาและก้าหนดอัตรา - จ้างที่ปรึกษาท้า - - 150,000 - สามารถจัดเกบ็ - สามารถน้าผลการ กองชา่ง

(ต่อ) คา่ธรรมเนยีม วธิกีารจัดเกบ็ การศกึษาความเปน็ไปได้ (อปท./ คา่ธรรมเนยีม ศกึษามาเปน็แนว

และการบริหารจัดการในการ ทางดา้นวชิาการของ อุดหนนุ) ในการบ้าบดั ทางในการก้าหนด

จัดเกบ็คา่จัดการน้้าเสยีที่ ระเบยีบในการจัด น้้าเสยี ท้าให้ อัตราคา่ธรรมเนยีม

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัคา่ เกบ็คา่ธรรมเนยีมใน เทศบาลมรีายได้ วธิกีารจัดเกบ็และ

ใชจ้่ายในการด้าเนนิงานของ การบ้าบดัน้้าเสยี เพิม่ขึ้น บริหารจัดการ

เทศบาล  น้้าเสยีที่เหมาะสม

จัดหารถดดูสิ่งโสโครกและฉดีลา้งทอ่ระบายน้้า

- เพือ่ก้าจัดสิ่งโสโครกใน - จัดซื้อรถดดูสิ่งโสโครก - - 15,000,000    - ทอ่ระบายน้้า - ทอ่ระบายน้้ามี กองชา่ง

ทอ่ระบายน้้า และฉดีลา้งทอ่ระบายน้้า (อปท./ (อปท./ (อปท./ มคีวามสะอาด ความสะอาด

- เพือ่ความสะอาดและ จ้านวน 1 คนั อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) มากขึ้นร้อยละ 50 - ลดปญัหาความ

ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย   เดอืดร้อนร้าคาญ

ของบา้นเมอืง

- เพือ่ก้าจัดเหตเุดอืดร้อนจาก

ทอ่ระบายน้้าอุดตนั



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

4 บรหิารจดัการระบบบ้าบัด พัฒนาระบบการจ้างเอกชนด้าเนนิการในกจิการของเทศบาล

น้้าเสยี - เพือ่รักษาความปลอดภยั - จ้างเหมาเอกชนหรือ 1,550,000 1,550,000 1,550,000 - สามารถจัดการ - เกดิความปลอดภยั กองชา่ง

(ต่อ) ดแูลทรัพย์สนิของทางราชการ บคุคลด้าเนนิการ (อปท./ (อปท./ (อปท./ ท้างานระบบ ในชวีติและทรัพย์สนิ

มใิหเ้กดิการสญูหาย จัดการดา้นสิ่งแวดลอ้ม อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) รวบรวมน้้าเสยี ของทางราชการ

- เพือ่ใหก้ารท้างานระบบ ของเทศบาล ดงันี้ มปีระสทิธภิาพ - การด้าเนนิกจิการ

รวบรวมน้้าเสยีเปน็ไปอย่างมี - จ้างเหมาเอกชน ย่ิงขึ้น ของเทศบาลมี

ประสทิธภิาพและเกดิ ด้าเนนิการขุดลอก  ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น

ประสทิธผิล ทอ่ระบายน้้า

- จ้างเหมาดดูเลน

- จ้างเหมาบคุคล

ด้าเนนิการจัดการ

ระบบบ้าบดัน้้าเสยี

ของเทศบาล



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

4 บรหิารจดัการระบบบ้าบัด - จ้างเหมาบคุคล กองชา่ง

น้้าเสยี รักษาความปลอดภยั

(ต่อ) สถานปีรับคณุภาพน้้า

เทศบาลเมอืงล้าพูน

- จ้างเหมาเอกชน

ด้าเนนิกจิการที่จ้าเปน็

อื่นๆ เชน่ จ้างเหมา

รถเครนยก,จ้างเหมา

รถบรรทกุ ฯลฯ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

5 ปรับปรุงและฟื้นฟคุูณภาพ ปรับปรุงฟืน้ฟูคณุภาพน้้าในคเูมอืงและล้าเหมอืงจ่าแส้

น้้าในคูเมอืงและล้าเหมือง - เพือ่ศกึษาความเหมาะสม - กอ่สร้างระบบการ 80,000 10,000,000 10,000,000 - คเูมอืงล้าพูนมี - น้้าในคเูมอืงมี กองชา่ง

จา่แส้ และการออกแบบระบบการ สง่น้้าเขา้สู่คเูมอืงและ (อปท./ (อปท./ (อปท./ แหลง่น้้าธรรมชาตทิี่ คณุภาพดปีราศจาก

สง่น้้าจากแหลง่น้้าธรรมชาติ ล้าเหมอืงจ่าแส้ อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) สะอาดเขา้มาหมนุเวียน มลพษิ

เขา้สูค่เูมอืงและล้าเหมอืงจา่แส้ - ปลกูไมด้อกไมป้ระดบั อย่างตอ่เนื่อง

-เพือ่ฟืน้ฟูคณุภาพน้้าในคเูมอืง เพือ่เพิม่พื้นที่สเีขยีวและ 500,000 2,500,000 2,500,000 - คณุภาพน้้าใน - น้้าในคเูมอืงมี กองชา่ง

ทัง้ 15 คเูมอืง ใหใ้สสะอาด ปรับปรุงภมูทิศัน์ (อปท./ (อปท./ (อปท./ คเูมอืงมคีวามสะอาดและ คณุภาพดปีราศจาก

ปราศจากมลพษิ โดยรอบคเูมอืงและ อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) ปราศจากมลพษิ จ้านวน มลพษิ

- เพือ่ปรับปรุงภมูทิศันร์อบ ขุดลอกล้าเหมอืงจ่าแส้ 15 คเูมอืงและล้าเหมอืง - ประชาชนมสีถานที่

คเูมอืงและล้าเหมอืงจ่าแส้ - กอ่สร้างปรับปรุง จ่าแสค้เูมอืงทัง้ 15 พักผ่อนหย่อนใจที่

ใหส้ะอาดสวยงาม ร่มร่ืนและ ทางเทา้ ระบบน้้า คเูมอืงมสีภาพภมูทิศันท์ี่ สะอาดสวยงามและ

ใชเ้ปน็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ระบบไฟฟา้ ฯลฯ สวยงามย่ิงขึ้น ร่มร่ืน

-เพือ่เปน็การอนรัุกษค์เูมอืงเกา่ บริเวณรอบคเูมอืง

ของเมอืงล้าพูนใหเ้ปน็คเูมอืง - ตรวจสภาพน้้าในคูเมอืง

ที่มชีวีติอย่างย่ังยืน และล้าเมอืงจ่าแส้

อย่างนอ้ยปลีะ 10 คร้ัง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

6 จดัภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม เกาะกลางถนน

 - เพือ่พัฒนาและปรับปรุง - ปรับปรุงสวนสาธารณะ 350,000 350,000 350,000 - สวนสาธารณะ - สวนสาธารณะ กองชา่ง

สถานที่ใหป้ระชาชนพักผ่อน - สวนสาธารณะทา่ขาม (อปท.) (อปท.) (อปท.) จ้านวน 6 แหง่ สวนหย่อม ,เกาะกลาง และ

หย่อนใจ - สวนสาธารณะ มสีภาพภมูทิศัน์ ถนน เปน็สเีขยีว ชุมชน 17

- เพือ่ความเปน็ระเบยีบ อนสุาวรีย์เจ้าแมจ่ามเทวี สวยงามย่ิงขึ้น สะอาด ร่มร่ืน ชุมชน

เรียบร้อย - สวนสาธารณะหนา้ เหมาะแกก่ารพักผ่อน

โบราณสถานกู่ชา้ง

- สวนสาธารณะ - มสีถานที่พักผ่อน

คณุธรรม(น้้าพุชา้ง) และออกก้าลงักาย

- สวนสาธารณะหนา้

วัดสนัปา่ยางหลวง

- สวนสาธารณะกู่ชา้ง

(สวนมว่นใจ)๋



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

6 จดัภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล - ปรับปรุงสวนหย่อม 300,000 300,000 300,000 - สวนหย่อมจ้านวน กองชา่ง

(ต่อ) - สวนส้านกังานเทศบาลฯ (อปท.) (อปท.) (อปท.) 10 แหง่ มสีภาพ และ

- สวนเจ้าหญงิล้าเจียก ภมูทิศันท์ี่สวยงาม ชุมชน 17

(หอนาฬกิา) ย่ิงขึ้น ชุมชน

- สวนคณุธรรมสมาน กองชา่ง

สามคัค(ีปั๊มสามทหารเกา่) และ

- สวนหลงัหอ้งสมดุ ชุมชน 17

ประชาชน ชุมชน

- สวนโคง้คบูา

- สวนเจ้าหญงิแขกแกว้

(ขา้งหนองน้้าจามเทวี)

- สวนฮ่อมชา้ง

- สวนกู่พญาทพิย์

- สวนเตโค

- สวนหนา้สถานรีถไฟ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

6 จดัภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล - ปรับปรุงเกาะกลาง 450,000 450,000 450,000 - เกาะกลางถนน กองชา่ง

(ต่อ) ถนนรอบเมอืงใน (อปท.) (อปท.) (อปท.) รอบเมอืงใน และ

- เกาะกลางหนา้ มสีภาพภมูทิศัน์ ชุมชน 17

คลนิคิหมอบญัชา ฯลฯ ที่สวยงามย่ิงขึ้น ชุมชน

- เกาะกลางถนนทา่ขาม กองชา่ง

ฯลฯ โดยการปลกูตน้ไม้ และ

ไมด้อกไมป้ระดบั หญา้ ชุมชน 17

และวางระบบน้้า ชุมชน

ปรับปรุงภมูทิศันร์อบคเูมอืง

- เพือ่ใหเ้กดิความสวยงาม - ปรับปรุงซอ่มแซม 500,000 500,000 500,000 - สภาพภมูทิัศนร์อบคู - ประชาชนมคีวามสะดวก กองชา่ง

มคีวามเปน็ระเบยีบ สะอาด สะพานเหลก็ขา้ม (อปท./ (อปท./ (อปท./ เมอืงมคีวามสวยงาม ในการขา้มคเูมอืงมาก

ประชาชนใชเ้ปน็สถานที่ คเูมอืง จ้านวน 2 แหง่ อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) เปน็สถานที่พักผ่อน ย่ิงขึ้น

พักผ่อนหย่อนใจไดส้ะดวกขึ้น - ตดิตั้งโคมไฟฟา้โซลา่เซล หย่อนใจและมรีะบบ - ประหยัดพลงังาน

- เพือ่ใหม้รีะบบจ่ายน้้าที่ดี ในสวนสาธารณะ การจ่ายน้้าและระบบ ในการรดน้้าตน้ไมแ้ละ

มปีระสทิธภิาพ จ้านวน 3 แหง่ แสงสวา่งที่ดย่ิีงขึ้น สอ่งสว่างในสวนสาธารณะ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

6 จดัภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล - ปลกูไมยื้นตน้ ไมด้อก - คเูมอืงทัง้ 15 ค ูใน กองชา่ง

(ต่อ) ไมป้ระดบัและพชืคลมุดนิ เขตเทศบาลไดรั้บการ

- ซอ่มแซมปรับปรุง ดแูลรักษาใหส้ะอาด

น้้าพุคเูมอืง 30 จุด สะอาด ร่มร่ืน

ประดบัตกแตง่ภมูทิศันใ์นเมอืง

- เพือ่ปรับปรุงสภาพภมูทิศัน์ - ตกแตง่เมอืงดว้ย 120,000 120,000 120,000 - การตกแตง่สภาพ - สภาพภมูทิศันใ์น กองชา่ง

รอบคเูมอืง สวนสาธารณะ ไมด้อกไมป้ระดบั (อปท.) (อปท.) (อปท.) สภาพภมูทิศัน์ เขตเทศบาลมคีวาม

เกาะกลาง ถนน ประตเูมอืง พร้อมวัสดอุุปกรณ์ รอบคเูมอืง สวยงามและเปน็ที่

และสถานที่ตา่งๆ ภายในเขต บริเวณรอบคเูมอืง สวนสาธารณะ ประทบัใจตอ่

เทศบาลใหม้คีวามสวยงาม สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ประชาชนและ

เกาะกลางถนน ประตเูมอืงมี นกัทอ่งเที่ยวที่มา

ประตเูมอืง ตามความ ความสวยงาม เยือนเมอืงล้าพูน

เหมาะสม เปน็ที่ประทบัใจ

ตอ่ประชาชนย่ิงขึ้น



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

6 จดัภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ประดบัตกแตง่เมอืงเพือ่ตอ้นรับเทศกาล ประเพณี และวันส้าคญัตา่งๆ   

(ต่อ) - เพือ่ประดบัตกแตง่เมอืงชว่ง - ประดบัตกแตง่ตาม 200,000 200,000 200,000 - การตกแตง่เมอืงใน - พื้นที่โดยรอบเขต กองชา่ง

เทศกาลประเพณีและ เทศกาลดงันี้ (อปท.) (อปท.) (อปท.) พื้นที่เขตเทศบาลมี เทศบาลมคีวาม

วันส้าคญัตา่งๆตามถนน วันขึ้นปใีหม,่วันมาฆบชูา ความสวยงาม สร้าง สวยงามเป็นที่ประจักษ ์

 สถานที่ส้าคญัมมุแยกถนน วันจักรี,วันสงกรานต์ ความประทบัใจแก่ แกป่ระชาชนและ 

 ทางเขา้เมอืงและตามสถานที่ วันวสิาขบชูา ประชาชนและ นกัทอ่งเที่ยว

ตา่งๆตามความเหมาะสม วันเขา้พรรษา นกัทอ่งเที่ยวย่ิงขึ้น

ภายในเขตเทศบาลใหม้ี วันเฉลมิพระชนม-

ความสวยงาม พรรษา,วัน 12 สงิหา

 วัน 5 ธันวาคม

วันปยิะมหาราช และ

ตามที่จังหวัดขอความ

ร่วมมอื โดยการจัดซื้อ

กระถาง,ไมด้อกไม้

ประดบั ฯลฯ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

6 จดัภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ปรับปรุงทศันยีภาพตามแนวเสน้ทางจราจร

(ต่อ) - เพือ่ใหท้ศันยีภาพตามแนว 1.ถนนเจริญราษฎร์

เสน้ทางจราจรมคีวามร่มร่ืน - เขตตดิตอ่เทศบาล 500,000 500,000 500,000 - ทศันยีภาพตาม - บริเวณแนวเสน้ทาง กองชา่ง

สวยงาม สะอาดและเปน็ ต้าบลเหมอืงงา่ถงึสถานี (อปท./ (อปท./ (อปท./ เสน้ทางจราจรมี จราจรมคีวามเปน็

ระเบยีบ ต้ารวจภธูรเมอืงล้าพูน อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) ความเปน็ระเบยีบ ระเบยีบ สวยงาม 

- เพือ่เปน็การลดมลพษิและ ทัง้ 2 ดา้น ระยะทาง สวยงามย่ิงขึ้น เปน็ที่ประทบัใจแก่

รักษาสภาพแวดลอ้ม ประมาณ 1,000 เมตร นกัทอ่งเที่ยว

- เพือ่เพิม่พื้นที่สเีขยีวให้ - ปลกูไมยี้นตน้,ไมพุ้ม่

กบัเมอืงล้าพูน ประดบัรอบโคนตน้ไมใ้หญ่

- เปลี่ยนกระถางไม้

ดอกไมป้ระดบัตามฤดกูาล

2.เกาะกลางถนนตั้งแตป่ระตทูา่นางถงึหนา้คลนิคิหมอบญัชา

- กอ่สร้างขอบเกาะกลาง - มกีารกอ่สร้างเกาะกลาง

พร้อมปรับถมดนิด้า ถนนใหส้งูขึ้นพร้อมทัง้มกีาร

- ตดิตัง้ปั๊มน้้าสบูน้้าจากคเูมอืง ถมดนิปลกูตน้ไมพุ้ม่ประดบั

-ปลกูไมค้ลมุดนิ จ้านวน 8 เกาะกลาง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

6 จดัภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 3.ถนนอนิยงยงศ แยกประตลูี้ถงึแยกประตชูา้งสี กองชา่ง

(ต่อ) - ประดบักระถางไมด้อก

ไมป้ระดบั เปลี่ยนตาม

ฤดกูาล

- ปลกูไมยื้นตน้ ไมด้อก

ไมป้ระดบัและพชืคลมุดนิ

- ปรับปรุงน้้าพุคเูมอืง

30 จุด

ปลกูตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรติ

- เพือ่ร่วมเฉลมิฉลองเนื่องใน - เพิม่พื้นที่สเีขยีวโดย 150,000 150,000 150,000 - มกีารปลกูตน้ไม้ - เสริมสร้างความ กองชา่ง

พระราชพธิเีฉลมิพระเกยีรติ การปลกูตน้ไมใ้หญ่ ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั สามคัคขีองประชาชน

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ ในเขตเมอืงอนรัุกษ์ ไมยื้นตน้ตามสวน - สง่เสริมและสนบัสนนุ

สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติ์ - ปรับปรุงภมูทิศัน์ สาธารณะใหม้คีวาม ใหป้ระชาชนไดต้ระหนกั

พระบรมราชนินีาถ ในเขตเมอืงใหส้วยงาม เชน่ สวยงามย่ิงขึ้น ถงึคณุคา่และประโยชน์

สวนสาธารณะสวนหย่อม ของการปลกูตน้ไม้

เกาะกลางถนน ฯลฯ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

6 จดัภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล - เพือ่กระตุ้นใหป้ระชาชนได้ - ปลกูตน้ไมป้ระจ้าปแีหง่ชาติ - พื้นที่สเีขยีวในเขต กองชา่ง

(ต่อ) ตระหนกัในคณุคา่ของตน้ไม้ - จัดกจิกรรมปลกู เทศบาลมจี้านวน

และสิ่งแวดลอ้ม โดยเขา้มามี ตน้ไมส้ญัลกัษณ์ เพิม่มากขึ้น

สว่นร่วมในการปลกูและดแูล ประจ้าแตล่ะทอ้งถิ่น - ประชาชนในเขต

ตน้ไม้ - จัดท้าหนงัสอืเผยแพร่ เทศบาลมคีวาม

- เพือ่เพิม่พื้นที่สเีขยีวใหก้บั ประชาสมัพันธ ์ รณรงค์ ตระหนกัในการรักษา

เมอืงลดมลพษิ และสร้าง ใหป้ระชาชนทั่วไป ประโยชนส์าธารณะ

ทศันยีภาพเมอืงใหส้วยงาม ตลอดจนผู้สนใจ และมสีว่นร่วมในการ

 ย่ิงขึ้น - ปรับปรุงตกแตง่ภมูทิศัน์ ดแูลรักษาสิ่งแวดลอ้ม

- เพือ่ปรับปรุงภมูทิศันใ์นเขต สองขา้งทางถนนและ

เทศบาลใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู่ หนา้บา้นของแตล่ะครัวเรือน 

สวยงาม(Beautiful City) และ รวมทัง้บริเวณทางเขา้

ปลกูฝังและสร้างจิตส้านกึ เมอืงล้าพูนเกาะกลางถนน

และความตระหนกัในการ

รักษาประโยชนส์าธารณะ

เกดิความเปน็ระเบยีบ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

6 จดัภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล เรียบร้อย สวยงาม รวมทัง้ กองชา่ง

(ต่อ) ประชาชนมคีณุภาพชวีติที่ดขีึ้น

สร้างความประทบัใจแก่

นกัทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู่

นา่ทอ่งเที่ยว

จ้างเหมาเอกชนด้าเนนิในกจิการของเทศบาล

- เพือ่ใหเ้อกชนซึ่งเปน็ผู้ที่มี - จ้างเหมาเอกชน 1,372,800 1,372,800 1,372,800 - การดแูลสวน - สภาพภมูทิศัน์ กองชา่ง

ความช้านาญ มสีว่นร่วมและ บ้ารุงรักษาสวน (อปท./ (อปท./ (อปท./ สาธารณะ สวนหย่อม บริเวณสวนสาธารณะ

ด้าเนนิกจิการของเทศบาล สาธารณะและ อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) เกาะกลางถนน สวนหย่อม ฯลฯ มี

สวนหย่อม เกาะกลาง ในเขตเทศบาล ความสวยงามและมี

ถนน รอบคเูมอืง ฯลฯ มคีวามครอบคลมุ สภาพแวดลอ้มที่ดี

พื้นที่และมคีวาม เหมาะสมส้าหรับเปน็ที่

สวยงามย่ิงขึ้น พักผ่อนหย่อนใจ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

6 จดัภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล กอ่สร้างปรับปรุงภมูทิศันส์วนสาธารณะวัดไชยชนกึ

(ต่อ) - เพือ่ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ - กอ่สร้างปรับปรุง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - กอ่สร้างปรับปรุง - สภาพแวดลอ้มขา้ง กองชา่ง

ใหเ้ปน็สถานที่พักผ่อน ภมูทิศันเ์ปน็สวน (อปท./ (อปท./ (อปท./ ภมูทิศันส์วน ตลาดสดหนองดอก

หย่อนใจของประชาชนทั่วไป สาธารณะและสวนหย่อม อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) สาธารณะเพือ่ใช้ ไดรั้บการปรับปรุง

เปน็สถานที่พักผ่อน เปน็สถานที่ใหป้ระชาชน

 หย่อนใจ จ้านวน 1 แหง่ ทั่วไปไดใ้ชเ้ปน็ที่

พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงภมูทิศันห์นองน้้าจามเทวี

- เพือ่ใหบ้ริเวณหนองน้้า - บูรณะหนองน้้าจามเทวี 450,000 - - - สภาพภมูทิศัน์ - มสีถานที่พักผ่อน กองชา่ง

จามเทวเีปน็สถานที่พักผ่อน พร้อมปรับปรุงภมูทิศัน์ (อปท./ บริเวณหนองน้้า หย่อนใจของประชาชน

หย่อนใจของประชาชนทั่วไป โดยรอบใหส้วยงาม อุดหนนุ) จามเทวมีคีวาม ทั่วไป

- เพือ่เปน็แหลง่ศกึษาคน้ควา้ สวยงามเปน็ - โบราณสถานของ

ดา้นโบราณสถานเมอืงล้าพูน สถานที่พักผ่อน เมอืงล้าพูนไดรั้บการ

หย่อนใจของ บรูณะและเปน็แหลง่

ประชาชนทั่วไป ศกึษาคน้ควา้ดา้น

 ประวัตศิาสตร์เมอืงล้าพูน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

              แนวทางการพฒันาท่ี  2.2 : แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพบิัติ และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล้าพนู : ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการน้้าแบบบูรณาการ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล้าพนู  :  การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

7 บรหิารจดัการแม่น้้ากวง - เพือ่ฟืน้ฟูทศันยีภาพแมน่้้า - ก้าจัดผักตบชวาและ 50,000 50,000 50,000 - ผักตบชวาและ - ประชาชนริมฝ่ัง กองชา่ง

ในเขตเทศบาลเมอืงล้าพนู กวงใหส้วยงามและใสสะอาด วัชพชืที่ขึ้นในล้าน้้า (อปท./ (อปท./ (อปท./ วัชพชืในแมน่้้ากวง แมน่้้ากวงสามารถ ส้านกัปลดั

 - เพือ่เปน็การอนรัุกษ ์ แมก่วงเขตรับผิดชอบ อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) ลดลง ร้อยละ 70 ใชน้้้าอุปโภคบริโภค เทศบาล

แมน่้้ากวงใหเ้ปน็แหลง่ที่อยู่ เทศบาลเมอืงล้าพูน - แมน่้้ากวงมทีศันยีภาพ

อาศยัของสิ่งมชีวีติใตน้้้า - ขุดลอกสนัดอนที่ 5,000,000 - - - ในแมน่้้ากวงไมม่ี สวยงามปราศจาก

กดีขวางทางน้้าในล้าน้้า (อปท./ สิ่งกดีขวางทางน้้า

แมก่วงเขตรับผิดชอบ อุดหนนุ)

ของเทศบาลเมอืงล้าพูน



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 ปรับปรุงสวนสุขภาพ - จัดหาวัสดอุุปกรณ์ส าหรับ จัดหาวัสดอุุปกรณ์ 100,000 2,500,000 - - สวนสาธารณะ - มวีัสดอุุปกรณ์ส าหรับ กองชา่ง

สวนสาธารณะชมุชน ออกก าลงักายใหก้บัลานกฬีา สวนสาธารณะชุมชน (อปท./ (อปท./ ชุมชน สวนหย่อม การออกก าลงักาย

 - ตดิตั้งอุปกรณ์ในสนาม - จัดหาวัสดอุุปกรณ์ อุดหนนุ) อุดหนนุ) จ านวน 16  แหง่ - มเีคร่ืองเลน่ประจ า

ใหเ้ดก็ไดเ้ลน่และออกก าลงักาย ตดิตั้งประจ าสวน  มวีัสด ุอุปกรณ์ สวนสาธารณะและ

- เพือ่ปลกูฝังการออก- สาธารณะ จ านวน ออกก าลงักายและ ลานกฬีาตา่งๆ ส าหรับ

ก าลงักาย ใหก้บัชุมชน 16 แหง่ เคร่ืองเลน่อย่าง เดก็และประชาชน

และใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ พอเพยีง ทั่วไป ใชอ้อกก าลงักาย

ประโยชน์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

1 ปรับปรุงสวนสุขภาพ - ปรับปรุงภมูทิศัน์ ปรับปรุงภมูทิศัน์ 150,000 150,000 150,000 - อาคารสวน - ท าใหม้สีถานที่ กองชา่ง

สวนสาธารณะชมุชน สวนคณุธรรมสมาน สวนคณุธรรมสมาน คณุธรรมสมาน พักผ่อนหย่อนใจ

(ต่อ) สามคัค(ีปั๊มสามทหารเกา่) สามคัค(ีปั๊มสามทหารเกา่) สามคัค ี(ปั๊มสาม ส าหรับประชาชนทั่วไป

ใหม้คีวามเปน็ระเบยีบ -ปรับปรุงซอ่มแซมอาคาร ทหารเกา่) ไดรั้บการ

เรียบร้อย สวยงาม ภายในบริเวณสวน ปรับปรุงซอ่มแซมให้

คณุธรรมสมานสามคัคี อยู่ในสภาพที่เปน็

(ปั๊มสามทหารเกา่) ระเบยีบ เรียบร้อย

จ านวน 1 แหง่ สวยงาม



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

2 ปรับปรุงสวนสาธารณะ - เพือ่ใชเ้ปน็สวนสาธารณะ - กอ่สร้างปรับปรุง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ท าใหส้วนสาธารณะ - ท าใหม้วีัสด ุอุปกรณ์ กองชา่ง

กู่ชา้ง (สวนม่วนใจ๋) / ออกก าลงักาย พักผ่อน ภมูทิศันส์วนสาธารณะ (อปท./ (อปท./ (อปท./ กู่ชา้งมวีัสด ุอุปกรณ์ ส าหรับการออกก าลงักาย กองการแพทย์

พฒันาเมอืงตามนโยบาย หย่อนใจใหก้บัประชาชน จ านวน 1 แหง่ อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) ออกก าลงักาย - มเีคร่ืองเลน่ส าหรับ และ

รัฐบาล - เพือ่ปรับปรุงระบบ - ปรับภมูทิศัน ์/ เดก็ประจ าสวนสาธารณะ 17 ชุมชน

ไฟฟา้แสงสวา่ง,ระบบการ ลานออกก าลงักายและ - มรีะบบสาธารณูปโภค

ใหน้้ าสวนฯ ตลอดจน ปลกูตน้ไม้ ที่จ าเปน็ในการบ ารุง

ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ รักษาสวนฯ ใหส้วยงาม

- เพือ่พัฒนาและปรับปรุงให้

เปน็สถานที่ออกก าลงักาย

ของผู้สงูวัยและผู้พกิาร

3 สวนสาธารณะบ้านหลวย - เพือ่ใชเ้ปน็สวนสาธารณะ - กอ่สร้างปรับปรุง - 2,000,000 2,000,000 - กอ่สร้าง/ปรับปรุง - ท าใหม้สีถานที่ กองชา่ง

(หน้าบ้านศรเีพญ็) และออกก าลงักายพักผ่อน ภมูทิศันส์วนสาธารณะ (อปท./ (อปท./ ภมูทิศันเ์พือ่ใชเ้ปน็ พักผ่อนหย่อนใจและ

 หย่อนใจใหก้บัประชาชน จ านวน 1 แหง่ อุดหนนุ) อุดหนนุ) สถานที่ออกก าลงักาย ออกก าลงักาย

พักผ่อนหย่อนใจของ ส าหรับประชาชน

ประชาชน จ านวน 1 แหง่ และชุมชน



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

4 โครงการพฒันา - เพือ่ใหเ้ดก็ที่ดอ้ยโอกาสทัง้ใน - วางหลกัเณฑก์ารศกึษา 50,000   50,000   50,000   - ร้อยละ 90 เดก็ได้ - ท าใหเ้ดก็ไดรั้บบริการ กองการศกึษา

คุณภาพชวิีตและสวัสดกิาร และนอกระบบโรงเรียนไดรั้บ เบื้องตน้ตามภาคบงัคบัของ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ รับบริการตา่ง ๆ ได้ ดา้นตา่ง ๆ อย่างทั่วถงึ /โรงเรียน

บริการในดา้นตา่งๆ อย่างทั่วถงึ รัฐบาลใหแ้กเ่ดก็ดอ้ยโอกาส อย่างทั่วถงึ เดก็มี - เดก็มสีขุภาพจิตที่ดแีละ สงักดัเทศบาล

- เพือ่สง่เสริมความ ในเขตเทศบาล ทัง้ใน สขุภาพจิตที่ดแีละ หา่งไกลยาเสพตดิ /ศนูย์พัฒนา

รู้ดา้นวชิาชพีใหก้บัเยาวชนได้ และนอกระบบ หา่งไกลยาเสพตดิ - เยาวชนไดม้โีอกาสฝึก เดก็เลก็

มโีอกาสน าไปประกอบอาชพีได้ - จัดใหม้กีารอบรมวชิาชพี - ร้อยละ 90 เยาวชน วชิาชพีที่ตนเองตอ้งการ 

- เพือ่พัฒนาเดก็ที่ดอ้ยโอกาส ระยะสั้น ไดม้โีอกาสฝึกวชิาชพี และมคีวามรักในวชิาชพี

ทางการศกึษาใหม้กีารพัฒนา - จัดใหม้กีารอบรมเดก็ดอ้ย ที่ตนเองตอ้งการและ - มรีายไดเ้ลี้ยงตนเองและ

คณุภาพชวีติที่ดขีึ้น โอกาสในเขตเทศบาลมี มคีวามรักในวชิาชพี ครอบครัวได ้

- เพือ่ใ่หเ้ดก็ที่ดอ้ยโอกาสทัง้ใน โอกาสไดเ้รียนรู้สิ่งตา่ง ๆ - มรีายไดเ้ลี้ยงตนเอง

และนอกระบบโรงเรียนไดรั้บ เพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติ และครอบครัว

บริการในดา้นตา่งๆ อย่างทั่วถงึ - มวีทิยากรภายนอกมาให้

ความรู้ในสาขาตา่งๆ



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

4 โครงการพฒันา - เพือ่เปน็การสง่เสริมให้ - จัดใหม้กีารมอบทนุ - ร้อยละ 50 นกัเรียน - ท าใหเ้ดก็หา่งไกลจาก กองการศกึษา

คุณภาพชวิีตและสวัสดกิาร ประชาชนทกุกลุ่มมกีารพัฒนา การศกึษาส าหรับนกัเรียน ไดรั้บการชว่ยเหลอื สิ่งเสพตดิ และอบายมขุ /โรงเรียน

(ต่อ) ดา้นการศกึษา เรียนด ีหรือนกัเรียนยากจน ดา้นทนุการศกึษา - ประชาชนไดรั้บวุฒิ สงักดัเทศบาล

-เพือ่ใหผู้้เรียนไดม้โีอกาสเรียนรู้ - เดก็ดอ้ยโอกาสทัง้ในและ - มศีนูย์บริการศกึษา การศกึษาภาคบงัคบัที่ดี /ศนูย์พัฒนา

ในชว่งที่นอกเหนอืจากภาระ นอกระบบ ในเขตเทศบาล นอกระบบและการ - ประชาชนมคีวามรู้ เดก็เลก็

หนา้ที่ประจ าวัน เมอืงล าพูน ศกึษาตามอัธยาศยั ผ่านทางการจัดการ

ต าบลในเมอืง 1 แหง่ ศกึษานอกระบบ

- นกัเรียนที่เรียนด ี

หรือยากจนไดรั้บทกุาร

ชว่ยเหลอืดา้นทนุการศกึษา



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

5 โครงการส่งเสรมิ - จัดตั้งศนูย์เยาวชนสาขาขึ้นใน - นกัเรียน เยาวชนและ 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 90 โรงเรียน - โรงเรียนใชอุ้ปกรณ์ทาง กองการศกึษา

กิจกรรมศูนยเ์ยาวชน โรงเรียนเทศบาล ชุมชนไดใ้ชบ้ริการประมาณ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ สามารถใชอุ้ปกรณ์ทาง การกฬีาร่วมศนูย์เยาชนได้ /โรงเรียน

-เพือ่สง่เสริมการออกก าลงักาย  1,000 คน ในการจัดท า การกฬีาร่วมกบัศนูย์ - ประชาชนมสีถานที่ออก สงักดัเทศบาล

กระจายใหท้ั่วทัง้เขตเทศบาล ศนูย์เยาวชน เยาวชน ก าลงักายไดม้าตรฐาน /ศนูย์พัฒนา

- เพือ่จัดการแขง่ขันกฬีาของ - ร้อยละ 90 เยาวชน -เยาวชน ประชาชนรักการ เดก็เลก็

เยาวชนในเขตเทศบาล รักการออกก าลงักาย ออกก าลงักายและเลน่กฬีา

- เพือ่สง่เสริมการเลน่กฬีาและ และเลน่กฬีาไดอ้ย่าง อย่างถกูตอ้งตามกตกิา

การออกก าลงักายในทางที่ ถกูตอ้งตามกตกิา - เยาวชนไมฝั่กใฝ่

ถกูตอ้งแกเ่ยาวชน - ร้อยละ 90 ศนูย์ ยาเสพตดิ และศนูย์การใช้

-  เพือ่ใหศ้นูย์เยาวชนและศนูย์ เยาวชนและศนูย์ -  ศนูย์เยาวชนและศนูย์

พัฒนาเดก็เลก็ของเทศบาลมี พัฒนาเดก็เลก็มี พัฒนาเดก็เลก็มอุีปกรณ์

อุปกรณ์เพยีงพอที่จะใชใ้นการ อุปกรณ์เพยีงพอที่จะ เพยีงพอในการด าเนนิ

ด าเนนิกจิกรรมของศนูย์ ใชบ้ริการอุปกรณ์ กจิกรรมตา่ง ๆ 

เพยีงพอที่จะใชบ้ริการ อย่างหลากหลาย



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

6 โครงการส่งเสรมิ -  เพือ่พัฒนาศกัยภาพของ - ก าหนดเกณฑม์าตรฐาน 50,000  50,000  50,000  - ร้อยละ 90นกัเรียน - บคุลากรทางการศกึษา กองการศกึษา

สุขภาพอนามัย โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ การสง่เสริมสขุภาพอนามยั เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ บคุลากรทางการ และนกัเรียนมสีขุภาพดี /โรงเรียน

บุคลากรทางการศึกษา - เพือ่ใหบ้คุลากรทางการศกึษา ของนกัเรียน การศกึษามสีขุภาพ -  บคุลากรทางการศกึษา สงักดัเทศบาล

และนักเรยีน นกัเรียน ไดรั้บบริการดา้นการ - จัดเจ้าหนา้ที่ใหรั้บผิดชอบ อนามยัที่ดี นกัเรียนมสีขุภาพจิต /ศนูย์พัฒนา

สง่เสริมสขุภาพและการปอ้งกนั ในการเฝ้าระวัง สงัเกตเดก็ สามารถในการ และสขุภาพกายที่ดี เดก็เลก็

โรคอย่างตอ่เนื่อง ใหอ้ยู่ภายใตเ้กณฑม์าตรฐาน ปรับตวัอยู่ในสงัคม - นกัเรียนมคีวาม

-เพือ่พัฒนาศกัยภาพของชุมชน สขุภาพจิตที่ก าหนด อย่างมคีวามสขุ สามารถในการปรับตวัอยู่

ใหม้สีว่นร่วมในการดแูลสขุภาพ - ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ - ร้อยละ 90 ในสงัคมอย่างมคีวามสขุ

เดก็วัยเรียนและเยาวชน และโรงเรียนสงักดัเทศบาล ชุมชนมสีว่นร่วม - นกัเรียนเขา้ร่วมเปน็

- เพือ่ใหน้กัเรียนมสีขุภาพจิต เมอืงล าพูนทัง้ 4 โรงเรียน ในการสง่เสริมสขุภาพ สมาชกิ to be number one

ที่ดคีวบคู่กบัสขุภาพกายที่ - ร้อยละ 100 - ชุมชนมสีว่นร่วม

แข็งแรงสมบรูณ์ นกัเรียนเขา้ร่วมเปน็ ในการสง่เสริมสขุภาพ

สมาชกิ to be numberone



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

6 โครงการส่งเสรมิ - เพือ่สง่เสริมใหน้กัเรียนรู้จัก กองการศกึษา

สุขภาพอนามัย ตนเองและปรับตวัอยู่ในสงัคม /โรงเรียน

บุคลากรทางการศึกษา ไดอ้ย่างมคีวามสขุ สงักดัเทศบาล

และนักเรยีน - มกีารตรวจสขุภาพประจ าปี /ศนูย์พัฒนา

(ต่อ) - โรงเรียนฯ ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม เดก็เลก็

โครงการ to b number one

7 โครงการอาหารกลางวัน  - เพือ่ใหน้กัเรียนไดรั้บ - จัดท าตารางอาหารที่ 7,536,000 7,536,000 3,536,000 - ร้อยละ  100 - นกัเรียนไดรั้บประทาน กอง

ประทานอาหารที่มปีระโยชน์ ถกูตอ้งตามหลกัโภชนาการ นกัเรียนไดรั้บ อาหารที่มปีระโยชนแ์ละมี การศกึษา

และมคีณุคา่ทางโภชนาการ นกัเรียน ไดรั้บประทาน ประทานอาหารที่มี คณุคา่ทางโภชนาการ  /โรงเรีนสงักดั

- เพือ่ใหน้กัเรียนมสีขุภาพ อาหารที่มปีระโยชน ์ ประโยชน ์และมี - นกัเรียนมสีขุภาพอนามยั เทศบาล

อนามยัด ี ร่างกาย แข็งแรง และมคีณุคา่ทางโภชนาการ คณุคา่โภชนาการ ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์และ /ศนูย์พัฒนา

สมบรูณ์  และสขุภาพจิตดี - นกัเรียนมสีขุภาพอนามยั สขุภาพจิตด ี   เดก็เลก็

ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์

และสขุภาพจิตดี



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

7 โครงการอาหารกลางวัน - เพือ่เสริมสร้างระเบยีบ - นกัเรียนไดรั้บการสง่เสริม - ร้อยละ 100 - นกัเรียนมรีะเบยีบวนิยั กอง

(ต่อ) วนิยัของตนเอง  และสงัคม ในดา้นการรับประทาน นกัเรียนมสีขุภาพ ของตนเองและในการ การศกึษา

ในการรับประทานอาหาร อาหารที่มปีระโยชนแ์ละ อนามยัร่างกาย รับประทานอาหาร /โรงเรีนสงักดั

มคีณุคา่ทางโภชนาการ แข็งแรงสมบรูณ์และ เทศบาล

- นกัเรียน มกีารพัฒนา มสีขุภาพจิตดี /ศนูย์พัฒนา

สขุภาพอนามยัด ี - ร้อยละ 100 เดก็เลก็

ร่างกายแข็งแรง สมบรูณ์ นกัเรียนไดรั้บการ

และสขุภาพจิตด ี สง่เสริมในดา้นการรับ

ประทานอาหารที่มี

ประโยชนแ์ละมี

คณุคา่ทางโภชนาการ



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

8 โครงการอาหารเสรมิ (นม) - เพือ่ใหน้กัเรียนไดรั้บอาหาร - นกัเรียนไดรั้บอาหารเสริม 5,714,380 5,714,380 5,714,380 - ร้อยละ 100 -นกัเรียนไดรั้บอาหารเสริม กอง

เสริม (นม) (นม) ที่มปีระโยชน์ นกัเรียนไดรั้บ (นม) ที่มปีระโยชนแ์ละมี การศกึษา

 - เพือ่ใหน้กัเรียนมสีขุภาพ และมคีณุคา่ทาง อาหารเสริม (นม) ที่มี คณุคา่ทางโภชนาการ  /โรงเรีนสงักดั

อนามยัด ี ร่างกาย แข็งแรง โภชนาการ  ร้อยละ  100 ประโยชน ์และมี -นกัเรียนมสีขุภาพอนามยั เทศบาล

สมบรูณ์  และสขุภาพจิตดี - นกัเรียนมสีขุภาพอนามยั คณุคา่โภชนาการ ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ /ศนูย์พัฒนา

ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ และสขุภาพจิตด ี   เดก็เลก็

และสขุภาพจิตดี

ร้อยละ 100

- นกัเรียน มกีารพัฒนา

สขุภาพอนามยัด ี

ร่างกายแข็งแรง สมบรูณ์

และสขุภาพจิตด ี

ร้อยละ  100



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

9 โครงการส่งเสรมิ -เพือ่เตรียมนกัเรียนเขา้ร่วมการ - จัดกจิกรรมกฬีานกัเรียน 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 90 นกัเรียน - นกัเรียนเปน็ตวัแทน กอง

กีฬาและนันทนาการ แขง่ขันกฬีาทัง้ระดบัภาคและ สงักดัเทศบาล ไดเ้ขา้ร่วมเลน่กฬีา ของเทศบาลเขา้ร่วมระดบั การศกึษา

ระดบัประเทศ และศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ และฝึกประสบการณ์ ภาคและระดบัประเทศ /โรงเรียนสงักดั

- นกัเรียนไดเ้ลน่กฬีา และฝึก -สง่เสริมการเขา้ร่วมแขง่ขัน การเลน่กฬีาที่ถกูตอ้ง - นกักฬีามขีวัญและ เทศบาล

ประสบการณ์การเลน่กฬีา กฬีานกัเรียนสงักดัเทศบาล ก าลงัใจในการแขง่ขันกฬีา /ศนูย์พัฒนา

อย่างถกูตอ้ง และเมอืงพัทยา ระดบัภาค - นกักฬีาไดพ้ัฒนา เดก็เลก็

- เพือ่สร้างขวัญและก าลงัใจให้ และระดบัประเทศ ศกัยภาพทางดา้นกฬีา

นกัเรียนโรงเรียนสงักดัเทศบาล สู่ความเปน็เลศิ    

เจ้าหนา้ที่ในการแขง่ขัน - นกักฬีามปีระสบ

- เพือ่ใหน้กัเรียนไดพ้ัฒนา การณ์ มคีวามสามคัคี

ศกัยภาพทางดา้นกฬีาสู่ ระหวา่งโรงเรียนและ

ความเปน็เลศิ เทศบาล



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

9 โครงการส่งเสรมิ - เพือ่สร้างประสบการณ์ กอง

กีฬาและนันทนาการ มคีวามสามคัครีะหวา่ง การศกึษา

(ต่อ) โรงเรียนและเทศบาล /โรงเรียนสงักดั

- เพือ่จัดกจิกรรมการแขง่ขัน เทศบาล

กฬีาโรงเรียนสงักดัเทศบาล /ศนูย์พัฒนา

เมอืงล าพูน เดก็เลก็

10 โครงการวันเด็กแห่งชาติ - เพือ่จัดกจิกรรมใหน้กัเรียน -จัดงานวันเดก็ใหม้ปีระกวด 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละ 90 นกัเรียน - นกัเรียน และเยาวชนมี กอง

เดก็และเยาวชนไดส้นกุสนาน ประเภทตา่ง ๆ เชน่การ เดก็และเยาวชนไดม้ี ความสนนุสนาน ร่ืนเริง การศกึษา

ร่ืนเริง เนื่องในวันเดก็แหง่ชาติ แขง่ขันการตอบปญัหา โอกาสที่จะแสดงออก เนื่องในวันเดก็แหง่ชาติ /โรงเรีนสงักดั

- เพือ่สง่เสริมใหเ้ดก็กลา้ วาดภาพ มคีวามสนกุสนาน เทศบาล

แสดงออกอย่างถกูตอ้ง - จัดนทิรรศการ การแสดง ร่ืนเริงในกจิกรรม /ศนูย์พัฒนา

- นกัเรียน เดก็และเยาวชน อย่างถกูตอ้ง เดก็เลก็

โรงเรียนสงักดัเทศบาลและ

เดก็เยาวชนในและนอกเขต

เทศบาล



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

11 โครงการพฒันา - เพือ่จัดกจิกรรมมอบ - นกัเรียนระดบัชัน้อนบุาล 15,000 15,000 15,000 - นกัเรียน ร้อยละ - นกัเรียนระดบัชัน้อนบุาล กอง

เด็กก่อนวัยเรยีน ใบสมัฤทธบิตัรใหแ้กน่กัเรียน โรงเรียนสงักดัเทศบาล 100 จบการศกึษา ที่จบการศกึษาระดบัชัน้ การศกึษา

ที่ส าเร็จการศกึษาระดบัอนบุาล เมอืงล าพูน จ านวน 250 คน ระดบัอนบุาล อนบุาลไดเ้รียนตอ่ชัน้ /โรงเรีนสงักดั

ส าเร็จการศกึษาและไดรั้บ ประถมศกึษาปทีี่ 1 ทกุคน เทศบาล

ใบสมัฤทธบิตัร /ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

12 โครงการเขา้ค่าย - เพือ่จัดกจิกรรมเขา้คา่ยฯ - นกัเรียนโรงเรียนสงักดั 10,000 10,000 10,000 - นกัเรียนร้อยละ 80 กอง

พกัแรมลูกเสอื นกัเรียนโรงเรียนสงักดัเทศบาล เทศบาลเมอืงล าพูน มคีวามรู้ และประสบ การศกึษา

ยวุกาชาดและเนตร เมอืงล าพูน ทัง้ 4 โรงเรียน ทัง้ 4 โรงเรียน เขา้คา่ย การณ์ในการเขา้คา่ย /โรงเรีนสงักดั

นารรีะดับประถมศึกษา - เพือ่นกัเรียนไดฝึ้ก พักแรม พักแรม เทศบาล

และมัธยมศึกษา ประสบการณ์ในการ - นกัเรียนรู้จักปรับ /ศนูย์พัฒนา

โรงเรยีนสังกัดเทศบาลฯ อยู่คา่ยพักแรม ตวัใหเ้ขา้กบัสภาพ เดก็เลก็

แวดลอ้ม 



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

13 โครงการศูนยฝึ์กอาชพี - เพือ่พัฒนาอาชพีแก่ - กลุ่มสตรี แมบ่า้น กศน. กศน. กศน. - ศนูย์ฝึกอาชพีฯมี - กลุ่มแมบ่า้นสตรี กองสวัสดกิารฯ

ชมุชน กลุ่มสตรี แมบ่า้นทัง้ ทัง้ 17 ชุมชน สามารถ การฝึกและพัฒนา ทัง้ 17 ชุมชนไดรั้บ และกศน.

17 ชุมชน พัฒนาอาชพีของตนเอง อาชพีแกก่ลุ่มสตรี/ การฝึกอาชพี และมี

- เพือ่เปน็การสง่เสริม ไดโ้ดยการฝึกอาชพี แมบ่า้น อย่างนอ้ยปลีะ รายไดป้ระจ า

ใหก้ลุ่มสตรี แมบ่า้น เสริมทกัษะในการ 1 คร้ัง

มรีายไดจ้ากการประกอบอาชพี ประกอบอาชพีนั้นๆ

14 โครงการปรับปรุงลานกีฬา - เพือ่ใหชุ้มชนมลีานกฬีา - ปรับปรุงลานกฬีา - - 100,000 - ประชาชนมลีาน - ท าใหป้ระชาชน กองสวัสดกิารฯ

ชมุชน ที่มสีภาพเหมาะสมกบั ชุมชน กฬีาที่มสีภาพพร้อม มสีขุภาพ ร่างกาย และ17 ชุมชน

การออกก าลงักาย ใชส้ าหรับออก- ที่แข็งแรง ใชเ้วลา

ก าลงักาย ใหเ้ปน็ประโยชน์



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

15 โครงการพฒันาศูนย์ - เพือ่เปน็การพัฒนา - จัดตั้งศนูย์ครอบครัวใน - มกีารจัดกจิกรรม - ครอบครัวในชุมชน กองสวัสดกิารฯ

ครอบครัวในชมุชน และสง่เสริมความเขม้แข็ง ชุมชน เพือ่ใหค้รอบครัวใน อย่างนอ้ย 1 คร้ัง มกีารชว่ยเหลอืกนั และ17 ชุมชน

ของครอบครัว ชุมชน มคีวามเอื้ออาทร อย่างตอ่เนื่อง

- คณะกรรมการศนูย์ และใหค้วามชว่ยเหลอื - ครอบครัวมี

พัฒนาครอบครัวมกีาร กนัอย่างตอ่เนื่อง ความเขม้แข็งเปน็ภมูิ

ด าเนนิการในชุมชน - ประชาชนในชุมชนทัง้ คุ้มกนัปญัหาในดา้นตา่งๆ

อย่างตอ่เนื่อง 17 ชุมชน

สนบัสนนุจากส านกังานพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนษุย์



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

16 โครงการสนันสนุนกองทุน - เพือ่เปน็การรวมกลุ่ม - มกีองทนุสวัสดกิาร 200,000 200,000 200,000 - มกีองทนุสวัสดกิาร - ประชาชนมกีารรวม กองสวัสดกิารฯ

สวัสดกิารชมุชนเทศบาล ชว่ยเหลอืสวัสดกิารตา่งๆ ชุมชนเทศบาลเมอืง งบกลาง งบกลาง งบกลาง ชุมชนเทศบาลเมอืง กลุ่มชว่ยเหลอืกนั และ17 ชุมชน

เมืองล าพนู - เพือ่เปน็การสร้าง ล าพูน ด าเนนิการอย่าง ล าพูน ที่ด าเนนิการ ในดา้นสวัสดกิาร 

ความเขม้แข็งระหวา่งกลุ่ม ตอ่เนื่อง 1 กองทนุ ตอ่เนื่อง 1 กองทนุ ที่ก าหนด

องคก์รชุมชนตา่งๆ - องคก์รชุมชนมี

- เพือ่เปน็การสร้าง ความเขม้แข็งและ

ความเขม้แข็งระหวา่งการออม ด าเนนิกจิกรรม

กองทนุได้

- ประชาชนรู้จัก

การออม เพือ่มใีชใ้น

ด าเนนิชวีติ



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

17 โครงการป้องกันและแก้ไข - เพือ่ขับเคลื่อนด าเนนิ - ชุมชนทัง้ 17 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 - ยุทธศาสตร์ศนูย์ - ชุมชนและประชาชน กองสวัสดกิารฯ

ปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์และ สามารถปอ้งกนัและ อ านวยการพลงั ในเขตเทศบาลไดรั้บ และ17 ชุมชน

แนวทางของศนูย์อ านวย แกไ้ขปญัหายาเสพตดิได้ แผ่นดนิ มกีารขับ- การปอ้งกนั และแกไ้ข

การพลงัแผ่นดนิเอาชนะ - วางมาตรฐานก าหนด เคลื่อนตามวาระที่ ปญัหายาเสพตดิตาม

ยาเสพตดิแหง่ชาติ แผน  วธิกีาร แนวทาง ก าหนด กลยุทธ์

- เพือ่ด าเนนิการจัด ปอ้งกนั และแกไ้ข - จัดอบรมแกนน า

กจิกรรมปอ้งกนัและ ชุมชนทัง้ 17 ชุมชน ปอ้งกนัและแกไ้ข

แกไ้ขปญัหายาเสพตดิใน ปญัหายาเสพตดิ 1 คร้ัง

กลุ่มเสี่ยง - ภารกจิสร้างชุมชน

- เพือ่ขับเคลื่อนภารกจิ มั่งคง ปลอดภยั

สร้างชุมชน มั่นคงปลอดภยั ยาเสพตดิอย่างย่ังยืน

ยาเสพตดิอย่างย่ังยืน มกีารขับเคลื่อนอย่าง

เปน็รูปธรรม



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

18 โครงการสวัสดกิาร - เพือ่เปน็สวัสดกิาร - ด าเนนิการใหค้วาม 200,000 200,000 200,000 - ประชาชนที่ประสบ - บรรเทาความเดอืดร้อน กองสวัสดกิารฯ

สงเคราะห์และ สงเคราะหแ์ละชว่ยเหลอื ชว่ยเหลอื/สงเคราะห ์ อปท. อปท. อปท. ภยัพบิตัแิละปญัหา เบื้องตน้และสร้างขวัญ และ17 ชุมชน

ชว่ยเหลอืประชาชน ประชาชนผู้ดอ้ยโอกาส ใหก้บัประชาชน  ทางสงัคม  ร้อยละ ก าลงัใจใหก้บัผู้ดอ้ย 

ในเขตเทศบาลและ ตามระเบยีบฯ 100 โอกาสผู้ประสบภยั

ผู้ที่ประสบภยัตา่งๆ เชน่ - ใหค้วามชว่ยเหลอื 90,000 90,000 90,000 - ประชาชน ผู้ปว่ย ตา่งๆ ผู้ประสบปญัหา

วาตภยัอุทกภยั อัคคภียั ผู้ประสบภยัพบิตัิ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เอดสไ์ดรั้บคา่ ทางสงัคม ผู้ปว่ยเอดส์

การสงัคมสงเคราะห์ ภายในเขตเทศบาลฯ สงเคราะห ์ชว่ยเหลอื ผู้พกิาร รวมถงึผู้สงูอายุ

ผู้ประสบปญัหาทางสงัคม - ใหค้วามชว่ยเหลอื ร้อยละ 100

- เพือ่เปน็คา่สงเคราะห์ ประชาชน ผู้ปว่ยเอดส ์ 

ชว่ยเหลอืประชาชนผู้ปว่ยเอดส์ ภายในเขตเทศบาลฯ

- เพือ่สร้างหลกัประกนัดา้น - ผู้สงูอายุและผู้บริการ 17,984,400 17,984,400 17,984,400 - ผู้สงูอายุและผู้พกิาร

รายไดแ้กผู้่สงูอายุ ไดรั้บเบี้ยยังชพี ไดรั้บเบี้ยยังชพีตามสทิธิ

- เพือ่เสริมสร้างสสวัสดกิาร

ทางสงัคมแกผู้่พกิาร

(เงนิอุดหนนุทั่วไป)



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

19 โครงการครอบครัวสัมพนัธ์ - เพือ่สร้างความสมัพันธ์ - จัดกจิกรรมภายใน - 10,000 10,000 - มกีารจัดกจิกรรม - มคีวามสมัพันธท์ี่ดี กองสวัสดกิารฯ

ที่ดภีายในครอบครัว ครอบครัวใหท้กุคน ในรูปแบบครอบครัว เกดิขึ้นภายในครอบครัว และ17 ชุมชน

- เพือ่สร้างความสมัพันธ์ มสีว่นร่วม อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง - เกดิความสมัพันธท์ี่ดี

ที่ดรีะหวา่งครอบครัว - น าครอบครัวไปทศัน ระหวา่งครอบครัว

ตนเอง และครอบครัวอื่น ศกึษาตามสถานที่ตา่งๆ ตนเองและครอบครัว

ในชุมชน สร้างความอบอุ่น เพือ่นบา้นในชุมชน

ในครอบครัว และในชุมชน

20 โครงการส ารวจขอ้มูล - เพือ่ส ารวจขอ้มลูชุมชน - ชุมชนมขีอ้มลูพื้นฐาน 60,000 60,000 60,000 - ชุมชนทัง้ 17 ชุมชน - ขอ้มลูพื้นฐานของ กองสวัสดกิารฯ

พื้นฐานชมุชน เปน็รายครัวเรือนใน เพือ่น ามาใชใ้นแผน มขีอ้มลูพื้นฐาน แตล่ะชุมชนในการ และ17 ชุมชน

ในเขตเทศบาล (ที่อยู่จริง) พัฒนาหมู่บา้น วางแผนพัฒนาชุมชน 

ครบ 17 ชุมชน

- เทศบาลมฐีานขอ้มลู

ชุมชนทัง้ 17 ชุมชน



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

21 โครงการส่งเสรมิคุณภาพ - เพือ่สง่เสริมใหผู้้พกิาร - ผู้พกิารมทีกัษะฝีมอื 20,000 20,000 20,000 - มกีารฝึกทกัษะฝีมอื - ผู้พกิารมทีกัษะฝีมอื กองสวัสดกิารฯ

ชวิีตผู้พกิาร และผู้ดูแล มทีกัษะฝีมอืตามสภาพ ตามสภาพความพกิาร ใหผู้้พกิาร และผู้ดแูล ที่เหมาะสมกบัสภาพ และ

ผู้พกิาร ความพกิาร - ผู้ดแูลผู้พกิาร มคีวาม ผู้พกิาร ปลีะ 1 คร้ัง ความพกิาร และ กองการแพทย์

- เพือ่ใหผู้้ดแูลผู้พกิาร สามารถในการชว่ยเหลอื สามารถน ามาเปน็

มคีวามสามารถในการชว่ย ดแูลผู้พกิารได้ ทางเลอืกในการ

เหลอืผู้พกิารได้ ประกอบอาชพีได้



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

22 โครงการรณรงค์ต่อต้าน - เพือ่ใหป้ระชาชน - บคุคลที่ตกเปน็กลุ่ม 2,000   5,000   5,000   - มกีารประชาสมัพันธ์ - หนว่ยงาน องคก์ร กองสวัสดกิารฯ

การค้ามนุษย์  เกดิความรู้ ความเขา้ใจ เสี่ยงและผู้เสยีหาย รณรงคป์ลีะ 1 คร้ัง ทกุภาคสว่นรวมพลงั และ 17 ชุมชน

ตอ่ปญัหาการคา้มนษุย์ จากการคา้มนษุย์ แสดงเจตนารมณ์

รวมถงึปญัหาการละเมดิ - เดก็ซึ่งถกูกระท าทารุณ และความมุ่งมั่น

สทิธเิดก็และสตรี กรรมและถกูแสวง ในการด าเนนิการปอ้งกนั

- เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอื ประโยชนท์ัง้ทางเพศ และปราบปรามการคา้

แกผู้่เสยีหายจากการคา้ และทางแรงงาน มนษุย์อย่างตอ่เนื่อง

มนษุย์ทัง้ทางดา้นสงัคม

และกฎหมาย



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

23 โครงการสทิธสิตร ี - เพือ่เปน็การสง่เสริม - สตรีและเดก็ไดรั้บ - 15,000 15,000 - จัดอบรมแกก่ลุ่ม - สตรีและเดก็รู้ถงึ กองสวัสดกิารฯ

 และสทิธเิด็กท่ีทุกคนพงึรู้ พัฒนาศกัยภาพสตรี ทราบสทิธขิองตนเอง เปา้หมายปลีะ 1 คร้ัง สทิธขิองตนเอง และ17 ชุมชน

และเดก็ ใหรู้้จักสทิธิ ตามกฏหมาย และอยู่ใน ตามกฎหมาย และ

ของตนเอง สงัคมไดอ้ย่างเปน็สขุ อยู่ในสงัคมได้

ผ่านการอบรม สมัมนา อย่างเปน็สขุ

ใหค้วามรู้

-จัดท าเอกสาร

สื่อประชาสมัพันธ ์

เผยแพร่ ฯลฯ



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

24 โครงการชว่ยเหลอืผู้ประสบ - เพือ่เปน็การเฝ้าระวัง - ผู้ประสบปญัหา - 5,000 5,000 - ผู้ประสบปญัหา - ผู้ประสบปญัหา กองสวัสดกิารฯ

ปัญหาทางสังคม (เด็ก/สตรี/ และใหค้วามชว่ยเหลอื ทางสงัคมไดรั้บความ ทางสงัคมไดรั้บ ทางสงัคมมคีณุภาพชวีติ และ17 ชุมชน

ผู้พกิาร /ผู้ด้อยโอกาส) ผู้ประสบปญัหาทางสงัคม ชว่ยเหลอืจากหนว่ยงาน การเย่ียมบา้น ที่ด ีตามอัตภาพ

ในทกุกรณี ที่เกี่ยวขอ้ง ร้อยละ 100 - ผู้ประสบปญัหา

- จัดท าคู่มอื เอกสาร ทางสงัคมไดรั้บทราบ

แนวทางการขอรับ แนวทางการขอรับ

ความชว่ยเหลอืจาก ความชว่ยเหลอืจาก

หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.1 : แผนงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีต สวัสดกิารและนันทนาการแก่ประชาชน รวมท้ังจดัต้ังกองทุนเลี้ยงชพี  ดูแลผู้พกิารในชมุชน 

                                                       และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอยา่งท่ัวถงึ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

25 โครงการประชาสัมพนัธ์ - เพือ่เปน็การเผยแพร่ - ผู้สงูอายุ/ผู้พกิาร/ - 2,000 2,000 - มกีารประชาสมัพันธ์ - ผู้สงูอายุ/ผู้พกิาร กองสวัสดกิารฯ

การขึ้นทะเบยีน เพื่อขอรับ  ประชาสมัพันธ ์ใหค้วามรู้ ผู้ตดิเชื้อที่มสีทิธรัิบ การขึ้นทะเบยีน ที่มสีทิธรัิบลงทะเบยีน และ17 ชุมชน

สวัสดกิารเบีย้ยงัชพี ความเขา้ใจในการมารับ ลงทะเบยีนเบี้ยยังชพี เบี้ยยังชพีฯ ผ่านทาง เบี้ยยังชพีไดรั้บบริการ

ผู้สูงอายผูุ้พกิาร ลงทะเบยีนเบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ/ ในเขตเทศบาล เสยีงตามสาย แผ่นพับ อย่างทั่วถงึ

และผู้ติดเชื้อ ผู้พกิาร/ผู้ตดิเชื้อ บอร์ดประชาสมัพันธ์ - เกดิความเขา้ใจ 

- เพือ่สร้างความเขา้ใจ ทกุชุมชน และ Web มากขึ้นในการมารับ

อันดกีบัประชาชนที่มารับ  Site ของเทศบาล การบริการลงทะเบยีนฯ

ลงทะเบยีนเบี้ยยังชพี เมอืงล าพูน - ผู้สงูอายุ/ผู้พกิาร/

ผู้สงูอายุ/ผู้พกิาร/ผู้ตดิเชื้อ ผู้ตดิเชื้อ ไดรั้บบริการ

- เพือ่ชี้แจงที่จะไดรั้บจากการ อย่างสะดวกและ

รับลงทะเบยีนเบี้ยยังชพี รวดเร็วทนัเวลากบั

ผู้สงูอายุ/ผู้พกิาร/ผู้ตดิเชื้อ การรับลงทะเบยีนฯ 

-เพื่อเปน็การพัฒนาประสทิธภิาพ เวลากบัการรับลง

ในการใหบ้ริการผู้สงูอายุ/ ทะเบยีนฯ

ผู้พกิาร/ผู้ตดิเชื้อ



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 ส่งเสรมิสุขภาพของ  - เพือ่ดแูลและหมั่นตรวจ - ใหบ้ริการตรวจสขุภาพ 5,000 5,000 5,000 - พนกังานไดรั้บการ - เพือ่ใหพ้นกังานจัดเกบ็ กองสาธารณสุขฯ

พนักงานจดัเก็บขยะ/ สขุภาพของกลุ่มพนกังาน และความรู้ในการดแูล (อปท.) (อปท.) (อปท.) ตรวจสขุภาพ ขยะ พนกังานกวาดถนน 

พนักงานกวาดถนน จัดเกบ็ขยะ/พนกังาน สขุภาพของพนกังาน อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง มสีขุภาพดแีละรู้วธิี

กวาดถนน ใหอ้ยู่ในเกณฑ์   ปอูงกนัตนเองจาก

มาตรฐานสขุภาพของ  การท างาน

แตล่ะอาชพี

2 รณรงค์และปูองกันโรค - เฝูาระวังและปอูงกนัการ -รณรงคเ์ชญิชวนประชาชน 5,000 5,000 5,000 - พน่ยาฆา่เชื้อใน -เขตเทศบาลปลอดจาก กองสาธารณสุขฯ

ไขห้วัดนก แพร่ระบาดโรคไขห้วัดนก ที่เลี้ยงสตัวร่์วมกนัท า (อปท.) (อปท.) (อปท.) สถานที่เลี้ยงสตัว์ โรคไขห้วัดนก

ในเขตเทศบาล ความสะอาด สถานที่เลี้ยง ปกีและแหลง่

สตัวป์กีของตนเอง อาศยัของนกใน

- จัดทมีพน่ยาฆา่เชื้อโรค เขตเทศบาลทัง้  

 ในสถานที่เลี้ยงสตัวป์กีและ 17 ชุมชน  2 

 แหลง่อาศยัของนก คร้ัง/ปี

ธรรมชาตใิน 17 ชุมชน 

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 รณรงค์ปูองกันและ - เพือ่ปอูงกนัและควบคมุ - จัดหนว่ยเคลื่อนที่ออก 50,000 50,000 50,000 - จ านวนสนุขัและ - เขตเทศบาลปลอด กองสาธารณสุขฯ

ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า โรคพษิสนุขับา้ที่สามารถ ใหบ้ริการฉดีวัคซนีปอูงกนั (อปท.) (อปท.) (อปท.) แมว ไดรั้บการฉดี จากโรคพษิสนุขับา้

เกดิขึ้นในสนุขัและแมว โรคพษิสนุขับา้ใน 17 วัคซนีทัง้ 17 

ชุมชนชว่งเดอืนมนีาคม - ชุมชน ร้อยละ 80

เมษายน - สนุขัและแมวได้

- ประสานส านกังาน รับการขึ้นทะเบยีน 

ปศสุตัวจ์ังหวัดส านกังาน ร้อยละ 80

ปศสุตัวอ์ าเภอในการท า สนุขัและแมวเพศ  

หมนัสนุขัและแมว เมยี ไดรั้บการ

เพือ่ควบคมุประชากรสนุขั  ท าหมนั ฉดียาคมุ

และแมวชว่งเดอืนเมษายน ร้อยละ 80

ท าหมนั ฉดียาคมุ

ร้อยละ 80

 



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 ควบคุมยงุลายเพื่อ - เพือ่การก าจัดยุงลายที่ - จัดท าแผนพน่สารเคมี 10,000 10,000 10,000 - พน่สารเคมกี าจัด - สามารถควบคมุและ กองสาธารณสุขฯ

ปูองกันโรค เปน็พาหะน าโรค ก าจัดยุงและแมลง (อปท.) (อปท.) (อปท.) ยุงและแมลง ในเขต ก าจัดยุงลาย 

ไขเ้ลอืดออก ไขเ้ลอืดออก ภายในชุมชนตา่งๆในเขต เทศบาล ทัง้ 17  และจ านวนผู้ปวุย

เทศบาล ในชว่งการระบาด ชุมชน ในชว่งการ โรคไขเ้ลอืดออกลดลง

ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม – ระบาดเดอืน

กนัยายน พฤษภาคม –  กนัยายน 

อย่างนอ้ยเดอืนละ 1 คร้ัง

- ในกรณีพบผู้ปวุย

ในเขตเทศบาล จะใช้

มาตรการเร่งดว่น เพือ่

ควบคมุการระบาด

คอื พน่สารเคมใีนบา้น

ผู้ปวุยและพื้นที่รอบบา้น

ในรัศมอีย่างนอ้ย 100

เมตร ภายใน 24 ชั่วโมง 

และพน่อย่างนอ้ย 2 คร้ัง

แตล่ะคร้ังหา่งกนั 7 วัน



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการอาสาสมัคร - เพือ่ใหชุ้มชนไดม้สีว่น - อบรมใหค้วามรู้ อสม. 113,900 113,900 113,900 - ประชาชนในเขต - อัตราการปวุยดว้ย กองการแพทย์

สาธารณสุขเทศบาลเมือง ร่วมในการรณรงคป์อูงกนั เร่ืองโรคไขเ้ลอืดออก กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ เทศบาลฯ ทกุหลงัคา โรคไขเ้ลอืดออกใน

ล าพนูร่วมมอื ร่วมใจ รณรงค์ โรคไขเ้ลอืดออกทกุพื้นที่ - ด าเนนิการพน่สาร เรือนไดรั้บเอกสาร เขตเทศบาลลดลง

ปูองกันและควบคุมโรค 17  ชุมชน เคมกี าจัดยุงในชุมชน ประชาสมัพันธแ์ละ - ประชาชนในเขตฯ

ไขเ้ลอืดออก - เพือ่ควบคมุแหลง่เพาะ เขตเทศบาล 17 ชุมชน ทรายอะเบทอย่างนอ้ย ทกุหลงัคาเรือน

พันธุยุ์งในเขตเทศบาล จ านวน  3  คร้ัง ร้อยละ 90 ไดรั้บเอกสารประชา-

เมอืงล าพูนอย่างตอ่เนื่อง - เผยแพร่  ประชา - อสม. ผู้เขา้รับการ สมัพันธแ์ละทราย

- เพือ่ควบคมุอัตราการ สมัพันธ ์ รณรงคส์ร้าง อบรมมคีวามรู้ในเร่ือง อะเบท

ปวุย ตาย จากโรคไขเ้ลอืด ความเขา้ใจโรคไขเ้ลอืด ของโรคไขเ้ลอืดออก

ออก ออกแกป่ระชาชนใน ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ80

- เพือ่ลดอัตราการแพร่ ชุมชนทกุเดอืน - อัตราปวุยของโรค

ขยายพันธุข์องยุงชนดิตา่งๆ - รณรงคค์วบคมุแหลง่ ไขเ้ลอืดออกลดลง

รวมทัง้ยุงลาย เพาะพันธุล์กูน้ ายุงลาย จากป ี2556 

ใน 17 ชุมชน 3 คร้ัง ร้อยละ 80

- รณรงคส์ ารวจแหลง่

เพาะพันธุล์กูน้ ายุงลาย

ทกุสปัดาห์



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการ อสม. เทศบาลเมือง - ประชาชนมคีวามรู้ - ชุมชนในเขตเทศบาล 22,000 22,000 22,000 - ประชาชนไดรั้บการ - ประชาชนในเขต กองการแพทย์

ล าพนูร่วมมอื  ร่วมใจรณรงค์ และตื่นตวัในการปอูงกนั เมอืงล าพูนทัง้ 17 กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ แจกหนา้กากอนามยั เทศบาลเมอืงล าพูน

ปูองกันโรคไขห้วัดใหญ่ ตนเองจากไขห้วัดใหญ่ ชุมชน ผ่านการคดั และเอกสารประชา ทกุครัวเรือนไดรั้บ

- เกดิความร่วมมอืร่วม เลอืกเขา้ร่วมอบรมและ สมัพันธค์วามรู้เกี่ยว เอกสารใหค้วามรู้เร่ือง

ใจของ อสม.ในการชว่ยกนั วธิปีอูงกนัการระบาด กบัโรคไขห้วัดใหญ่ โรคไขห้วัดใหญ่

ดแูลสขุภาพ ของโรคไขห้วัดใหญ่ อย่างนอ้ยร้อยละ 90 - เกดิการมสีว่นร่วม

- ปอูงกนัการระบาด - เผยแพร่ประชาสมั - ไมม่รีายงานการเกดิ ของชุมชนในการร่วม

ของโรคไขห้วัดใหญ่ พันธร์ณรงคส์ร้างความ การระบาดของโรคไข้ กนัดแูลสขุภาพของ

เขา้ใจการระบาดของ หวัดใหญใ่นเขต ตนเองและประชาชน

โรคไขห้วัดใหญ่ เทศบาลเมอืงล าพูน ในพื้นที่

- ใหบ้ริการการฉดี - อสม. ในเขตพื้นที่

วัคซนีปอูงกนัโรคไข้ เทศบาลเมอืงล าพูน

หวัดใหญ่ เขา้ร่วมรณรงคอ์ย่าง

- ใหบ้ริการแจกหนา้ นอ้ยร้อยละ 90

กากอนามยัปอูงกนั



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการสร้างเสรมิภูมิคุ้มกัน - เพือ่ใหน้กัเรียนชัน้ ป.1 - นกัเรียนชัน้ประถม ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ - นกัเรียนชัน้ ป.1 - นกัเรียนชัน้ประถม กองการแพทย์

โรคด้วยวัคซนีในเด็กนักเรยีน และป. 6 ในโรงเรียนสงักดั ศกึษาปทีี่1 และปทีี่ 6 และ ป.6 ในโรงเรียน ศกึษาปทีี่ 1 และปทีี่ 6

ชั้น ป. 1 และ ป. 6 โรงเรยีน เทศบาลเมอืงล าพูน 4 ในโรงเรียนสงักดั สงักดัเทศบาลเมอืง ในโรงเรียนสงักดั

ในสังกัดเทศบาลเมอืงล าพนู โรงเรียนและโรงเรียน เทศบาลเมอืงล าพูน 4 ล าพูนและโรงเรียน เทศบาลเมอืงล าพูน 4

สงักดัการศกึษาเอกชน  โรงเรียนและโรงเรียน เอกชนไดรั้บการฉดี โรงเรียนและโรงเรียน

ไดรั้บวัคซนีกระตุ้นภมูคิุ้ม สงักดัเอกชน คอื วัคซนีอย่างนอ้ย สงักดัการศกึษาเอกชน

กนัโรคตามแผนการสร้าง โรงเรียนเลาหจิตรวทิยา ร้อยละ 95 คอืโรงเรียนเลาหจิตร

เสริมภมูคิุ้มกนัโรคของ ทกุคน เขา้ร่วมการ วทิยา ไดรั้บวัคซนี

กระทรวงสาธารณสขุ ฉดีวัคซนี พร้อมจัดท า กระตุ้นภมูคิุ้มกนัโรค

อย่างนอ้ย ร้อยละ 95 ทะเบยีนสขุภาพ ตามแผนการสร้างเสริม

ของนกัเรียนทัง้หมด ภมูคิุ้มกนัโรคของกระ

ทรวงสาธารณสขุ

อย่างนอ้ยร้อยละ 95

ของนกัเรียนทัง้หมด



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการสร้างเสรมิภูมิคุ้มกัน - เพือ่สง่เสริมสขุภาพที่ - นกัเรียนทกุคนมี กองการแพทย์

โรคด้วยวัคซนีในเด็กนักเรยีน สมบรูณ์ แข็งแรงและการ สขุภาพที่สมบรูณ์

ชั้น ป. 1 และ ป. 6 โรงเรยีน มพีัฒนาการการเจริญเตบิ แข็งแรงและการมี

ในสังกัดเทศบาลเมอืงล าพนู โตที่เหมาะสมกบัวัยของ พัฒนาการการเจริญ

(ต่อ) นกัเรียน เตบิโตที่เหมาะสมกบัวัย

8 โครงการประกวดหมู่บ้าน - เพือ่ใหชุ้มชนไดม้สีว่น - คณะกรรมการออก 10,000 10,000 10,000 - จ านวนผู้ปวุยดว้ย - จ านวนผู้ปวุยดว้ย กองการแพทย์

ปลอดลูกน้ ายงุลาย ร่วมในการรณรงคป์อูงกนั ตรวจประเมนิผลการ คลนิกิฯ คลนิกิฯ คลนิกิฯ โรคไขเ้ลอืดออกลด โรคไขเ้ลอืดออกลด

โรคไขเ้ลอืดออกทกุพื้นที่ ด าเนนิงานควบคมุโรค จ านวนจาก6เดอืน จ านวนจาก6เดอืนแรก

17 ชุมชน ไขเ้ลอืดออกของชุมชน แรกร้อยละ  50 ร้อยละ  50

- เพือ่ควบคมุแหลง่ จ านวน  2  คร้ัง / ปี - ผู้น าชุมชน อสม

เพาะพันธุยุ์งในเขตเทศบาล ตามเกณฑท์ี่ก าหนด และประชาชน ใน

เมอืงล าพูนเปน็ไปอย่าง หมู่บา้นมกีารก าจัด

ตอ่เนื่อง แหลง่เพาะพันธุล์กูน้ า

- เพือ่ลดอัตราการปวุย ยุงลายทางภายภาพ

จากโรคไขเ้ลอืดออก อย่างตอ่เนื่องสม่ า

เสมออย่างนอ้ย

สปัดาหล์ะ  1  คร้ัง



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการเฝูาระวังอบุัติเหตุทาง - เพือ่ใหป้ระชาชนได้ ประชาชนในเขต ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ - มเีจ้าหนา้ที่พร้อม - ประชาชนมคีวาม กองการแพทย์

บกและทางน้ า ตระหนกัถงึความส าคญั เทศบาลเมอืงล าพูน ปฏบิตังิานเพือ่ชว่ย ตื่นตวัและมสีว่นร่วม

ของการเกดิอุบตัเิหตแุละ  - จัดท าแผนเฝูาระวัง เหลอืผู้ประสบอุบตัเิหตุ ในการปอูงกนัตนเอง

ร่วมกนัปอูงกนัอุบตัเิหตทุี่ การเกดิอุบตัเิหตทุาง และฉกุเฉนิตลอด 24 และครอบครัว และ

อาจเกดิขึ้นได้ บกและทางน้ าในวัน ชั่วโมง ครบ 100 % ชุมชนจากอุบตัภิยัทาง

- ปอูงกนัและลดการเกดิ เทศกาลประเพณีและ - ผู้ประสบอุบตัเิหตุ ถนนและทางน้ า

อุบตัเิหตทุางบกและ วันท าบญุตา่งๆ และฉกุเฉนิไดรั้บการ - การเกดิอุบตัเิหตุ

ทางน้ า  - ฝึกและทบทวน ชว่ยเหลอือย่างถกูตอ้ง ทางจราจรในเขต

- ผู้ประสบอุบตัเิหตไุดรั้บ พร้อมตรวจสอบเคร่ือง ปลอดภยัและทนัเวลา เทศบาลฯ ลดลง

การชว่ยเหลอือย่างถกูตอ้ง มอืเคร่ืองใชไ้วพ้ร้อม ร้อยละ 100 - ผู้ประสบอุบตัเิหตุ

ปลอดภยั และทนัเวลา บริการตลอด24ชั่วโมง - เจ้าหนา้ที่ไดรั้บการ ไดรั้บการชว่ยเหลอื

- เพือ่ใหเ้จ้าหนา้ที่มกีาร ซกัซอ้มความพร้อมใน อย่างถกูตอ้ง

เตรียมพร้อมในการออก การบริการทางการ ปลอดภยัและทนัเวลา

ปฏบิตักิารชว่ยเหลอื แพทย์ฉกุเฉนิ 4 คร้ังตอ่ปี

- จ านวนผู้ประสบ

อุบตัเิหตแุละฉกุเฉนิ

ลดลงร้อยละ 10



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 โครงการเฝูาระวังการเกิด - เพือ่ใหผู้้ปวุยที่ไดรั้บการ - ผู้รับบริการในคลนิกิโรค ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ - ผู้ปวุยโรคกระดกู - ผู้ปวุยโรคกระดกู กองการแพทย์

โรคในระบบทางเดนิอาหาร รักษาโรคกระดกูและขอ้ กระดกูและขอ้ ไดรั้บการ และขอ้ที่มารับบริการ และขอ้ที่มารับบริการ

จากการใชย้าในกลุ่มNSAIDS ไดรั้บยาปอูงกนัโรค ตรวจขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ในคลนิกิไดรั้บยาแก้ ในคลนิกิไดรั้บยาแก้

และBisphosphonates กระเพาะอาหาร  - ก าหนดและจัดแผน ปวดกลุ่ม NSAIDs ปวดกลุ่ม NSAIDs

- เพือ่ใหผู้้ปวุยที่ไดรั้บยา การเฝูาระวังส าหรับผู้ นานเกนิ 1 เดอืน นานเกนิ 1 เดอืน

รักษากระดกูพรุนกลุ่ม ปวุยในคลนิคิโรค ไดรั้บยาปอูงกนัโรค ไดรั้บยาปอูงกนัโรค

 Bisphasphanates กระดกูและขอ้ กระเพาะอาหาร กระเพาะอาหาร

ไมเ่กดิผลขา้งเคยีงจาก ร้อยละ 100 - ผู้ปวุยโรคกระดกู

การถกูยากดัหลอดอาหาร - ผู้ปวุยโรคกระดกู และขอ้ที่ไดรั้บยากลุ่ม

และขอ้ที่ไดรั้บยากลุ่ม Bisphasphanates

Bisphasphanates ทกุรายไดรั้บการสอน

ร้อยละ 100 สขุศกึษาดา้นการใชย้า

ไดรั้บการสอน อย่างถกูตอ้ง

สขุศกึษาดา้นการใช้

ยาอย่างถกูตอ้ง



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการคลนิกิโรคหืดแบบง่าย - เพือ่ใหผู้้ปวุยสามารถ - ผู้ปวุยโรคระบบทางเดนิ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ - ผู้ปวุยร้อยละ 80 - ผู้ปวุยสามารถใชย้า กองการแพทย์

ใชย้าพน่สดูไดอ้ย่าง หายใจ ที่มารับการ สามารถใชย้าพน่สดู พน่สดูไดอ้ย่างถกูตอ้ง

ถกูตอ้ง รักษาพยาบาลที่ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง

ศนูย์บริการฯ ไดรั้บการ

สอนและฝึกปฎบิตัิ

วธิกีารใชย้าพน่สดู

12 โครงการตรวจคัดกรองเพื่อ - เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม - ประชากรกลุ่มเปาู 49,650 49,650 49,650 - ประชากรที่มอีายุ - ประชากรกลุ่ม กองการแพทย์

ค้นหาผู้ปุวยโรคความดันโลหิต รู้เร่ืองโรคความดนัโลหติสงู หมายในเขตเทศบาล กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ ตั้งแต ่15-35 ปี เปาูหมายมคีวามรู้เกี่ยว

สูงและโรคเบาหวาน และเบาหวาน เมอืงล าพูนที่มอีายุตั้ง ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 20 กบัโรคความดนัโลหติ

- เพือ่ใหป้ระชาชนตระ แต ่15 - 35 ปขีึ้นไป และประชากรกลุ่ม สงูและโรคเบาหวาน

หนกัถงึความส าคญัของ ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 20 อายุตั้งแต ่35 ปี - ประชากรกลุ่ม

การคดักรองโรคความดนั  จากจ านวนประชากร ขึ้นไป ไมน่อ้ยกวา่ เปาูหมายที่ไดรั้บการ

โลหติสงูและโรคเบาหวาน ทัง้หมด ไดรั้บการตรวจ ร้อยละ 90 ของ ตรวจคดักรองโรค

และขึ้นทะเบยีน ประชากรกลุ่มเปาู ความดนัโลหติสงูและ



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

12 โครงการตรวจคัดกรองเพื่อ - เพือ่ใหป้ระชากรกลุ่ม - ประชากรกลุ่มเปาูหมาย หมายไดรั้บความรู้ โรคเบาหวานไดรั้บการ กองการแพทย์

ค้นหาผู้ปุวยโรคความดันโลหิต เปาูหมายที่มอีายุตั้งแต1่5 ในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน และไดรั้บการตรวจ รักษาตามแผนการ

สูงและโรคเบาหวาน ปขีึ้นไปไดรั้บการคดักรอง ที่มอีายุตั้งแต ่35 ปขีึ้นไป คดักรองโรคความ รักษาอย่างถกูวธิแีละ

(ต่อ) โรคความดนัโลหติสงูและ ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 90 ดนัโลหติสงูและ เปน็การลดภาวะ

โรคเบาหวาน จากจ านวนประชากร โรคเบาหวาน แทรกซอ้นของผู้ปวุย

ทัง้หมด ไดรั้บความรู้

ที่ถกูตอ้ง

13 โครงการอสม.เทศบาลเมือง - เพือ่ให ้อสม.มศีกัยภาพ - สตรีในเขตเทศบาล 12,850 12,850 12,850 - ร้อยละ 20 ของ - สตรีอายุ 30-60 ปี กองการแพทย์

ล าพนูร่วมมอื ร่วมใจรณรงค์ สามารถด าเนนิงานให้ เมอืงล าพูนที่มอีายุ กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ สตรีกลุ่มเปาูหมาย ขึ้นไปไดรั้บการคดั

คัดกรองมะเร็งเต้านมและ กลุ่มเปาูหมายมคีวามรู้ 30-60 ปี ไดรั้บการตรวจหา กรองโรคมะเร็งปาก

มะเร็งปากมดลูก ความเขา้ใจในเร่ืองมะเร็ง - เจ้าหนา้ที่ อสม. มะเร็งปากมดลกู มดลกูและมะเร็งเตา้นม

เตา้นมและมะเร็งปากมด ในเขตเทศบาลฯ ผ่าน - ร้อยละ 60 ของ - ผู้ที่มอีาการผิด

ลกู และสามารถปฏบิตัิ การอบรมใหค้วามรู้ สตรีกลุ่มเปาูหมาย ปกตไิดรั้บการสง่ตอ่ไป

ตามมาตรฐานงานควบคมุ และความเขา้ใจเกี่ยวกบั สามารถตรวจเตา้นม รับการรักษาจาก



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 โครงการอสม.เทศบาลเมือง มะเร็งเตา้นมและมะเร็ง มะเร็งเตา้นมและมะเร็ง ดว้ยตนเองและตอ่ สถานพยาบาลได้ กองการแพทย์

ล าพนูร่วมมอื ร่วมใจรณรงค์ ปากมดลกูไดอ้ย่างถกูตอ้ง ปากมดลกู สามารถ เนื่องเปน็ประจ า อย่างทนัเวลา

คัดกรองมะเร็งเต้านมและ - เพือ่ใหส้ตรีกลุ่มเปาู ตรวจสอบไดด้ว้ยตนเอง ทกุเดอืน - สตรีกลุ่มเปาูหมาย

มะเร็งปากมดลูก หมายที่มอีายุ 30-60 ปี - อสม.มคีวามรู้ใน สามารถตรวจเตา้นม

(ต่อ) มคีวามรู้ ความเขา้ใจ การปอูงกนัการเกดิ ดว้ยตนเองได้

เร่ืองมะเร็งเตา้นมและ มะเร็งปากมดลกู

สามารถตรวจเตา้นมดว้ย และมะเร็งเตา้นม

ตนเองอย่างถกูตอ้งและ ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ80

ตอ่เนื่อง

- เพือ่ใหส้ตรีกลุ่มเปาูหมาย

ที่มอีายุ 30 ปขีึ้นไป

มคีวามรู้ความเขา้ใจเร่ือง

มะเร็งปากมดลกูและได้

รับการตรวจมะเร็งปาก

มดลกูประจ าปี



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการวัดส่งเสรมิสุขภาพ - เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน  - วัดในเขตเทศบาล 14,650 14,650 14,650 - วัดในเขตเทศบาล - วัดและชุมชนเกดิ กองการแพทย์

พระและบคุลากรในวัดเกดิ เมอืงล าพูนทัง้  19 วัด กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ ผ่านเกณฑป์ระเมนิ ความร่วมมอืในการ

ความร่วมมอืในดา้นการสง่เสริมด าเนนิการตามหลกั วัดสง่เสริมสขุภาพ ด าเนนิการเปน็ไปใน

สขุภาพไปในทศิทางเดยีวกนั เกณฑแ์ละเงือ่นไขของ เพิม่ขึ้นจากเดมิร้อย ทศิทางเดยีวกนัไดต้าม

เพือ่เอื้อประโยชนต์อ่สงัคม วัดสง่เสริมสขุภาพ ละ 20 วัตถปุระสงค์

ไดม้ากที่สดุ - บคุลากรภายในวัด - ประชาชนที่มาร่วม

- เพือ่เนน้การพัฒนาสขุภาพ มคีวามรู้ ความเขา้ใจ กจิกรรมทางศาสนา

อย่างย่ังยืนและตอ่เนื่องของ เกี่ยวกบัการด าเนนิ ในวัดในเขตเทศบาลฯ

องคก์รทางศาสนา งานวัดสง่เสริม ไดรั้บการสง่เสริม

- เพือ่ใหม้กีารจัดสภาพ สขุภาพร้อยละ 80 สขุภาพเหมาะสมกบั

แวดลอ้มภายในวัดใหเ้อื้อ สภาพแวดลอ้มของวัด

ประโยชนต์อ่การสง่เสริมสขุภาพ และกลวธิชีวีติของชุมชน

- เพือ่สนองตอ่นโยบาย

รัฐบาลที่เนน้ดา้นการ

สง่เสริมสขุภาพชวีติ

ของประชาชน



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 โครงการสนับสนุนส่งเสรมิ - เสริมสร้างใหชุ้มชนมี - ชุมชนในเขตเทศบาล 25,000 25,000 25,000 - ชุมชนในเขต - ชุมชนมกีารจัดการ กองการแพทย์

การด าเนนิงานหมู่บ้านจดัการ การจัดการระบบสขุภาพ มกีารด าเนนิงานหมู่บา้น กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ เทศบาลมกีารด าเนนิ ระบบสขุภาพโดยชุมชน

สุขภาพ โดยชุมชน จัดการสขุภาพผ่าน งานหมู่บา้นจัดการ - มกีารดแูลสขุภาพของ

- เพือ่ใหเ้กดิการดแูล เกณฑป์ระเมนิอย่างนอ้ย สขุภาพผ่านเกณฑ์ ตนเอง ครอบครัว

สขุภาพของตนเอง 7 ชุมชน ประเมนิอย่างนอ้ย และชุมชนอย่างย่ังยืน

 ครอบครัวและชุมชนอย่าง 7  ชุมชน - ชุมชนเกดิความ

ย่ังยืน เขม้แข็งของโครงสร้าง

ชุมชนที่เอื้อตอ่การ

จัดการระบบสขุภาพ



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

16 โครงการส่งเสรมิการด าเนนิ - เพือ่เปน็การสนบัสนนุ - ผู้สงูอายุในชุมชน  21,000 21,000 21,000 - ร้อยละ 80 ของ - ผู้สงูอายุมคีวามรู้ใน กองการแพทย์

งานของชมรมผู้สูงอายชุมุชน ใหม้กีารด าเนนิกจิกรรม เขา้ร่วมกจิกรรมอย่าง กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ ชมรมผู้สงูอายุในเขต การดแูลสขุภาพของ

ในเทศบาลเมอืงล าพนู ชมรมผู้สงูอายุในชุมชน นอ้ยเดอืนละ 1 คร้ัง เทศบาลเมอืงล าพูน ตนเองและสามารถ

- เพือ่เปน็การสง่เสริมให้ - ชมรมผู้สงูอายุมกีาร มกีารน าเสนอผลการ ดแูลสขุภาพของตนเอง

ผู้สงูอายุในชุมชนมกีาร ด าเนนิการในชุมชน ด าเนนิงานสง่เสริม ได้

ด าเนนิกจิกรรมอย่างทั่วถงึ อย่างตอ่เนื่อง สขุภาพ - มกีารจัดตั้งชมรมผู้

- เพือ่เปน็การเผยแพร่ - ชมรมผู้สงูอายุมกีาร สงูอายุในชุมชนตา่ง ๆ

กจิกรรมชมรมผู้สงูอายุ เผยแพร่ผลการด าเนนิงาน  เพิม่ขึ้น



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

17 โครงการส่งเสรมิคุณภาพ - เพือ่เปน็การสง่เสริม - ผู้สงูอายุในชมรมผู้ 90,000 90,000 90,000 - สมาชกิชมรมผู้สงู - ผู้สงูอายุมคีวามรู้ใน กองการแพทย์

ชวิีตสมาชกิชมรมผู้สูงอายุ สขุภาพผู้สงูอายุ สงูอายุเขา้ร่วมกจิกรรม กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ อายุมกีารรวมกลุ่ม การดแูลสขุภาพของ

เทศบาลเมอืงล าพนู - เพือ่ใหผู้้สงูอายุไดม้ี อย่างนอ้ยเดอืนละ 1 200,000 200,000 200,000 ในการท ากจิกรรม ตนเอง

ความรู้ในการดแูลสขุภาพ คร้ัง เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาล สง่เสริมสขุภาพอย่าง - มกีารจัดตั้งชมรมผู้

- เพือ่ใหผู้้สงูอายุมกีาร - ผู้สงูอายุไดรั้บความรู้ นอ้ย 4 กจิกรรมใน สงูอายุในชุมชนตา่ง ๆ

พบปะสงัสรรคแ์ลกเปลี่ยน ในการดแูลสขุภาพอย่าง แตล่ะเดอืน - ผู้สงูอายุมสีขุภาพดี

ความรู้ นอ้ยเดอืนละ1 คร้ัง - ร้อยละ 100 ของ ทัง้ทางดา้นร่างกาย

- เพือ่เปน็การสนบัสนนุ - ผู้สงูอายุไดรั้บการ สมาชกิชมรมผู้สงูอายุ และจิตใจ

ใหม้กีารจัดตั้งชมรมผู้ ตรวจสขุภาพอย่างนอ้ย ที่มาร่วมกจิกรรมได้

สงูอายุในชุมชน ปลีะ1คร้ัง มาพบปะสงัสรรค์

เปน็ประจ าทกุเดอืน



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

18 โครงการอนามัยแม่และเด็ก - เพือ่ตดิตามเย่ียมให้ - มารดาและทารกหลงั 5,000 5,000 5,000 - มารดาและทารก - มารดาและทารกหลงั กองการแพทย์

ความรู้ในสขุภาพทางร่าง คลอดในเขตเทศบาลฯ กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ หลงัคลอดที่อยู่จริง คลอดที่อยู่จริงไดรั้บ

กายและจิตใจของมารดา ทกุราย ไดรั้บการตรวจ ไดรั้บการตดิตาม การตดิตามเย่ียม 2คร้ัง

และทารกหลงัคลอด เย่ียมและตดิตาม ตาม เย่ียมร้อยละ 100  ตามเกณฑ์

- เพือ่คน้หาปญัหาสขุภาพ แผนและบนัทกึสขุภาพ - อสม.แกนน ามคีวาม - มารดาไดรั้บความรู้

ของมารดาและทารกกอ่น - ม ีอสม. แกนน างาน เขา้ใจและสามารถถา่ย ความเขา้ใจในการ

และหลงัคลอด แมแ่ละเดก็ชุมชนละ ทอดความรู้ใหก้บัมารดา ปฏบิตัติวัหลงัคลอด

- เพือ่ประเมนิความผิด 1 คน (รวม 17 คน) หลงัคลอด ร้อยละ 80 และการดแูลทารก

ปกตแิละสง่ตอ่โรงพยาบาล อย่างนอ้ยร้อยละ  90

ในรายที่มคีวามผิดปกติ - มารดาและทารกที่

- เพือ่ใหม้ารดาหลงัคลอด พบความผิดปกตไิดรั้บ

มพีฤตกิรรมการดแูลตน ค าแนะน าและสง่ตอ่

เองและทารกใหม้สีขุภาพ โรงพยาบาลไดต้าม

สมบรูณ์แข็งแรง สภาพปญัหาสขุภาพ

- เพือ่ใหม้แีกนน าดา้น ที่พบร้อยละ  100

อนามยัแมแ่ละเดก็ในชุมชน



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

19 โครงการประกวดสุขภาพเด็ก - เพือ่สง่เสริมใหเ้ดก็มี - เดก็อายุ 0-5 ปใีน 35,000 35,000 35,000 - ผู้เขา้ร่วมประกวด - เดก็อายุ 9 เดอืน - กองการแพทย์

สขุภาพสมบรูณ์ทัง้ทาง เขตเทศบาลเมอืงล าพูน คลนิกิฯ คลนิกิฯ คลนิกิฯ ไดรั้บการตรวจสขุภาพ 5 ป ี ในเขตเทศบาล

ร่างกายและจิตใจ จ านวน  100  คน และพัฒนาการ เมอืงล าพูนมสีขุภาพ

- เพือ่กระตุ้นใหผู้้ ซึ่งไดรั้บการตรวจ ร้อยละ  100 สมบรูณ์  แข็งแรง 

ปกครองเดก็ตระหนกัถงึ สขุภาพตามเกณฑ์ เตบิโตตามวัยและไดรั้บ

ความส าคญัในการเลี้ยงดู ภมูคิุ้มกนัตามวัย

เดก็ทัง้ทางดา้นร่างกาย

และจิตใจ

20 โครงการอบรมด้าน - จัดการอบรมใหค้วามรู้ - ใหม้กีารอบรมความรู้ 70,000 70,000 70,000 - ผู้เขา้รับการอบรม - ไดม้คีวามรู้จาก กองการแพทย์

สาธารณสุขในด้านการส่งเสรมิ ดา้นสาธารณสขุในกลุ่ม ดา้นสขุภาพที่ถกูตอ้ง อุดหนนุฯ อุดหนนุฯ อุดหนนุฯ มคีวามรู้จากการ การอบรมความรู้ดา้น

สุขภาพ และกลุ่มเสี่ยง เสี่ยงและดา้นการสง่เสริม อบรมดา้นสขุภาพ สขุภาพที่มากขึ้น

สขุภาพ ร้อยละ 80



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

21 ศูนยบ์รกิารผู้สูงอายชุมุชน - เพือ่จัดบริการส าหรับ - จัดตั้งศนูย์บริการ  - 9,210,000 - - เกดิศนูย์บริการ - เกดิศนูย์บริการผู้ กองการแพทย์

 (Day care Center) ผู้สงูอายุจังหวัดล าพูน ผู้สงูอายุเทศบาลเมอืงล าพูน อุดหนนุ ผู้สงูอายุชุมชนใน สงูอายุชุมชนในเขต

จงัหวัดล าพนู ดา้นสขุภาพไดแ้กก่ารสง่ - ผู้สงูอายุที่อาศยัอยู่ใน จังหวัด เขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ(Day care

เสริมสขุภาพ การปอูงกนั เขตเทศบาลเมอืงล าพูน จ านวน  1  แหง่ Center) ที่มกีจิกรรมตอ่

โรคการฟืน้ฟูสมรรถภาพ จ านวน 17 ชุมชนในปี เนื่องโดยชุมชนมสีว่น

และการรักษาพยาบาลใน แรกชว่งทดลองการ ร่วมและเปน็รูปธรรมได้

รูปแบบศนูย์บริการผู้สงูอายุ ด าเนนิงาน ชัดเจน  สามารถเปน็

ชุมชน(Day care Center) - ผู้สงูอายุที่สนใจใน แบบอย่างแกชุ่มชนอื่น

- เพือ่ใหบ้ริการชว่ยเหลอื จังหวัดล าพูนในปทีี่ 2  - ผู้สงูอายุไดรั้บการ

ผู้สงูอายุในดา้นเศรษฐกจิ เปน็ตน้ไป ดแูลทัง้ดา้นร่างกาย 

และสงัคมโดยชุมชนมี จิตใจ สงัคม โดยครอบ

สว่นร่วม ครัวและชุมชนเปน็

แกนน า



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

21 ศูนยบ์รกิารผู้สูงอายชุมุชน - เพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติ - ผู้สงูอายุไดรั้บบริการ กองการแพทย์

 (Day care Center) และตอบสนองความตอ้ง ดา้นสาธารณสขุครอบ

จงัหวัดล าพนู การของผู้สงูอายุใหอ้ยู่ดมีี คลมุทัง้ดา้นสง่เสริม

(ต่อ) สขุตามวถิชีุมชน  บนพื้น สขุภาพการปอูงกนั

ฐานแนวคดิเศรษฐกจิ โรคการรักษาพยาบาล

พอเพยีง และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

- เพือ่ใหผู้้สงูอายุสามารถ - ผู้สงูอายุไดรั้บการ

ดแูลสขุภาพของตนเอง พัฒนาคณุภาพชวีติและ

และปฏบิตัติวัอย่างถกูตอ้ง ไดรั้บการตอบสนอง

สามารถด ารงชวีติอยู่ใน ความตอ้งการบนพื้น

ชุมชน สงัคมอย่างมี ฐานแนวคดิเศรษฐกจิ

ศกัดิ์ศรี พอเพยีง

- องคก์รชุมชน องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

มกีารก าหนดนโยบาย 

แนวทางการด าเนนิงาน  

ดา้นผู้สงูอายุที่ชัดเจน



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

22 โครงการอาสาสมัครร่วมใจ - เพือ่ใหผู้้พกิาร/ผู้ปวุย - ผู้พกิารในเขตเทศบาล 33,000 33,000 33,000 - อาสาสมคัรผู้ดแูล - ผู้พกิาร/ผู้ปวุยเร้ือรัง กองการแพทย์

เยีย่มผู้ปุวยสูงวัยใส่ใจผู้พกิาร เร้ืงรังที่อยู่ในเขตฯ ไดรั้บ เมอืงล าพูน  จ านวน  กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ คนพกิารทัง้ 17 ชุม ในเขตเทศบาลฯไดรั้บ

การฟืน้ฟูสมรรถภาพ 382  คน ตวัชี้วัด ชน มคีวามรู้ผ่านการ การเย่ียมบา้นร้อยละ 

ทางร่างกายและจิตใจ - ร้อยละ100ของผู้ อบรมอย่างนอ้ย 100

- เพือ่พัฒนาศกัยภาพ พกิาร/ผู้ปวุยเร้ือรังใน ร้อยละ 80 - ผู้พกิาร/ผู้ปวุยเร้ือรัง

ของอาสาสมคัรในการ เขตฯไดรั้บการเย่ียมบา้น - ผู้พกิารในชุมชนได้ ไดรั้บการดแูลแบบ

ดแูลผู้พกิารใหม้ากขึ้น และฟืน้ฟูสมรรถภาพ รับการฟืน้ฟูสมรรถ องคร์วม

อาสาสมคัรสามารถดแูล ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ภาพ ร้อยละ 100 - อาสาสมคัรผู้ดแูล

ผู้พกิารไดอ้ย่างเหมาะสม - อาสาสมคัรผู้ดแูล - เกดิเครือขา่ยการ คนพกิารมศีกัยภาพ

- เพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นร่วม คนพกิาร ดแูลผู้พกิารในเขต มากขึ้น  สามารถดแูล

ของผู้ดแูลผู้พกิารและชุมชน จ านวน  51  ราย เทศบาลเมอืงล าพูน ผู้พกิารในเขตเทศบาล

ในการพัฒนาศกัยภาพ - เกดิสดุยอดผู้ดแูล ไดอ้ย่างเหมาะสม

ผู้พกิารใหไ้ดรั้บการดแูล ผู้พกิาร ผู้ปวุยเร้ือรังใน

ชว่ยเหลอือย่างตอ่เนื่อง เขตเทศบาลเมอืงล าพูน



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

22 โครงการอาสาสมัครร่วมใจ - เพือ่พัฒนาศกัยภาพ - ผู้ดแูลผู้พกิาร/ผู้ปวุย กองการแพทย์

เยีย่มผู้ปุวยสูงวัยใส่ใจผู้พกิาร เสริมสร้างแรงจูงใจให้ เร้ือรัง มทีศันคตทิี่ด ี

(ต่อ) ก าลงัใจ ยกย่องเชดิชู มขีวัญและก าลงัใจ

ผู้ดแูลและครอบครัวใน ในการดแูลผู้ปวุยที่บา้น

การดแูลผู้พกิาร

- เพือ่สร้างเครือขา่ย

โดยการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ผู้ดแูลผู้พกิารใน

ชุมชน



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

23 โครงการเยีย่มบ้านประชาชน - เพือ่ใหป้ระชาชนทั่วไป - ผู้พกิารและผู้ปวุย 5,000 5,000 5,000 - ประชากรกลุ่มเปาู - ผู้พกิาร/ผู้ปวุยเร้ือรัง กองการแพทย์

และฟื้นฟสูมรรถภาพผู้พกิาร และประชาชนกลุ่มเปาู เร้ือรังทกุราย กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ หมายในเขตฯ ไดรั้บ ไดรั้บการเย่ียมบา้น

 / ผู้ปุวยเรื้อรัง หมายไดรั้บความรู้ค า  ในเขตเทศบาลเมอืง การเย่ียมบา้น จากทมีสหวชิาชพี

แนะน าจากทมีหมอครอบ ล าพูน ร้อยละ 100 - ผู้พกิาร/ผู้ปวุยเร้ือรัง

ครัวในการดแูลสขุภาพ - เจ้าหนา้ที่สาธารณสขุ - ครัวเรือนในเขต มสีขุภาพที่แข็งแรงและ

การปฏบิตัติวัที่ถกูตอ้ง เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้ง เทศบาลฯ ไดรั้บการ มสีขุภาพจิตที่ดขีึ้น

เหมาะสม ตามชว่งอายุ กบังานเย่ียมบา้น อสม เย่ียมบา้นร้อยละ100 - ผู้พกิาร/ผู้ปวุยเร้ือรัง

และตามพยาธสิภาพ ดแุลผู้สงูอายุ อสม.ดแูล - ประชากรกลุ่มเปาู มคีวามรู้ความเขา้ใจใน

ของโรค ผู้พกิาร แกนน าสขุภาพ หมายในเขตฯ ไดรั้บ การดแูลสขุภาพของ

- เพือ่ใหผู้้พกิาร/ผู้ปวุย จิต ผู้พกิาร ผู้สงูอายุ ค าแนะน าในการดแูล ตนเองไดอ้ย่างถกูตอ้ง

เร้ือรัง ไดรั้บการฟืน้ฟู ผู้ปวุยเร้ือรัง หญงิตั้ง สขุภาพ การปฏบิตัิ จากคู่มอืสขุภาพ

สมรรถภาพทางร่างกาย ครรภ ์มารดาหลงัคลอด ตนที่ถกูตอ้ง - การดแูลผู้ปวุยที่บา้น

และจิตใจ สามารถชว่ย ที่ไดรั้บการเย่ียมบา้น ร้อยละ 100 (HHC) ไดรั้บการถอดบท

เหลอืตนเองในการท า จ านวน 30 ราย -  มกีารถอดบทเรียน เรียนและน าไปพัฒนา

กจิวัตรประจ าวันได้ งานเย่ียมบา้น 1 คร้ังตอ่ปงีานอย่างตอ่เนื่อง



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

23 โครงการเยีย่มบ้านประชาชน - เพือ่ใหบ้คุคลในครอบ กองการแพทย์

และฟื้นฟสูมรรถภาพผู้พกิาร ครัวผู้พกิาร/ผู้ปวุยเร้ือรัง

 / ผู้ปุวยเรื้อรัง สามารถดแูลใหก้ารชว่ย

(ต่อ) เหลอืผู้พกิาร/ผู้ปวุยเร้ือ

รังไดอ้ย่างถกูวธิ ีลดภาวะ

แทรกซอ้นที่อาจเกดิขึ้นได้

- เพือ่ใหผู้้พกิาร/ผู้ปวุย

เร้ือรังสามารถด ารงชวีติ

อยู่ในครอบครัวและชุมชน

ไดอ้ย่างเปน็ปกตสิขุ

- เพือ่กระตุ้นใหค้รอบ

ครัว สงัคมและชุมชน ได้

มบีทบาทและมสีว่นร่วม

ในการวางแผนเพือ่การ

ดแูลผู้ปวุยอย่างเหมาะสม



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

23 โครงการเยีย่มบ้านประชาชน - เพือ่ตดิตามประเมนิผล กองการแพทย์

และฟื้นฟสูมรรถภาพผู้พกิาร และถอดบทเรียนการ

 / ผู้ปุวยเรื้อรัง เย่ียมบา้นประชาชนใน

(ต่อ) เขตเทศบาลเมอืงล าพูน

- เพือ่น าผลการประเมนิ

และถอดบทเรียนไปปรับ

ปรุงงานเย่ียมบา้น 

ประชาชนในเขตเทศบาล

เมอืงล าพูน



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการดูแลและส่งเสรมิ - เพือ่ใหผู้้พกิารในชุมชน - ผู้พกิารในเขตเทศ 38,304 38,304 38,304 - กลุ่มเปาูหมายมี - ผู้พกิารมกีารรวม กองการแพทย์

สุขภาพผู้พกิารในเขตเทศบาล มกีารรวมกลุ่ม  พบปะ บาลเมอืงล าพูน กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ การแลกเปลี่ยนเรียน กลุ่มพบปะสงัสรร

เมืองล าพนู สงัสรรคแ์ลกเปลี่ยนความ  จ านวน  100  คน รู้ประสบการณ์ระหวา่ง คแ์ลกเปลี่ยนความรู้

รู้และชว่ยเหลอืซึ่งกนั จัดใหม้กีารพบปะแลก เขา้ร่วมกจิกรรม ชว่ยเหลอืซึ่งกนัและกนั

และกนัในดา้นสขุภาพ เปลี่ยน และตรวจ - มกีารรวมกลุ่มของ ในดา้นสขุภาพอนามยั

อนามยัทัง้ทางดา้น สขุภาพร่วมกนั ผู้พกิารในเขตเทศบาล ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ

ร่างกายและจิตใจ - จัดตั้งชมรมผู้พกิาร เมอืงล าพูนอย่างนอ้ย - ผู้พกิารมสีขุภาพกาย

- เพือ่ใหม้กีารสง่เสริม 1 กลุ่ม และใจที่ด ีมคีวามรู้ใน

สขุภาพกายและสขุภาพใจ - ผู้พกิารทราบสทิธิ การสง่เสริมสขุภาพ

แกผู้่พกิารในชุมชน ตา่งๆ ของตน อนามยัของตนเอง

ร้อยละ 100



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

25 โครงการใส่ใจสุขภาพจติ - เพือ่เปน็การสร้างแกน - แกนน าสขุภาพจิตใน 24,136 24,136 24,136 - แกนน าสขุภาพจิต - ชุมชนมแีกนน าใน กองการแพทย์

ไม่คดิฆ่าตัวตาย น าสขุภาพจิตในชุมชน ชุมชนจ านวน 47 คน กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ ในชุมชนมคีวามรู้ การดแูลสขุภาพจิตใน

เทศบาลเมอืงล าพนู - เพือ่ใหชุ้มชนร่วมมี - ผู้มปีญัหาดา้นสขุภาพ ผ่านการอบรมอย่าง ชุมชน

บทบาทในการดแูลสขุภาพ จิตทกุรายในชุมชน นอ้ยร้อยละ 80 -ชุมชนมสีว่นร่วมใน

จิตของชุมชน - ร้อยละ 100 ของ - ผู้มปีญัหาสขุภาพ การดแูลสขุภาพจิต

- เพือ่เปน็การปอูงกนั แกนน าเขา้ร่วมกจิกรรม จิตที่ยินยอมเปดิเผย - ชุมชนมกีารเฝูาระวัง

การเกดิปญัหาสขุภาพจิต การเย่ียมบา้นผู้มปีญัหา ขอ้มลูและยินยอม ปอูงกนัปญัหาสขุภาพ

ในชุมชน ดา้นสขุภาพจิตในชุมชน ใหเ้ย่ียมบา้นไดรั้บ จิตในชุมชน

- เพือ่เปน็การสร้างความ - จัดใหม้กีารอบรม การเย่ียมบา้น - ชุมชนเหน็ความ

ตระหนกัและกระตุ้นให้ แกนน าสขุภาพจิต ร้อยละ 100 ส าคญัของปญัหา

ชุมชนเหน็ความส าคญัของ สขุภาพจิต

เร่ือง สขุภาพจิต



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

26 โครงการปูองกันความพกิาร - เพือ่ใหผู้้สงูอายุไดรั้บ - ผู้สงูอายุในเขตเทศบาล 5,000 5,000 5,000 - ผู้สงูอายุที่เขา้ร่วม - ผู้สงูอายุไดรั้บความรู้ กองการแพทย์

ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล ความรู้ในการปฏบิตัติวั จ านวน 700 ราย กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ โครงการมวีามรู้ผ่าน ในการปฏบิตัติวัเพือ่

เมืองล าพนู เพือ่ปอูงกนัการหกลม้ ไดรั้บการอบรมใหค้วามรู้ การอบรมร้อยละ 80 ปอูงกนัการหกลม้และ

และภาวะสมองเสื่อม และประเมนิปจัจัยเสี่ยง - ผู้สงูอายุที่เขา้ร่วม ภาวะสมองเสื่อม

- เพือ่ประเมนิผู้สงูอายุ และภาวะสมองเสื่อม โครงการไดรั้บการ - ผู้สงูอายุไดรั้บการ

ที่มคีวาม ประเมนิความเสี่ยงตอ่ ประเมนิความเสี่ยงตอ่

เสี่ยงตอ่การหกลม้และ การหกลม้และการ การหกลม้และการเกดิ

การเกดิภาวะสมองเสื่อม เกดิภาวะสมองเสื่อม ภาวะสมองเสื่อม

- เพือ่ปอูงกนัความพกิาร ร้อยละ 100 - ผู้สงูอายุไดรั้บการ

ที่เกดิขึ้นในผู้สงูอายุ อบรมใหค้วามรู้และ

ประเมนิปจัจัยเสี่ยงตอ่

การเกดิภาวะหกลม้

และการเกดิภาวะสมอง

เสื่อม ไมพ่กิาร



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

27 โครงการฟื้นฟสูมรรถภาพ - เพือ่ใหผู้้พกิารไดรั้บการ - ผู้พกิารในเขตเทศบาล ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ - อัตราการฟืน้ฟู - ผู้พกิารไดรั้บการ กองการแพทย์

ผู้พกิารในเขตเทศบาล ฟืน้ฟูสมรรถภาพอย่าง ทกุราย ไดรั้บการตรวจ สมรรถภาพตรงตาม ฟืน้ฟูสมรรถภาพอย่าง

เมืองล าพนู ตอ่เนื่องไมเ่กดิภาวะแทรก สขุภาพและฟืน้ฟูให้ ก าหนดนดัของผู้ ตอ่เนื่อง ไมเ่กดิภาวะ

ซอ้น ภายใตท้รัพยากรที่จ ากดั ความรู้ในการดแูลมใิห้ พกิารร้อยละ 80 แทรกซอ้น

- เพือ่ใหผู้้พกิารสามารถ ภาวะแทรกซอ้น - ผู้พกิารที่ไดรั้บการ - ผู้พกิารสามารถ

ชว่ยเหลอืตนเองและท า ฟืน้ฟูสมรรถภาพ ชว่ยเหลอืตนเองในการ

กจิกรรมตา่งๆไดต้าม สามารถชว่ยเหลอืตน ท ากจิวัตรประจ าวันได้

ศกัยภาพ เองในการท ากจิวัตร ตามศกัยภาพ

- เพือ่ใหผู้้พกิารมคีณุภาพ ประจ าวันได้ - ผู้พกิารมคีณุภาพ

ชวีติที่ดขีึ้น ร้อยละ80 ชวีติที่ดขีึ้น



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

28 โครงการปรับเปลี่ยน - เพือ่สง่เสริมใหเ้ดก็ที่มี - เดก็นกัเรียนสงักดั 4,000 4,000 4,000 - เดก็ที่เขา้ร่วมโครง - เดก็ที่มภีาวะโภชนา กองการแพทย์

พฤติกรรมการบรโิภค การโภชนาการเกนิมภีาวะ เทศบาลเมอืงล าพูนชัน้ กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ การไดรั้บการชั่งน้ า การเกนิไดรั้บการสง่

อาหารท่ีเหมาะสมในวัยเรยีน โภชนาการที่สมสว่นขึ้น ประถมศกึษาที่มภีาวะ หนกั วัดสว่นสงู เสริมใหไ้ดรั้บภาวะ

- เพือ่กระตุ้นใหผู้้ปกครอง อว้นและผู้ปกครอง ร้อยละ 100 โภชนาการที่สมสว่น

เลง็เหน็ความส าคญัของ เขา้ร่วมโคงการวางแผน - มผู้ีเขา้ร่วมโครงการ - เดก็ที่มภีาวโภชนา

การสง่เสริมภาวะ โภชนาการที่เหมาะตาม ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ การเกนิและผู้ปกครอง

โภชนาการที่สมวัย วัยและตามเกณฑท์ี่ 80 ของเดก็อว้น มคีวามรู้เร่ืองการสง่

- เพือ่ใหค้วามรู้กบัเดก็ที่ ก าหนด ทัง้หมด เสริมภาวะโภชนาการ

มภีาวะโภชนาการเกนิและ - หลงัเขา้ร่วมโครง ที่สมสว่น

ผู้ปกครองเร่ืองการ การ เดก็มภีาวะ - ผู้ปกครองและทาง

สง่เสริมภาวะโภชนาการ โภชนาการที่สมวัย โรงเรียนตระหนกัถงึ

ที่เหมาะสม ขึ้นร้อยละ 10 และ ความส าคญัและสนบั

น้ าหนกัไมเ่พิม่ขึ้น สนนุการสง่เสริมโภชนา

ร้อยละ 80 การที่สมวัยใหก้บัเดก็



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

29 โครงการส่งเสรมิสุขภาพ - เพือ่พัฒนาศกัยภาพของ - นกัเรียนในโรงเรียน ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ - เดก็นกัเรียนใน - เดก็วัยเรียนและ กองการแพทย์

อนามัยนักเรยีน โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ สงักดัเทศบาลเมอืง สงักดัเทศบาลไดรั้บ เยาวชนมสีขุภาพดี

- เพือ่ใหเ้ดก็วัยเรียนและ ล าพูน และโรงเรียน การตรวจสขุภาพ - โรงเรียนคงไดซ้ึ่ง

เยาวชนไดรั้บบริการดา้น เลาหจิตรวทิยา ไดรั้บการ ร้อยละ 100 โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ

การสง่เสริมสขุภาพและ ตรวจสขุภาพตามเกณฑ์ - เดก็นกัเรียนใน

การปอูงกนัโรคอย่าง ที่ก าหนด สงักดัมสีขุภาพดี

ครบถว้น ร้อยละ 80

- เพือ่พัฒนาศกัยภาพของ

ชุมชนใหม้สีว่นร่วมในการ

ดแูลสขุภาพเดก็วัยเรียน

และเยาวชน



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

30 โครงการส่งเสรมิทันตสุขภาพ - เพือ่ใหห้ญงิมคีรรภแ์ละ - หญงิมคีรรภใ์นเขต 7,500 7,500 7,500 - ร้อยละ 80 ของ - หญงิมคีรรภท์ี่มาฝาก กองการแพทย์

และปูองกันโรคของหญิง หญงิหลงัคลอดน าความรู้ เทศบาลทกุราย งบสง่เสริมฯ งบสง่เสริมฯ งบสง่เสริมฯ หญงิตั้งครรภแ์ละ ครรภ ์ ไดรั้บการตรวจ

มีครรภ์ ที่ไดไ้ปดแูลสขุภาพชอ่ง - หญงิหลงัคลอดใน (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) มารดาหลงัคลอด สขุภาพชอ่งปาก

ปากของตนเองและบตุรได้ เขตเทศบาลทกุราย - ร้อยละ70 ของ - หญงิหลงัคลอด

- หญงิมคีรรภท์ี่มาฝาก หญงิตั้งครรภแ์ละ สามารถดแูลสขุภาพ

ครรภท์ี่ศนูย์บริการ มารดาหลงัคลอดไม่ ชอ่งปากของตนเอ

สาธารณสขุฯ ไดรั้บการ มปีญัหาดา้นสขุภาพ งและบตุรได้

ตรวจสขุภาพในชอ่งปาก ชอ่งปาก



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

31 โครงการส่งเสรมิทันตสุขภาพ - เพื่อใหเ้ดก็กอ่นวัยเรียน 0-5 ปี - เดก็ในศนูย์พัฒนา 45,000 45,000 45,000 - ร้อยละ80เดก็ตาม - เดก็ที่มารับวัคซนี กองการแพทย์

และปูองกันโรคของเด็กอายุ ไดรั้บการดแูลสขุภาพ เดก็เลก็ งบสง่เสริมฯ งบสง่เสริมฯ งบสง่เสริมฯ โครงการไดรั้บการ ในศนูย์บริการฯ ไดรั้บ

 0-5 ปี ชอ่งปาก - เดก็ที่ผู้ปกครองพา (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) ตรวจฟัน การตรวจฟันร้อยละ80

- เพือ่สง่เสริมใหศ้นูย์ มารับวัคซนีในสถาน - ร้อยละ 70 ของ - ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

พัฒนาเดก็เลก็และโรง บริการสาธารณสขุ เดก็ไดรั้บการตรวจ และโรงเรียนที่มรีะดบั

เรียนระดบัชัน้อนบุาลได้ ไดรั้บการตรวจและดแูล ฟันไมม่ฟีันผุ ชัน้อนบุาลมกีจิกรรม

จัดกจิกรรมดา้น สขุภาพในชอ่งปาก แปลงฟันหลงัอาหาร

ทนัตสขุภาพ กลางวันร้อยละ 100

มกีจิกรรมแปรงฟันหลงั



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

32 โครงการส่งเสรมิทันตสุขภาพ - เพือ่ใหน้กัเรียนไดน้ า - นกัเรียนชัน้ประถม 51,510 51,510 51,510 - ร้อยละ 90 ของ - สถานศกึษาสามารถ กองการแพทย์

และปูองกันโรคในชอ่งปาก ความรู้ดา้นทนัตสขุภาพไป ศกึษาในเขตเทศบาล งบสง่เสริมฯ งบสง่เสริมฯ งบสง่เสริมฯ นกัเรียนไดรั้บการ จัดกจิกรรมสง่เสริม

ของเด็กนักเรยีนประถมศึกษา ปฏบิตัใินชวีติประจ าวันได้ ทกุคน (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) ตรวจฟัน ทนัตสขุภาพ

- เพือ่ใหส้ถานศกึษา - นกัเรียนชัน้ประถม - ร้อยละ 45 ของ -  นกัเรียนชัน้ประถม

สามารถด าเนนิกจิกรรม ศกึษาปทีี่ 1 ไดรั้บการ นกัเรียนที่ตรวจชอ่ง ศกึษามทีศันคตทิี่ดตีอ่

เฝูาระวังและสง่เสริม เคลอืบหลมุร่องฟัน ปาก ปราศจากโรค การดแูลสขุภาพชอ่ง

ทนัตสขุภาพได้ ร้อยละ 40 ฟันผุในฟันแท้ ปากและน าความรู้ที่ได้

- เพือ่ปอูงกนัโรคฟันผุ - นกัเรียนชัน้ประถม - ร้อยละ 50 ของ ไปปฏบิตัใินชวีติประจ า

ในฟันกรามแทข้อง ศกึษาปทีี่ 6 ไดรั้บการ นกัเรียนที่ตรวจชอ่ง วันไดร้้อยละ 70

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา เคลอืบหลมุร่องฟัน ปากไมพ่บโรคเหงอืก - ปญัหาโรคฟันผุของ

ปทีี่ 1 และ 6 ร้อยละ 20 อักเสบ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

- นกัเรียนชัน้ประถม มไีมเ่กนิร้อยละ 20

ศกึษาปทีี่ 1 ไดรั้บการ

รักษาแบบผสมผสาน

ร้อยละ 20



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

33 โครงการส่งเสรมิสุขภาพ - เพือ่เฝูาระวังสง่เสริม - หญงิตั้งครรภใ์นเขต ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ - ร้อยละ 100 ของ - มกีารส ารวจและท า กองการแพทย์

หญิงมีครรภ์ ใหห้ญงิมคีรรภแ์ละทารก เทศบาลเมอืงล าพูนทัง้ หญงิตั้งครรภท์ี่อยู่ ทะเบยีนหญงิมคีรรภใ์น

ในครรภม์สีขุภาพแข็งแรง  17 ชุมชน ไดรั้บการ จริง ไดรั้บการท า เขตเทศบาลฯ

ปลอดภยัจากการตั้งครรภ์ ขึ้นทะเบยีนและบริการ ทะเบยีน - หญงิมคีรรภท์ี่อาศยั

การคลอดและหลงัคลอด ของหญงิมคีรรภต์าม - ร้อยละ 100 ของ อยู่จริง ในเขตเทศบาลฯ

- เพือ่สง่เสริมใหห้ญงิ หลกัเกณฑ์ หญงิตั้งครรภท์ี่อยู่ ไดรั้บการตดิตามเย่ียม

ตั้งครรภป์ฏบิตัติวัถกูตอ้ง จริง ไดรั้บการตดิตาม ตามเกณฑ์

ในเร่ืองอนามยัสว่นบคุคล  เย่ียมตามเกณฑ์ - หญงิมคีรรภท์ี่อาศยั

การรับประทานอาหาร อยู่จริงในเขตเทศบาลฯ 

การออกก าลงักาย การ ไดรั้บสขุศกึษาในเร่ือง

พักผ่อน การหลกีเลี่ยงสิ่ง การดแูลสขุภาพใน

ที่เปน็อันตรายตอ่ตนเอง ระหวา่งตั้งครรภ ์การใช้

และทารกในครรภ ์ การ สมดุสขุภาพประจ าตวั

ไปรับบริการฝากครรภ์

ตามนดัและอื่นๆ



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

34 โครงการใส่ใจดูแลชอ่งปาก - สง่เสริมใหผู้้สงูอายุเอา - ผู้สงูอายุที่เขา้ร่วม 28,000 28,000 28,000 - ร้อยละ 80 ของผู้ - ผู้สงูอายุสามารถดู กองการแพทย์

ผู้สูงอายุ ใจใสส่ขุภาพของตนเอง กจิกรรมชมรมผู้สงูอายุ  งบสง่เสริมฯ งบสง่เสริมฯ งบสง่เสริมฯ สงูอายุที่เขา้ร่วม แลชอ่งปากของตนเอง

- เพือ่คดักรองโรคใน เขา้ร่วมกจิกรรม (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) กจิกรรมชมรมผู้สงู ไดอ้ย่างเหมาะสม

ชอ่งปากและวางแผนการ ร้อยละ 70 อายุและผู้สงูอายุ - เพือ่ลดการสญูเสยี

รักษาที่เหมาะสมตอ่ไป - ผู้สงูอายุที่มารับ ที่มารับบริการที่ ฟันที่ใชใ้นการบดเคี้ยว

บริการที่ศนูย์บริการฯ ศนูย์บริการฯ ไดรั้บ ของผู้สงูอายุ

การตรวจฟันและ - เพือ่ฟืน้ฟูชอ่งปาก

วางแผนการรักษา ของผู้สงูอายุใหม้ฟีันที่

- ร้อยละ 51 ของ ใชใ้นการบดเคี้ยวใน

ผู้สงูอายุมฟีันใชเ้คี้ยว ชวีติประจ าวันได้

อาหารไดอ้ย่างเหมาะสม



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

35 โครงการอบรมผู้น านักเรยีน -  เพือ่ใหผู้้เขา้รับการ - นกัเรียนชัน้ประถม 31,500 31,500 31,500 - ผู้เขา้รับการอบรม - ผู้เขา้รับการอบรมมี กองการแพทย์

ส่งเสรมิสุขภาพ อบรมไดม้คีวามรู้ความ ศกึษาตอนปลายสงักดั กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ ท าแบบทดสอบหลงั ความรู้ความเขา้ใจใน

เขา้ใจในดา้นการเปน็ผู้น า เทศบาลฯและโรงเรียน การอบรมผ่านเกณฑ์ การด าเนนิงานดา้นการ

นกัเรียนสง่เสริมสขุภาพ เลาหจิตรวทิยาจ านวน ร้อยละ 80 เปน็ผู้น านกัเรียน

- เพือ่ใหผู้้เขา้รับการอบรม 150  คน เขา้รับการ สง่เสริมสขุภาพ

สามารถดแูลสขุภาพของ อบรมตามเกณฑแ์ละ - ผู้เขา้รับการอบรม

ตนเองไดต้ลอดจนสามารถ ผ่านการทดสอบ สามารถน าความรู้ไปใช้

ถา่ยทอดความรู้แกน่กัเรียน ในการตรวจสขุภาพ

ไดอ้ย่างเหมาะสม ร่างกายเบื้องตน้ได้

- เพือ่ใหผู้้เขา้รับการอบรม ตามเกณฑง์านอนามยั

สามารถตรวจสขุภาพเบื้อง โรงเรียน

ตน้ดว้ยตนเองไดอ้ย่างถกู - ผู้เขา้รับการอบรม

ตอ้งตามเกณฑข์องอนามยั อย่างนอ้ยร้อยละ 80 

โรงเรียน สามารถตรวจสขุภาพ

- ผู้เขา้รับการอบรม ดว้ยทา่ตรวจ 10 ทา่ 

สามารถเปน็แบบอย่างที่ดี ไดถ้กูตอ้ง

ดา้นสขุภาพอนามยัได้



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

36 โครงการบอกเล่าขา่วสาร - เพือ่ใหป้ระชาชนในเขต - ประชาชนในเขต ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ - ประชาชนในเขต - ขอ้มลูที่ไดจ้ากการ กองการแพทย์

สุขภาพทางเสยีงตามสาย เทศบาลเมอืงล าพูนไดรั้บ เทศบาลเมอืงล าพูน เทศบาลเมอืงล าพูน ส ารวจเปน็ประโยชนใ์น

ของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ทราบขา่วสารและความรู้  - จัดท าผังรายการ มคีวามพงึพอใจใน การน ามาพัฒนาและ

เทศบาลเมอืงล าพนู ทางดา้นสขุภาพทางเสยีง ความรู้จากกองการ กระบวนการสขุศกึษา ปรับปรุงกระบวนการ

ตามสาย แพทย์ทกุวันอังคาร ทางเสยีงตามสายของ สขุศกึษาทางเสยีงตาม

- ประชาชนสามารถตดิ ประชาสมัพันธข์า่วสาร ศนูย์บริการฯเทศบาล สายของศนูย์บริการ

ตามขา่วสารดา้นสขุภาพ ขอ้มลู/บทความเร่ือง เมอืงล าพูนไมน่อ้ย สาธารณสขุเทศบาลฯ

ไดท้นัตอ่เหตกุารณ์และ ศกึษาสขุภาพ/การบริการ กวา่ร้อยละ 20 - ประชาชนในเขต

น าขอ้มลูไปประยุกตใ์น การปอูงกนัและการ เทศบาลเมอืงล าพูนได้

ชวีติประจ าวันได้ สง่เสริมสขุภาพผ่าน รับขอ้มลูขา่วสาร

ระบบเสยีงตามสายของ ทางดา้นสขุภาพไดท้นั

เทศบาลเมอืงล าพูน ตอ่เกตกุารณ์เพือ่ที่จะ

เตรียมตวัปอูงกนั

การเกดิโรคตา่งๆได้



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

37 โครงการให้สุขศึกษา - ผู้ปวุยที่มารับบริการ - ผู้ปวุยที่มารับบริการ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ - ผู้ท าแบบส ารวจมี - ผู้ปวุยสามารถดแูล กองการแพทย์

ผู้มารับบรกิารท่ีศูนยบ์รกิารฯ ในศนูย์บริการฯ ไดรั้บ ในศนูย์บริการฯ มคีวามรู้ ความพงึพอใจในกจิกรรมสขุภาพและความเจ็บ

เทศบาลเมอืงล าพนู ความรู้และค าแนะน า เกี่ยวกบัการดแูลสขุภาพ สขุศกึษา ไมน่อ้ยกวา่ ปวุยของตนเองได้

จากบคุลากรที่ใหค้ า และการปฏบิตัติวัอย่าง ร้อยละ 80 - ลดระดบัความรุนแรง

ปรึกษา เหมาะสม ลดการเกดิ ของโรคในผู้ปวุยกลุ่ม

- ผู้ปวุยที่มารับบริการ ภาวะแทรกซอ้น โรคไมต่ดิตอ่เร้ือรัง(NCD)

ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ผู้ปวุยที่มารับบริการ ที่มารับบริการในศนูย์

ประสบการณ์ตรงใน ในศนูย์บริการฯ มคีวาม บริการฯได้

การดแูลสขุภาพ เมื่อเกดิ พงึพอใจในการเขา้ร่วม

การเจ็บปวุยดว้ยโรค กจิกรรมของโครงการ

เร้ือรัง ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 80 

จากการออกแบบสอบถาม



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

38 โครงการส่งเสรมิทักษะพื้นฐาน - เพือ่ใหเ้ดก็กอ่นวัยเรียน - เดก็กอ่นวัยเรียนใน ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ - ร้อยละ 100 ของ - เดก็กอ่นวัยเรียนใน กองการแพทย์

ส าหรับเด็กก่อนวัยเรยีน ในศนูย์เดก็เลก็มพีัฒนา ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ใน เดก็กอ่นวัยเรียนใน ศนูย์เดก็เลก็ไดรั้บการ

การสมวัยมกีารเจริญเตบิ เขตเทศบาลเมอืงล าพูน ศนูย์เดก็เลก็ในเขต ดแูลสง่เสริมสขุภาพ

โตดา้นร่างกายตามเกณฑ์  จ านวน 7 แหง่ ไดรั้บ เทศบาลฯ ไดรั้บการ ครอบคลมุทกุดา้นไดรั้บ

มาตรฐานและมสีขุภาพฟัน การตรวจประเมนิตาม ตรวจประเมนิทกัษะ การสง่เสริมพัฒนาการ

ที่ดี แผนประเมนิของคณะ พื้นฐานดา้นสขุภาพ ตามวัยมสีขุภาพร่างกาย

- เพือ่ใหเ้ดก็กอ่นวัยเรียน กรรมการฯ - ร้อยละ 100 ของ และสขุภาพฟันที่ดี

ในศนูย์เดก็เลก็ไดรั้บการ ศนูย์เดก็เลก็ในเขต - เดก็กอ่นวัยเรียนใน

เลี้ยงดอูยู่ในสภาพแวด เทศบาลฯ ไดรั้บการ ศนูย์เดก็เลก็ไดรั้บการ

ลอ้มที่เอื้อตอ่การมสีขุภาพ ประเมนิศนูย์เดก็ เลี้ยงดอูยู่ในสภาพ

ดมีกีารเจริญเตบิโตและ เลก็คณุภาพ แวดลอ้มที่เอื้อตอ่การ

เรียนรู้ดา้นตา่ง ๆอย่าง มสีขุภาพดแีละมกีาร

สมดลุ เตบิโตเรียนรู้ดา้นตา่งๆ 

อย่างสมดลุ



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

39 โครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กใน - ใหพ้ีเ่ลี้ยงเดก็ในสถาน - พีเ่ลี้ยงเดก็ในสถาน 8,500 8,500 8,500 - พีเ่ลี้ยงเดก็ใน - พีเ่ลี้ยงเดก็มคีวามรู้ กองการแพทย์

ประกอบการส าหรับเลี้ยง ประกอบการเลี้ยงเดก็มี ประกอบการส าหรับ กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ สถานประกอบการ ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

เด็กฯ ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั เลี้ยงเดก็ในเขตฯ ทัง้ มคีวามรู้เกี่ยวกบั พัฒนาการเดก็ในชว่ง

พัฒนาการเดก็ในชว่งอายุ 7 แหง่ จ านวน 30 คน พัฒนาการเดก็ อายุ 1-5 ปแีละสามารถ

1-5 ปแีละสามารถคดั ไดรั้บการอบรมและคดั ร้อยละ 80 คดักรองพัฒนาการ

กรองพัฒนาการเบื้องตน้ได้ เลอืกเพือ่ใหม้คีวามรู้ เบื้องตน้ได้

- เพือ่ใหพ้ีเ่ลี้ยงเดก็มี ความเขา้ใจเกี่ยวกบั - พีเ่ลี้ยงเดก็เหน็ความ

ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั พัฒนาการของเดก็ ส าคญัของพัฒนาการ

เดก็พเิศษประเภทตา่ง ๆ ตามวัย และมเีจตคตทิี่ดตีลอด

และการจัดการเรียนร่วมได้ จนมสีว่นร่วมในการ

สง่เสริมพัฒนาการที่ดี

เหมาะสมกบัวัย



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

40 โครงการปูองกันและแก้ไข - เพือ่ใหก้ลุ่มเปาูหมาย - นกัเรียนในสงักดั 53,700 53,700 53,700 - กลุ่มเปาูหมาย - อัตราการตั้งครรภไ์ม่ กองการแพทย์

ปัญหาโรคติดต่อทางเพศ มทีกัษะในเร่ืองเพศ เทศบาลเมอืงล าพูนชัน้ กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ มคีวามรู้ในการปอูงกนั พร้อมและการตดิตอ่

สัมพนัธ์และการต้ังครรภ์ใน (หลกีเลี่ยง ปอูงกนั ป.5 ทัง้ 4 โรงเรียน โรคตดิตอ่ทางเพศ ทางเพศสมัพันธ์

วัยรุ่นเทศบาลเมอืงล าพนู ปฏเิสธ) จ านวน 420 คน สมัพันธแ์ละการตั้งครรภ์ ของวัยรุ่นลดลงจาก

- นกัเรียนชัน้ม.1-3 ไมพ่ร้อมร้อยละ 80 เดมิร้อยละ 20

โรงเรียนเทศบาล - เกดิความตระหนกัใน

สนัปาุยางหนอ่มและ การดแูลสขุภาพของตนเอง

โรงเรียนเทศบาลประตลูี้ - หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง

จ านวน 420 คน ทกุภาคสว่นมสีว่นร่วม

ไดรั้บความรู้ผ่านการ ในการปอูงกนัและ

อบรม แกไ้ขปญัหา



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

41 โครงการระบบหลักประกัน - สนบัสนนุและสง่เสริม - ประชาชนในเขต 360,000 360,000 360,000 - มกีารจัดสรรเงนิ - กลุ่มเปาูหมาย เชน่ กองการแพทย์

สุขภาพในระดับท้องถิน่หรอื การจัดบริการสาธารณสขุ เทศบาลเมอืงล าพูน เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ สมทบกองทนุสขุภาพ หญงิมคีรรภ ์กลุ่มเดก็

พื้นท่ี ของหนว่ยบริการหรือ จ านวน 13,222 คน ต าบลไมน่อ้ยกวา่ เลก็ เดก็โตและเยาวชน

สถานบริการอื่น รวมทัง้ ไดรั้บการดแูลและให้ 60% ของเงนิจัด  กลุ่มผู้ใหญแ่ละผู้พกิาร

สถานบริการทางเลอืก  บริการตามหลกัเกณฑ์ สรรจาก สปสช. ทพุพลภาพไดเ้ขา้ถงึ

โดยเนน้เร่ืองการสร้าง ของระบบหลกัประกนั บริการสาธารณสขุที่มี

เสริมสขุภาพ  การปอูงกนั สขุภาพ คณุภาพไดม้าตรฐาน 

โรคการฟืน้ฟูสมรรถภาพ และเสมอภาค มคีวามรู้

ที่จ าเปน็ตอ่สขุภาพและ และมสีว่นร่วมในการ

การด ารงชวีติ เพือ่ให้ ดแูลสขุภาพมากขึ้น

กลุ่มแมแ่ละเดก็ ประชาชนมคีวามพงึ

กลุ่มผู้สงูอายุ กลุ่มผู้ พงึพอใจตอ่การด าเนนิ

พกิาร และกลุ่มผู้ประกอบ เนนิงานกองทนุ

อาชพีที่มคีวามเสี่ยงและ ไมน่อ้ยกวา่ ร้อยละ 80 



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

41 โครงการระบบหลักประกัน กลุ่มผู้ปวุยเร้ือรังที่อยู่ใน - กองทนุฯมกีารบริหาร กองการแพทย์

สุขภาพในระดับท้องถิน่หรอื เขตพื้นที่สามารถเขา้ถงึ จัดการกองทนุอยู่ใน

พื้นท่ี บริการสาธารณสขุดา้น ระดบั Grade A 57' A+

(ต่อ) สง่เสริมสขุภาพ การปอูง

กนัโรค  และการฟืน้ฟู

สมรรถภาพไดอ้ย่างทั่วถงึ

และมปีระสทิธภิาพมากขึ้น

- เพือ่สนบัสนนุใหก้ลุ่ม

หรือองคก์รประชาชน

หรือหนว่ยงานอื่นในพื้นที่

ไดด้ าเนนิงานตามแผนงาน

หรือโครงการ หรือ

กจิกรรมเพือ่การสร้าง



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

41 โครงการระบบหลักประกัน เสริมสขุภาพ  การปอูงกนั กองการแพทย์

สุขภาพในระดับท้องถิน่หรอื โรค ใหแ้กส่มาชกิหรือ

พื้นท่ี ประชาชนในพื้นที่

(ต่อ) - เพือ่สนบัสนนุและสง่

เสริมกจิกรรมการสร้าง

เสริมสขุภาพ  การปอูงกนั

โรค การฟืน้ฟูสมรรถ

ภาพ และการรักษา

พยาบาลระดบัปฐมภมูิ

เชงิรุก ของศนูย์เดก็เลก็

หรือศนูย์ชื่ออื่นที่ด าเนนิ

กจิกรรมเกี่ยวกบัการ

พัฒนาและฟืน้ฟูคณุภาพ

ชวีติผู้สงูอายุและคน



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

41 โครงการระบบหลักประกัน พกิารหรือศนูย์ชื่ออื่นที่ กองการแพทย์

สุขภาพในระดับท้องถิน่หรอื ด าเนนิกจิกรรมเกี่ยวกบั

พื้นท่ี การพัฒนาและฟืน้ฟูคณุ

(ต่อ) ภาพชวีติผู้สงูอายุและ

คนพกิารในชุมชนตาม

หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดเปน็

เงนิไมน่อ้ยกวา่ ร้อยละ

15 ของเงนิรายรับของ

กองทนุฯ ในปงีบประมาณนั้น

- เพือ่สนบัสนนุคา่ใช้

จ่ายในการบริหารหรือ

พัฒนากองทนุฯใหม้ี

ประสทิธภิาพ



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

41 โครงการระบบหลักประกัน - สนบัสนนุและสง่เสริม กองการแพทย์

สุขภาพในระดับท้องถิน่หรอื กจิกรรมในการปอูงกนั

พื้นท่ี และแกไ้ขปญัหาสาธารณ

(ต่อ) สขุ กรณีเกดิโรคระบาด

หรือภยัพบิตัใินพื้นที่ ตาม

ความจ าเปน็เหมาะสม

และทนัตอ่สถานการณ์

42 โครงการส ารวจความพงึ - เพือ่ส ารวจความคดิเหน็ - ส ารวจความพงึพอใจ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ - ผู้รับบริการมคีวาม - ผู้มารับบริการมี กองการแพทย์

พอใจของผู้มารับบรกิารใน ตอ่การบริการดา้นการ ของผู้มารับบริการใน พงึพอใจในการให้ ความพงึพอใจในการ

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขฯ รักษาพยาบาลของศนูย์ ศนูย์บริการฯ บริการศนูย์บริการฯ ใหบ้ริการของเจ้าหนา้ที่

บริการสาธารณสขุเทศบาลฯ จ านวน  100 คน ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ80 อย่างนอ้ย ร้อยละ  80

- เพือ่น าความคดิเหน็ของ ปลีะ 2 คร้ัง โดยก าหนด - ศนูย์บริการสาธารณ

ประชาชนที่มารับบริการ จัดท าแบบสอบถามตาม สขุ มกีารพัฒนาระบบ

ที่ศนูย์ฯ มาปรับปรุงการ ภาระกจิที่ใหบ้ริการ การบริการตามความ

ใหบ้ริการในทกุดา้น ตอ้งการของผู้มารับบริการฯ



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

43 โครงการอบรมฟื้นฟวิูชาการ - เพือ่ทบทวนและฟืน้ฟู - ทมีสขุภาพศนูย์บริการฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ - บคุลากรทมีสขุภาพ - บคุลากรทมีสขุภาพ กองการแพทย์

และการฝึกปฏบิัติในการ วชิาการรวมถงึการปฏบิตัิ จ านวน  20  คน ไดรั้บ กองการแพทย์ ไดรั้บการพัฒนาความรู้

ชว่ยฟื้นคนืชพี (CPR) งานการชว่ยฟืน้คนืชพี การฝึกทบทวนทกุปี มคีวามรู้และสามารถ และสามารถใหก้าร

(CPR) ฝึกปฏบิตังิานชว่ย ชว่ยเหลอืผู้ปวุยไดอ้ย่าง

ฟืน้คนืชพีไดถ้กูตอ้ง ถกูตอ้ง

ร้อยละ 100

44 โครงการพฒันาบุคลากร - เพือ่พัฒนาศกัยภาพ - บคุลากรทมีสขุภาพ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ - บคุลากรทมีสขุภาพ - บคุลากรทมีสขุภาพ กองการแพทย์

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข องคค์วามรู้  วชิาการ และเจ้าหนา้ที่ และเจ้าหนา้ที่ ผู้ที่ ไดรั้บการพัฒนา

เทศบาลเมอืงล าพนู ในการท างานของบคุลากร จ านวน  30  คน ปฏบิตังิานดา้นสขุภาพ ศกัยภาพมคีวามรู้

และการด าเนนิงานใน ไดรั้บการอบรมทบทวน ทกุคนไดรั้บการ ความมั่นใจในการให้

หนว่ยงานใหเ้ปน็ไปอย่าง และเพิม่เตมิความรู้ พัฒนาความรู้ ความ บริการเพิม่ขึ้น

มปีระสทิธภิาพ มั่นใจในการใหบ้ริการ - บคุลากรทมีสขุภาพ

เพิม่ขึ้นและตอบแบบ สามารถตอบแบบ



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

44 โครงการพฒันาบุคลากร - เพือ่ใหผู้้รับบริการใน ทดสอบความรู้ผ่าน ทดสอบความรู้ผ่าน กองการแพทย์

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข สถานที่และในชุมชนไดรั้บ เกณฑอ์ย่างนอ้ย เกณฑอ์ย่างนอ้ย

เทศบาลเมอืงล าพนู บริการที่มคีณุภาพตาม ร้อยละ 80 ร้อยละ  80

(ต่อ) มาตรฐาน - ผู้รับบริการมคีวาม

พงึพอใจตอ่การให้

บริการ

45 การให้บรกิารในกอง - เพือ่ใหก้ารด าเนนิงาน - เปน็คา่จ้างเจ้าหนา้ที่ 3,244,800 3,244,800 3,244,800 - บคุลากรที่ด าเนนิ - บคุลากรที่ด าเนนิงาน กองการแพทย์

การแพทย ์/ พฒันาเมอืง ของกองการแพทย์ไปดว้ย ที่ด าเนนิการ คลนิกิฯ คลนิกิฯ คลนิกิฯ งานในกองการแพทย์ ในกองการแพทย์ครบ และ

ตามนโยบายรัฐบาล ความเรียบร้อย - ด าเนนิการปรับปรุง ไดรั้บคา่ตอบแทน ตามมาตรฐานของ 17 ชุมชน

- เพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการ พื้นที่การใหบ้ริการและ ร้อยละ 100 คลนิกิชุมชนอบอุ่น

คลนิกิชุมชนอบอุ่น(ใกลบ้า้น จัดหาวัสดอุุปกรณ์ - การด าเนนิงานผ่าน

ใกลใ้จ) โดยร่วมมอืกบักลุ่ม เกณฑม์าตรฐานของ

รักษส์ขุภาพ คลนิกิชุมชนอบอุ่น

จาก สปสช.



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

46 โครงการระบบบรกิารการ  - เพือ่จัดระบบบริการดา้น  - ประชาชนในเขต 193,200 193,200 193,200 - ประชาชนผู้ประสบ  - ประชาชนในเขตฯ กองการแพทย์

แพทยฉ์ุกเฉนิเทศบาล การแพทย์ฉกุเฉนิใหก้บั เทศบาลฯ ทัง้17 ชุมชน เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ อุบตัเิหตแุละเจ็บปวุย ไดรั้บการบริการระบบ

เมืองล าพนู ประชาชนในเขตเทศบาล มสีทิธไิดรั้บการบริการ ฉกุเฉนิที่แจ้งเหตไุด้ บริการทางการแพทย์

เมอืงล าพูน อย่างทั่วถงึและทนัตอ่ รับการชว่ยเหลอื ฉกุเฉนิไดอ้ย่างถกูตอ้ง

 - เพือ่เตรียมความพร้อม เหตกุารณ์ ร้อยละ 100 และปลอดภยัทนัเวลา

ของเจ้าหนา้ที่และอุปกรณ์  - ประชาชนมคีวาม

ในการออกปฏบิตังิานใน พงึพอใจตอ่ระบบ

ระบบบริการการแพทย์ บริการการแพทย์

ฉกุเฉนิใหอ้ยู่ในมาตรฐาน ฉกุเฉนิเทศบาลเมอืง

และหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบั ล าพูนอย่างนอ้ย

ระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ  ร้อยละ 80

 -เพือ่สนบัสนนุสร้างเสริม

พัฒนาการแพทย์ฉกุเฉนิ

ตาม พรบ. การแพทย์ฉกุเฉนิ



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

47 โครงการรณรงค์จดัท าบัตร - เพือ่ใหป้ระชาชนที่ไมม่ี - ประชาชนที่ไมม่สีทิธิ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ - ประชาชนในเขต - ประชาชนในเขต กองการแพทย์

ประกันสุขภาพ สวัสดกิารรักษาพยาบาล เบกิคา่รักษาพยาบาล เทศบาลเมอืงล าพูน เทศบาลเมอืงล าพูน

มสีทิธติามหลกัประกนั หรือประกนัสงัคมที่ สทิธติามหลกัประกนั สทิธติามหลกัประกนั

สขุภาพและเขา้ถงึการ อาศยัอยู่ในเขตเทศบาล สขุภาพตามสทิธิ สขุภาพตามสทิธิ

รักษาพยาบาลทกุรูปแบบ เมอืงล าพูน ไดรั้บความ ร้อยละ  95 ร้อยละ  95

ไดต้ามสทิธิ์หลกัประกนั รู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั - ประชาชนในเขต - ประชาชนในเขต

สขุภาพ สทิธติามหลกัประกนั เทศบาลเมอืงล าพูน เทศบาลเมอืงล าพูน 

สขุภาพ เขา้ถงึการรักษา เขา้ถงึการรักษา

พยาบาลทกุรูปแบบได้ พยาบาลทกุรูปแบบได้

ตามสทิธหิลกัประกนั ตามสทิธหิลกัประกนั

สขุภาพร้อยละ  95 สขุภาพร้อยละ  95



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

48 โครงการยาคนืทรัพย ์ระงับ - เพือ่ลดปญัหายาเหลอื - ผู้ปวุยที่เขา้มารับบริการ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ -สามารถน ายาสว่นหนึ่ง - ปญัหายาเหลอืใช้ กองการแพทย์

ความเสี่ยง ใชแ้ละยาขยะในชุมชน ในศนูย์บริการสาธารณสขุ ที่ผู้ปวุยน ามาคนื และยาขยะในชุมชนลดลง

- เพือ่ลดคา่ใชจ้่ายดา้นยาของ เทศบาลเมอืงล าพูน  (ยาที่มคีณุภาพดี) ประชาชนสามารถใชย้า

ศนูย์บริการสาธารณสขุ ไดรั้บความรู้ ในการใช้ กลบัมาใชใ้หมไ่ด้ ไดอ้ย่างปลอดภยั ความ

เทศบาลเมอืงล าพูน ยาอย่างถกูตอ้ง ท าใหส้ามารถประหยัด เสี่ยงที่จะไดรั้บอันตราย

คา่ใชจ้่ายดา้นยาของ จากยาเหลอืใชแ้ละ

ศนูย์บริการสาธารณสขุ ยาขยะลดลง

เทศบาลเมอืงล าพูน - คา่ใชจ้่ายดา้นยาของ

ไดอ้ย่างนอ้ย ศนูย์บริการสาธารณสขุ

ร้อยละ 0.01 เทศบาลเมอืงล าพูน

ลดลง



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

49 โครงการสร้างเสรมิ - เพือ่ใหผู้้ปวุยไดแ้ลกเปลี่ยน - ผู้ปวุยโรคความดนัโลหติ 15,424 15,424 15,424 - กลุ่มเปาูหมาย - มเีวทใีหผู้้ปวุยไดแ้ลก กองการแพทย์

สุขภาพผู้ปุวยเบาหวาน ประสบการณ์หรือองคค์วาม สงูและเบาหวานในเขต กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ ที่เขา้ร่วมกจิกรรมได้ เปลี่ยนประสบการณ์

- ความดันโลหิตสูง รู้ในการดแูลสขุภาพและ เทศบาลเมอืงล าพูน คะแนนจากการ ปญัหาความเจ็บปวุยที่

เทศบาลเมอืงล าพนู ความเจ็บปวุยของตนอง 80 คน เขา้ร่วมกจิกรรม วัดความรู้หลงัการเขา้ ตนเองเปน็อยู่

- เพือ่ใหผู้้ปวุยมคีวามรู้ เพือ่แลกเปลี่ยน ร่วมกจิกรรมไมน่อ้ย - ผู้เขา้ร่วมโครงการ

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัโรค ประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั กวา่ร้อยละ 80 มกีารดแูลสขุภาพของ

ความดนัโลหติสงูและ ตนเองอย่างตอ่เนื่องและ

โรคเบาหวานรวมถงึโรค กระจายความรู้สู่ครอบ

ระบบหวัใจและหลอดเลอืด ครัวและชุมชน

- เพือ่ใหผู้้ปวุยเกดิความ

ตระหนกัและเพิม่ศกัยภาพ

ในการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสขุภาพของตน

ที่ถกูตอ้งเพือ่ปอูงกนัการ

การเกดิภาวะแทรกซอ้น



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

50 โครงการคัดกรองภาวะ - เพือ่คดักรองและคน้หา - เดก็กอ่นวัยเรียนใน 2,680 2,680 2,680 - มผู้ีเขา้ร่วมโครงการ - เดก็ทัง้หมดไดรั้บการ กองการแพทย์

โลหิตจางจากการขาด เดก็ที่มภีาวะโลหติจางจาก สงักดัเทศบาลเมอืงล าพูน กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 80 ตรวจสขุภาพคดักรอง

ธาตุเหล็กในเด็ก การขาดธาตเุหลก็ในเดก็ จ านวน 560 คน 42,000 42,000 42,000 - หลงัเขา้ร่วมโครงการ ภาวะซดีร้อยละ 100

เทศบาลเมอืงล าพนู กอ่นวัยเรียน เดก็ระดบัประถมศกึษา คลนิกิฯ คลนิกิฯ คลนิกิฯ เดก็ที่มภีาวะซดีมผีล - ผู้ปกครองและเดก็ที่

- เพือ่สง่เสริมใหเ้ดก็ที่มี จ านวน 1,296 คน การตรวจปริมาณเมด็ เขา้ร่วมโครงการ

ภาวะโลหติจางจากการ ไดรั้บการตรวจสขุภาพ เลอืดที่ปกตร้ิอยละ 80 สามารถน าความรู้ที่ได้

ขาดไดรั้บการรักษาหรือ และคดักรองสขุภาพ รับไปใชใ้นการดแูล

สง่เสริมใหม้ภีาวะโภชนา สขุภาพเดก็ได้

ที่ปกตสิง่เสริมเร่ิองอาหาร

ที่เหมาะสม

- เพือ่ใหผู้้ปกครองเหน็

ความส าคญัในเร่ืองการ

สง่เสริมการบริโภคอาหาร

ที่มธีาตเุหลก็สงูใหก้บัเดก็



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

50 โครงการคัดกรองภาวะ - เพือ่ใหผู้้ปกครองไดรั้บ กองการแพทย์

โลหิตจางจากการขาด ความรู้ที่ถกูตอ้งในการ

ธาตุเหล็กในเด็ก สง่เสริมโภชนาการที่ดใีห้

เทศบาลเมอืงล าพนู กบัเดก็

(ต่อ)

51 โครงการส่งเสรมิความรู้ - เพือ่ใหป้ระชาชนในเขต - ประชาชนทั่วไปในเขต 7,565 7,565 7,565 - ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม - ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมี กองการแพทย์

เพื่อลดปัจจยัเสี่ยงใน เทศบาลเมอืงล าพูน เทศบาลเมอืงล าพูน กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ ร้อยละ ๘๐ มคีวามรู้ ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยว

การใชย้า และผลติภัณฑ์ มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยว จ านวน 50 คน เขา้รับ ความเขา้ใจ กบัการใชย้าและ

สุขภาพท่ีไม่เหมาะสม กบัการใชย้าและ การอบรมใหค้วามรู้ เร่ืองยาและผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑส์ขุภาพที่

ผลติภณัฑส์ขุภาพที่ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ สขุภาพเพิม่ขึ้น และ ถกูตอ้ง เหมาะสม

ถกูตอ้ง เหมาะสม ใชย้าและผลติภณัฑ์ สามารถเลอืกใชย้า และ - ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม

สขุภาพ ผลติภณัฑส์ขุภาพได้ สามารถเลอืกใชย้า 

อย่างเหมาะสม และผลติภณัฑส์ขุภาพ



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

51 โครงการส่งเสรมิความรู้ - เพือ่ใหป้ระชาชนในเขต (ไดค้ะแนนมาก ไดอ้ย่างเหมาะสม กองการแพทย์

เพื่อลดปัจจยัเสี่ยงใน เทศบาลเมอืงล าพูน กวา่ร้อยละ ๘๐ ของ รวมทัง้มกีารเฝูาระวังยา

การใชย้า และผลติภัณฑ์ สามารถเลอืกใชย้า และ คะแนนเตม็)ประเมนิจาก และผลติภณัฑส์ขุภาพที่

สุขภาพท่ีไม่เหมาะสม ผลติภณัฑส์ขุภาพไดอ้ย่าง แบบประเมนิความรู้ ไมป่ลอดภยัในชุมชน

(ต่อ) ถกูตอ้งและเหมาะสม ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

รวมทัง้มกีารเฝูาระวังยา การใชย้าและผลติภณัฑ์

และผลติภณัฑส์ขุภาพ สขุภาพ

ที่ไมป่ลอดภยัในชุมชน



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

52 โครงการศูนยพ์ฒันา - เพือ่สง่เสริมการจัด - ผู้สงูอายุในเขตเทศบาล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - มศีนูย์พัฒนาคณุภาพ - ผู้สงูอายุมโีอกาสได้ กองการแพทย์

คุณภาพชวิีตและส่งเสรมิ กจิกรรมของชมรม เมอืงล าพูน จ านวน อปท/พมจ อปท/พมจ อปท/พมจ ชวีติและสง่เสริมอาชพี แลกเปลี่ยนเรียนรู้

อาชพีผู้สูงอายุ ผู้สงูอายุไดม้สีถานที่ใน 2,550 คน ร่วมกนั ผู้สงูอายุ อย่างนอ้ยจ าวนประสบการณ์รวมกลุ่ม

การจัดกจิกรรมและบริการ จัดตั้งศนูย์พัฒนา 1 แหง่ ท ากจิกรรมที่เปน็

- เพือ่สง่เสริมดา้นอาชพี สขุภาพชวีติและสง่เสริม ประโยชนต์อ่ตนเอง

และการถา่ยทอด อาชพีผู้สงูอายุ และสว่นรวม

ภมูปิญัญาของผู้สงูอายุ - ผู้สงูอายุไดรั้บการฝึก

ในชุมชน อาชพีและน าความรู้ไป

- เพือ่สง่เสริมใหผู้้สงูอายุ ประกอบอาชพี มรีายได้

ไดรั้บการพัฒนาดา้น ชว่ยเหลอืตนเองได้

สขุภาพกาย จิตใจ และสงัคม -ผู้สงูอายุมคีณุภาพชวีติ

ที่ดทีัง้กายและจิตใจ



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

53 โครงการส่งเสรมิพฒันาการ - เพือ่ใหเ้ดก็0-5 ป ีในเขต -   เดก็ 0-5 ป ีในเขต ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ - ร้อยละ 80 ของเดก็ - เดก็0-5 ป ีในเขต กองการแพทย์

เด็ก 0-5 ปี เทศบาลเมอืงล าพูนและเดก็ที่ เทศบาลทกุราย 0-5 ปใีนเขตเทศบาล เทศบาลเมอืงล าพูนและ

มารับที่มารับบริการฉดีวัคซนี -  เดก็ที่มารับบริการ เมอืงล าพูน ไดรั้บการ เดก็ที่มารับที่มารับ

ปอูงกนัโรคในคลนิกิเดก็ด ี ฉดีวัคซนีปอูงกนัโรคใน ประเมนิพัฒนาการ บริการฉดีวัคซนีปอูงกนั

ไดรั้บการประเมนิพัฒนาการ คลนิกิเดก็ดทีกุราย - ร้อยละ 100 ของเดก็ โรคในคลนิกิเดก็ดี

และการกระตุ้นพัฒนาการ ไดรั้บการประเมนิ เพือ่ ที่มารับบริการฉดีวัคซนี  ไดรั้บการประเมนิ

ที่ถกูตอ้งตามวัย ตรวจการพัฒนาการ ในโครงการเดก็ด ีทกุวัน พัฒนาการและการ

- เพือ่ใหเ้ดก็0-5 ป ีในเขต ของเดก็ตามวัย พุธของแตล่ะสปัดาห ์ กระตุ้นพัฒนาการ

เทศบาลเมอืงล าพูนและเดก็ที่ ไดรั้บการประเมนิ ที่ถกูตอ้งตามวัย 

มารับที่มารับบริการฉดีวัคซนี พัฒนาการ - เดก็0-5 ป ีในเขต

ปอูงกนัโรคในคลนิกิเดก็ดี เทศบาลเมอืงล าพูน

มพีัฒนาการที่สมวัยทัง้ดา้น และเดก็ที่มารับที่มารับ

ร่างกาย สตปิญัญา บริการฉดีวัคซนีปอูงกนั

อารมณ์ จิตใจ และสงัคม โรคในคลนิกิเดก็ด ีมี

พัฒนาการที่สมวัยทัง้

ดา้นร่างกาย สตปิญัญา 

อารมณ์ จิตใจ และสงัคม 



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

54 โครงการคัดกรองเด็กท่ี - เพือ่คดักรองเดก็นกั - เดก็นกัเรียนที่ศกึษาอยู่ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ - ร้อยละ 100  ของ - เดก็ที่นกัเรียนที่ศกึษา กองการแพทย์

มีความต้องการพเิศษทาง เรียนที่ศกึษาอยู่ในสถาน ในสถานศกึษาสงักดั เดก็นกัเรียนที่ศกึษา อยู่ในสถานศกึษาสงักดั

การศึกษา ศกึษาสงักดัเทศบาลเมอืง เทศบาลเมอืงล าพูน ในสถานศกึษาสงักดัเทศ เทศบาลฯจ านวน4 แหง่

ล าพูนทัง้ 4 แหง่ที่มคีวาม จ านวน 4 แหง่ ไดรั้บ บาลเมอืงล าพูนจ านวน ไดรั้บการคดักรองความ

ผิดปกตดิา้นพัฒนาการ การตรวจคดักรอง เพือ่ 4 แหง่ไดรั้บการคดักรองผิดปกตดิา้นพัฒนาการ

และมคีวามตอ้งการพเิศษ คน้หาความผิดปกติ ความผิดปกตดิา้นพัฒนาและความตอ้งการพเิศษ

ทางการศกึษา การและความตอ้งการ ทางการศกึษา

- เพือ่กระตุ้นและสง่เสริม พเิศษทางการศกึษา - เดก็ที่นกัเรียนไดรั้

พัฒนาการเดก็ในรายที่มี - ร้อยละ 80  ของเดก็ การคดักรองวา่มคีวาม

ความเสี่ยง และสง่ตอ่เดก็ ที่นกัเรียนไดรั้บการคดั ผิดปกตดิา้นพัฒนา

ที่มคีวามตอ้งการพเิศษให้ กรองวา่มคีวามผิดปกติ การและมคีวามตอ้ง

ไดรั้บการชว่ยเหลอืเฉพาะ ดา้นพัฒนาการและปญั การพเิศษทางการศกึษา

ดา้นตอ่ไป หาทางดา้นการเรียนได้ ไดรั้บการบ าบดั

รับการบ าบดัฟืน้ฟูและ ฟืน้ฟูและการสง่ตอ่ใหไ้ด้

การสง่ตอ่ใหไ้ดรั้บการ รับการชว่ยเหลอืเฉพาะ

ชว่ยเหลอืตอ่ไป ดา้นตอ่ไป



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

55 โครงการฟื้นฟสูมรรถภาพ - เพือ่ใหผู้้สงูอายุที่มี - ผู้สงูอายุในเขตเทศบาล 12,500 12,500 12,500 - ผู้สงูอายุที่เขา้ร่วม - ผู้สงูอายุที่มคีวามเสี่ยง กองการแพทย์

ผู้สูงอายท่ีุมคีวามเสี่ยงต่อ ความเสี่ยงตอ่การหกลม้ เมอืงล าพูน ที่มคีวาม กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ โครงการมคีวามรู้ความ ตอ่การหกลม้มคีวามรู้

การพลัดตกหกล้ม มคีวามรู้ความเขา้ใจเร่ือง เสี่ยงตอ่การหกลม้ เขา้ใจในเร่ืองการปอูงกนั ความเขา้ใจเร่ืองการ

การปอูงกนัการหกลม้ใน จ านวน 50 คน การหกลม้ในผู้สงูอายุ ปอูงกนัการหกลม้ใน

วัยผู้สงูอายุ แบบองคร์วม ร้อยละ 80วัยผู้สงูอายุ

- เพือ่ฟืน้ฟูมรรถภาพ - ผู้สงูอายุที่เขา้ร่วม - ผู้สงูอายุที่มคีวามเสี่ยง

ผู้สงูอายุที่มคีวามเสี่ยง โครงการมคีวามแข็งแรง ตอ่การหกลม้มคีวามแข็ง

ตอ่การหกลม้ ใหม้คีวาม ของกลา้มเนื้อ ความ แรงของกลา้มเนื้อ การ

แข็งแรงของกลา้มเนื้อ  สามารถในการทรงตวั ทรงตวั และการเดนิ 

การทรงตวั และการเดนิ และการเดนิเพิม่ขึ้น เพิม่ขึ้น

เพิม่ขึ้น ร้อยละ 80 หลงัไดรั้บ

โปรแกรมการฟืน้ฟู

สมรรถภาพ



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

56 โครงการชมุชนร่วมใจ บ้าน - เพือ่ปอูงกนัโรคตดิตอ่ - แกนน าชุมชนและ 58,000 58,000 58,000 - ร้อยละ 50 ของผู้เขา้ - สภาพอนามยัสิ่งแวด กองการแพทย์

สะอาดปลอดภัย ห่างไกล ที่น าโดยสตัวแ์ละแมลง เจ้าหนา้ที่ อสม. ประจ า กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ ร่วมโครงการสามารถ ลอ้มของชุมชนดขีึ้น

โรคไขเ้ลอืดออก (โรคติดต่อ) เปน็สื่อ เชน่ โรคไขเ้ลอืดออก ชุมชน 17 ชุมชน และ คดัแยกขยะภายในครัว - ครอบครัว ชุมชน มจีิต

- เพือ่รักษาสภาพ เจ้าหนา้ที่ศนูย์บริการฯ เรือนไดอ้ย่างถกูตอ้ง ส านกึรับผิดชอบในการ

อนามยัสิ่งแวดลอ้ม โดย จ านวน 180 คน - ร้อยละ 15 ของครัว ควบคมุปอูงกนัโรค

การมสีว่นร่วมของชุมชน - ประชาชนในพื้นที่ เรือนในเขตเทศบาล - ชุมชนมคีวามเขม้แข็ง

- เพือ่ลดการระบาดของ เทศบาลเมอืงล าพูน เมอืงล าพูนเขา้ร่วม สามารถน าไปขยายใชใ้น

โรคไขเ้ลอืดออก 17 ชุมชน จ านวน โครงการฯ งานอื่นที่มลีกัษณะงาน

600 คน ใกลเ้คยีงกนั



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

57 โครงการศูนยเ์ด็กเล็กปลอด - เพือ่ใหค้รู ผู้ดแูลเดก็ - ศนูย์เดก็เลก็ในเขต 20,000 20,000 20,000 - ครูผู้แดเดก็ ผู้ปกครอง - เดก็มทีกัษะการดแูล กองการแพทย์

โรค ในเขตเทศบาลเมอืง ผู้ปกครองเดก็ มคีวามรู้ เทศบาลเมอืงล าพูน กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ เดก็มคีวามรู้และ ตนเองที่จ าเปน็ที่ถกูตอ้ง

ล าพนู และตระหนกัถงึความ จ านวน 6 ศนูย์ ตระหนกัถงึความ - ศนูย์เดก็เลก็มสีภาพ

ส าคญัของการสง่เสริม ส าคญัของการสง่เสริม แวดลอ้มปลอดภยั

สขุภาพ และปอูงกนัโรค สขุภาพ และปอูงกนัโรค ปลอดโรค

ของเดก็ในศนูย์เดก็เลก็ ของเดก็ในศนูย์เดก็เลก็

- เพือ่สง่เสริมทกัษะ ร้อยละ 80

การดแูลตนเองที่จ าเปน็ - ครูผู้แลเดก็ มคีวามรู้

ส าหรับเดก็ ในการดแูลเดก็ใหม้ี

- เพือ่ปรับปรุงสภาพ พัฒนาการด ีปลอดโรค

แวดลอ้มในศนูย์เดก็เลก็ ปลอดภยั ร้อยละ 80

ใหป้ลอดภยัปลอดโรค



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

58 โครงการสร้างเสรมิสุขภาพ - เพือ่ใหม้คีวามรู้ความ - ประชาชนในเขต 21,695 21,695 21,695 - ผู้เขา้ร่วมโครงการมี 1. ประชาชนมคีวามรู้ กองการแพทย์

และความปลอดภัยให้ห่าง เขา้ใจสาเหตขุองการเกดิ เทศบาลเมอืงล าพูน กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ ความรู้ความเขา้ใจ ความเขา้ใจสาเหตุ

ไกลโรคจากการท างาน โรคในระบบกลา้มเนื้อ ที่อยู่ในวัยท างาน สาเหตขุองการเกดิโรค ของการเกดิโรคใน

และโครงสร้างกระดกู จ านวน 70 คน ในระบบกลา้มเนื้อและ ระบบกลา้มเนื้อ

- เพือ่ใหม้คีวามรู้ความ - อสม.แกนน าดา้น โครงร่างกระดกู และโครงสร้างกระดกู

เขา้ใจในการปรับเปลี่ยน อาชวีอนามยั จ านวน สามารถผ่านเกณฑก์าร - ประชาชนมคีวามรู้

ทา่ทางและการด าเนนิ 34 คน ประเมนิความรู้ ความเขา้ใจและสามารถ

ชวีติประจ าวันใหถ้กูตอ้ง ร้อยละ 80 อย่างนอ้ย ปรับเปลี่ยนทา่ทาง

ตามหลกัการ เพือ่ปอูงกนั ร้อยละ 60 ของผู้เขา้  และการด าเนนิชวีติ

ความเสี่ยงในการเกดิโรค ร่วมโครงการ ประจ าวันให้

ระบบกลา้มเนื้อและ - ผู้เขา้ร่วมโครงการ มี ถกูตอ้งตามหลกัการ

โครงสร้างกระดกูที่เกดิ ความรู้ความเขา้ใจ ยุทธศาสตร์ เพือ่ปอูงกนั

จากการท างานได้ ในการดแูลสขุภาพ ความเสี่ยงในการเกดิ

ตนเองในการรักษา โรคระบบกลา้มเนื้อและ



เปูาหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

                แนวทางการพฒันาท่ี 3.2  : แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมปูองกันโรค  ฟื้นฟสูมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสรมิการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                                    แก่ประชาชน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

58 โครงการสร้างเสรมิสุขภาพ - เพือ่ใหผู้้เขา้ร่วมโครงการ โรคในระบบโครง โครงสร้างกระดกูได้ กองการแพทย์

และความปลอดภัยให้ห่าง สามารถดแูลสขุภาพตนเอง ร่างกระดกู โดยใชห้ลกั -ประชาชนสามารถดแูล

ไกลโรคจากการท างาน การรักษาโรคในระบบกลา้มเนื้อ การแพทย์แผนไทย สขุภาพของตนเองในการ

(ต่อ) และโครงสร้างกระดกูโดยใช้ สามารถผ่านเกณฑก์าร รักษาโรคในระบบกลา้ม

หลกัเกณฑแ์พทย์แผนไทย ประเมนิความรู้ร้อยละ เนื้อและโครงสร้าง

- เพือ่ใหผู้้เขา้ร่วมโครงการ 80 อย่างนอ้ย กระดกูโดยใชห้ลกั

ไดแ้ลกเปลี่ยนความคดิและ ร้อยละ 60 การแพทย์แผนไทยได้

ประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั ของผู้เขา้ร่วมโครงการ -ประชาชนไดแ้ลกเปลี่ยน

- เพือ่สามารถน าความรู้ ความคดิ ประสบการณ์

ไปดแูลสขุภาพของตนเอง เกี่ยวกบัการรักษาและ

และถา่ยทอดความรู้ที่ได้ ปอูงกนัโรคในระบบ

รับไปสู่บคุคลอื่นได้ กลา้มเนื้อและโครงสร้าง

- เพือ่ใหม้แีกนน าดา้น กระดกูซึ่งกนัและกนั

งานอาชวีอนามยัในชุมชน - ประชาชนน าความรู้ไป

ดแูลสขุภาพของตนเอง

และถา่ยทอดความรู่ที่

ไดรั้บไปสู่บคุคลอื่นได้



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 ส่งเสรมิผู้ประกอบการ - เพือ่เปน็การสง่เสริมอาชพี - จัดกจิกรรม ตลอดจน 10,000 10,000 10,000 - ผู้ประกอบการได้ - ผู้ประกอบการ กองสาธารณสุขฯ

แต่งผม -  เสรมิสวย และเพิม่พูนความรู้ การอบรมใหค้วามรู้และ (อปท.) (อปท.) (อปท.) รับการอบรมเพิม่พูน สามารถจัดสถานที่

ความเขา้ใจในการจัดการ ศกึษาดงูานแกช่มรมผู้ ความรู้อย่างนอ้ยป ี ใหถ้กูหลกัสขุาภบิาล

สถานที่ใหไ้ดต้าม ประกอบการ จ านวน  1  ละ  1 คร้ัง ตลอดจนสามารถ  

มาตรฐานที่ก าหนด คร้ัง/ปี  ผู้ประกอบการมี ปอ้งกนัตนเองจาก

ความรู้เพิม่ขึ้น โรคที่เปน็อันตรายได้

ร้อยละ 80

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.3 : แผนงานพฒันางานสุขาภบิาลและคุ้มครองผู้บรโิภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.3 : แผนงานพฒันางานสุขาภบิาลและคุ้มครองผู้บรโิภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 ส่งเสรมิผู้ประกอบการ - เพือ่เปน็การสง่เสริมอาชพี - ผู้ประกอบการ 50ราย/ปี 50,000 50,000 50,000 - ผู้ประกอบการได้ - ผู้ประกอบการมี กองสาธารณสุขฯ

ร้านอาหารแผงลอย และเพิม่พูนความรู้ความ ไดรั้บการอบรมใหค้วามรู้ (อปท.) (อปท.) (อปท.) รับการอบรมเพิม่ ความรู้ความสามารถ 17  ชุมชน

เขา้ใจในการจัดการ ถกูตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล พูนความรู้อย่างนอ้ย จัดสถานที่ใหถ้กูหลกั

สถานที่ใหไ้ดต้าม ปลีะ 1 คร้ัง สขุาภบิาลได้

มาตรฐานก าหนด ผู้ประกอบการมี

ความรู้เพิม่ขึ้น

ร้อยละ 80

3 ตลาดสดน่าซือ้ - สง่เสริมผู้ประกอบการ - ผู้ประกอบการ 10,000 10,000 10,000 - ตลาดสดหนองดอก - ตลาดสดของ กองสาธารณสุขฯ

ใหม้กีารพัฒนาและ จ านวน 50 คน/ปี (อปท.) (อปท.) (อปท.) ผ่านตามเกณฑ์ เทศบาลมมีาตรฐาน

ปรับปรุงการใหบ้ริการ ไดรั้บการอบรมตามเกณฑ์ มาตรฐานตลาดสด ตามเกณฑท์ี่ก าหนด

มาตรฐานตลาดสดนา่ซื้อ นา่ซื้อ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.3 : แผนงานพฒันางานสุขาภบิาลและคุ้มครองผู้บรโิภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 คุ้มครองผู้บรโิภค สุ่มตรวจสารปนเปื้อนใน

ในอาหารดว้ยชุดทดสอบ

จากกรมวทิย์ฯ

- เพือ่เปน็การเฝ้าระวัง -ร้านอาหาร/แผงลอยใน 30,000 30,000 30,000 - ร้านอาหาร/ - ร้านอาหาร/แผงลอย กองสาธารณสุขฯ

สารปนเปื้อนในอาหาร เขตเทศบาล จ านวน (อปท.) (อปท.) (อปท.) แผงลอย ในเขต ไมพ่บสารพษิที่ปนเปื้อน

- เพือ่ปอ้งกนัการเกดิโรค 1 คร้ัง/ปี เทศบาล ไมน่อ้ย ในอาหารร้อยละ 80

และไดรั้บอันตรายจาก -โรงอาหารในโรงเรียน  กวา่ร้อยละ 80 -โรงอาหารในโรงเรียน

สารพษิในอาหาร และศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ ไดรั้บการตรวจ และศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 

- เพือ่ใหป้ระชาชนใน ที่อยู่ในความดแูลของ จ านวน 2 คร้ัง/ปี ไมพ่บสารพษิ

ชุมชน ไดรั้บความปลอด เทศบาล จ านวน 1 คร้ัง/ปี และไมพ่บสารปน ร้อยละ 80

ภยัจากการบริโภคอาหาร ไดรั้บการสุ่มตรวจดว้ย เปื้อนในอาหาร - สถานประกอบการ

ชุดทดสอบ ร้อยละ  100 ทกุประเภทที่มกีาร

ด าเนนิการตามเกณฑ์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.3 : แผนงานพฒันางานสุขาภบิาลและคุ้มครองผู้บรโิภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 คุ้มครองผู้บรโิภค (ต่อ) ตรวจสถานประกอบการ

ทกุประเภทในเขตเทศบาล

เมอืงล าพูน  

- เพือ่ตรวจแนะน าสถาน - สถานประกอบการ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ - สถานประกอบการ - สถานประกอบการ กองสาธารณสุขฯ

ประกอบการทกุประเภท ทกุประเภทไดรั้บ ไดรั้บการตรวจ ทกุประเภท ที่มกีาร

การตรวจแนะน า 1 คร้ัง/ปี ด าเนนิการตามเกณฑ์

- เพือ่สง่เสริมใหส้ถาน - จัดอบรมผู้บริโภคทัง้ 10,000 10,000 10,000 - ผู้ประกอบการได้ - ผู้บริโภคทราบสทิธิ กองสาธารณสุขฯ

ประกอบการด าเนนิการ ในสว่นของนกัเรียน (อปท.) (อปท.) (อปท.) รับใบอนญุาต และหนา้ที่

อย่างมคีณุภาพและ นกัศกึษา และประชาชน ร้อยละ 100

ประสทิธภิาพตามเกณฑ์ จ านวน  50  คน/ปี

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์

ใหผู้้บริโภคทราบสทิธิ

และหนา้ที่



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.3 : แผนงานพฒันางานสุขาภบิาลและคุ้มครองผู้บรโิภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 คุ้มครองผู้บรโิภค (ต่อ) กจิกรรมตรวจสอบ

ใบอนญุาตในเขต

เทศบาลเมอืงล าพูน  

- เพือ่สง่เสริมใหผู้้ - จัดใหม้กีารออกใบ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ - ผู้ประกอบการในเขต กองสาธารณสุขฯ

ผู้ประกอบการ มใีบ อนญุาตใหผู้้ประกอบการ เทศบาลเมอืงล าพูน

อนญุาตประกอบกจิการ ในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน มใีบใบอนญุาต

พ.ร.บ. การสาธารณสขุ ประกอบกจิการตาม

พ.ศ. 2535 พรบ.การสาธารณสขุ 

พ.ศ. 2535



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.3 : แผนงานพฒันางานสุขาภบิาลและคุ้มครองผู้บรโิภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 ส ารวจความพงึพอใจ - เพือ่ส ารวจความพงึพอใจ - ผู้รับบริการที่มารับ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ - ผู้รับบริการมคึวาม - ผู้รับบริการมคีวาม กองสาธารณสุขฯ

ผู้รับบรกิาร ของผู้รับบริการกอง บริการในกองสาธารณสขุฯ พงึพอใจตอ่การให้ พอใจตอ่การใหบ้ริการ

กองสาธารณสุขฯ สาธารณสขุฯ และน า ผู้รับบริการที่มารับบริการ บริการ ไมน่อ้ยกวา่ ของกองสาธารณสขุฯ

ขอ้มลูที่ไดม้าปรับปรุง ในชุมชนเขตเทศบาล ร้อยละ 80 - สามารถน าขอ้มลู

การใหบ้ริการใหด้ย่ิีงขึ้น เมอืงล าพูน ที่ไดจ้ากการส ารวจ

มาปรับปรุงและ

พัฒนาการใหบ้ริการ

ใหด้ย่ิีงขึ้น



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.3 : แผนงานพฒันางานสุขาภบิาลและคุ้มครองผู้บรโิภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการตรวจเยีย่มร้านช า - ตรวจเย่ียมร้านช าในเขต - ร้านช าในเขตเทศบาล 16,935 16,935 16,935 - ร้านช าร้อยละ ๘๐ - ร้านช าไมม่ยีาหรือ กองการแพทย์

และอบรมผู้ประกอบการ เทศบาลเมอืงล าพูน เมอืงล าพูนทัง้ ๑๗  ชุมชน กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ ไมม่ยีาหรือผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑส์ขุภาพที่

ร้านช าในเขตเทศบาล - เพือ่ส ารวจและเฝ้าระวัง จ านวน  ๙๐   ร้าน สขุภาพที่ไมอ่นญุาต ไมอ่นญุาตใหจ้ าหนา่ย

เมืองล าพนู ในการด าเนนิ ยาและผลติภณัฑส์ขุภาพที่ เขา้ร่วมโครงการ โดยมี ใหจ้ าหนา่ย - ไมม่อีาหาร เคร่ือง

งานคุ้มครองผู้บรโิภค ไมอ่นญุาตในร้านช า คณะกรรมการฯ เขา้ตรวจ - ร้านช าร้อยละ ๘๐ ส าอางอันตรายและ

ด้านสุขภาพ (คคส.) - เพือ่ส ารวจและเฝ้าระวัง เย่ียมร้านช า เพือ่เฝ้าระวัง ไมม่อีาหาร เคร่ือง สนิคา้ไมป่ลอดภยัใน

อาหารเคร่ืองส าอางและสนิคา้ และตรวจสอบ ส าอางและสนิคา้ไม่ ร้านช า

ที่ไมป่ลอดภยัในร้านช า ปลอดภยัในร้านช า - ไมม่สีนิคา้หมดอายุ

- เพือ่ตรวจสอบสนิคา้ จ าหนา่ย ในร้านช า

หมดอายุในร้านช าพร้อมให้ - ร้านช าร้อยละ ๘๐ - ร้านช าแสดงปา้ย

ค าแนะน าในการดวูันหมดอายุ ไมม่สีนิคา้หมดอายุ เตอืนการจ าหนา่ย

แกผู้่ประกอบการร้านช า จ าหนา่ยในร้าน เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

- เพือ่ใหผู้้ประกอบการร้านช า - ร้านช าร้อยละ ๑๐๐ และบหุร่ีตามกฎหมาย

ที่มจี าหนา่ยเคร่ืองดื่ม มกีารแสดงปา้ยเตอืน

แอลกอฮอลแ์ละบหุร่ีมกีาร การจ าหนา่ยเคร่ืองดื่ม

แสดงปา้ยเตอืนการจ าหนา่ย แอลกอฮอลแ์ละบหุร่ี

ที่ถกูตอ้ง ไดถ้กูตอ้งตามพระราช



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.3 : แผนงานพฒันางานสุขาภบิาลและคุ้มครองผู้บรโิภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการตรวจเยีย่มร้านช า - ใหค้ าแนะน าผู้ประกอบ บญัญัตคิวบคมุเคร่ือง กองการแพทย์

และอบรมผู้ประกอบการ การร้านช าในการเลอืก ดื่มแอลกอฮอล ์ พ.ศ.

ร้านช าในเขตเทศบาล สนิคา้ที่ปลอดภยัไมห่มด ๒๕๕๑ และพระราช

เมืองล าพนู ในการด าเนนิ อายุมาจ าหนา่ยในร้านช า บญัญัตคิวบคมุ

งานคุ้มครองผู้บรโิภค ผลติภณัฑย์าสบู

ด้านสุขภาพ (คคส.)  พ.ศ. ๒๕๓๕

(ต่อ)

กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมท่ี ๒

- เพือ่ใหผู้้ประกอบการ ผู้ประกอบการร้านช าหรือ - ผู้ประกอบการร้าน -ผู้ประกอบการร้านช า

ร้านช ามคีวามรู้ความเขา้ใจ ตวัแทนร้านจากร้านช าทัง้ ช าเขา้รับการอบรม มคีวามรู้ความเขา้ใจ

เกี่ยวกบังานคุ้มครอง ๑๗ ชุมชน โครงการมากกวา่ เกี่ยวกบัการคุ้มครอง

ผู้บริโภค แนวทางในการ จ านวน  ๙๐   ร้าน ร้อยละ ๗๐ ผู้บริโภค

เลอืกสนิคา้ที่ปลอดภยัมา ลงทะเบยีนและเขา้รับ

จ าหนา่ยในร้าน การอบรม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.3 : แผนงานพฒันางานสุขาภบิาลและคุ้มครองผู้บรโิภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการตรวจเยีย่มร้านช า - เพือ่ใหผู้้ประกอบการ - ผู้ประกอบการร้าน กองการแพทย์

และอบรมผู้ประกอบการ ร้านช าทราบกรอบรายการ ช าร้อยละ ๘๐สามารถ

ร้านช าในเขตเทศบาล ยาที่จ าหนา่ยในร้านช า ท าแบบประเมนิความรู้

เมืองล าพนู ในการด าเนนิ - เพือ่ใหผู้้ประกอบการ ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

งานคุ้มครองผู้บรโิภค ร้านช าทราบการตรวจ การคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสุขภาพ (คคส.) สอบวันหมดอายุ ผ่านเกณฑ ์(ไดค้ะแนน

(ต่อ) - เพือ่ใหป้ระชาชนเลอืก มากกวา่ร้อยละ ๘๐

ซื้อสนิคา้ไดอ้ย่างปลอดภยั ของคะแนนเตม็)

- ผู้ประกอบการร้านช า

ร้อยละ ๑๐๐ ไดรั้บค า

แนะน าในการเลอืกสนิคา้

ที่ปลอดภยัไมห่มดอายุมา

จ าหนา่ยในร้านช า



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.3 : แผนงานพฒันางานสุขาภบิาลและคุ้มครองผู้บรโิภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 โครงการตรวจหา - เพือ่เฝ้าระวังและปอ้ง - สุ่มตวัอย่างอาหาร ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ - ตวัอย่างอาหารสด - ผู้บริโภคสามารถ กองการแพทย์

สารปนเปือ้นในอาหารจาก กนัการใชส้ารปนเปื้อนใน จากร้านจ าหนา่ยอาหาร ปราศจากสารปนเปื้อน เลอืกซื้ออาหารที่

ตลาดสดเทศบาล อาหารสดของผู้จ าหนา่ย เพือ่ทดสอบหาสาร สารบอแรกซ ์ จ าหนา่ยในตลาดสด

เมืองล าพนูด้วยชดุทดสอบ อาหารซึ่งกอ่ใหเ้กดิ ปนเปื้อน ไดแ้ก่ สารฟอกขาว ไดอ้ย่างปลอดภยั

จากกรมวิทยาศาสตร์ฯ อันตรายแกผู้่บริโภค - สารบอแร็กซ ์5 ตวัอย่าง กรดซาลซิลิคิ - ผู้ประกอบการมี

- เพือ่ใหผู้้บริโภคสามารถ - สารฟอกขาว 5 ตวัอย่าง สารฟอร์มาลนี   พฤตกิรรมในการขาย

เลอืกซื้ออาหารที่ปลอดภยั - กรดซาลซิลิคิ 5 ตวัอย่าง ร้อยละ  10 อาหารที่ม ีปราศจาก

ปราศจากสารปนเปื้อน - ฟอร์มาลนี 5 ตวัอย่าง - ตวัอย่างอาหารสด สารพษิเจือปน

- ยาฆา่แมลง 5 ตวัอย่าง ปราศจากสารปนเปื้อน

ยาฆา่แมลงร้อยละ80

- ตวัอย่างอาหารที่สุ่ม

ตรวจในตลาดสดทัง้หมด

ปราศจากสารปนเปื้อน

คดิเปน็ร้อยละ 80



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.3 : แผนงานพฒันางานสุขาภบิาลและคุ้มครองผู้บรโิภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 โครงการส ารวจความพงึ - เพือ่ส ารวจความพงึ - ผู้รับบริการที่ใชบ้ริการ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ - ผู้รับบริการมคีวาม - ขอ้มลูที่ไดจ้ากการ กองการแพทย์

พอใจผู้ใชบ้รกิารสุขา พอใจของผู้รับบริการใน สขุาของศนูย์บริการ พงึพอใจในการใช้ ส ารวจจะเปน็ประโยชน์

ของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข การใชบ้ริการสขุาของ สาธารณสขุเทศบาล บริการสขุาของศนูย์ ในการพัฒนาและปรับ

เทศบาลเมอืงล าพนู ศนูย์บริการสาธารณสขุ เมอืงล าพูน บริการฯ ไมน่อ้ยกวา่ ปรุงระบบสขุาภบิาล

เทศบาลเมอืงล าพูนและ ร้อยละ 80 ของศนูย์บริการฯ

น าขอ้มลูที่ไดม้าพัฒนาและ เทศบาลเมอืงล าพูน

ปรับปรุงระบบสขุาภบิาล

ของศนูย์บริการฯ ตอ่ไป



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.3 : แผนงานพฒันางานสุขาภบิาลและคุ้มครองผู้บรโิภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

9 โครงการเครอืขา่ยเฝ้าระวัง - เพือ่เฝ้าระวังและปอ้งกนั กิจกรรมท่ี 1 20,509 20,509 20,509 - มผู้ีเขา้ร่วมเครือขา่ย - ผู้บริโภคสามารถ กองการแพทย์

สารเคมตีกค้างในพชืผักใน การใชส้ารเคมกี าจัดศตัรู - อบรมเครือขา่ยเฝ้าระวัง กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ เฝ้าระวังสารเคมตีกคา้ง เลอืกซื้อพชืผัก

ตลาดสดเทศบาลเมอืงล าพนู พชืตกคา้งในพชืผัก ที่จ าหนา่ย สารเคมตีกคา้งในพชืผัก ในพชืผัก ซึ่งประกอบ ในตลาดสดเทศบาลฯ

(โครงการผักติดดาว) ในตลาดสดเทสบาล มกีลุ่มเปา้หมาย คอื อสม. ดว้ย อสม. และผู้น า ไดอ้ย่างปลอดภยั

เมอืงล าพูน โดยใชก้ระบวน จ านวน 34 คน และผู้น า นกัเรียน - ผู้จ าหนา่ยพชืผักมี

การมสีว่นร่วมของประชาชน นกัเรียน จ านวน 20 คน - ตรวจสอบตวัอย่าง พฤตกิรรมในการขาย

- เพือ่ใหผู้้บริโภคสามรถ รวมทัง้หมด 54 คน พชืผักจากตลาดสด อาหารที่ด ีปราศจาก

เลอืกซื้อพชืผักที่จ าหนา่ย กิจกรรมท่ี 2 เทศบาลฯ ไดอ้ย่างนอ้ย สารพษิเจือปน

ในตลาดสดเทศบาลฯ ได้ - เกบ็ตวัอย่างพชืผัก เดอืนละ 20 ตวัอย่าง

อย่างปลอดภยั ในตลาดสดเทศบาลฯ - ตวัอย่างพชืผักผ่าน

เพือ่หาสารเคมี เกณฑม์าตรฐานโดย

ตกคา้งและประกาศผลโดย ไมม่สีารเคมตีกคา้ง 

การตดิดาวใหก้บัพชืผักที่ หรือมสีารเคมตีกคา้ง

ผ่านเกณฑม์าตรฐานมี ในระดบัที่ปลอดภยั



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.3 : แผนงานพฒันางานสุขาภบิาลและคุ้มครองผู้บรโิภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

9 โครงการเครอืขา่ยเฝ้าระวัง กลุ่มเปา้หมาย คอื ตวัอย่าง ร้อยละ 80 กองการแพทย์

สารเคมตีกค้างในพชืผักใน พชืผักในตลาดสด เดอืนละ - ผู้บริโภคสามารถ

ตลาดสดเทศบาลเมอืงล าพนู 1 คร้ัง ตดิตอ่กนั 6 เดอืน เลอืกซื้อพชืผักในตลาด

(โครงการผักติดดาว) โดยเกบ็ตวัอย่างพชืผักคร้ัง สดเทศบาลฯไดอ้ย่าง

(ต่อ) ละ 2-3 ชนดิ ใหไ้ดจ้ านวน ปลอดภยั

20-25 ตวัอย่างเพือ่น าไป - เกดิเครือขา่ยใน

ทดสอบหาสารเคมตีกคา้ง ชุมชนในการเฝ้าระวัง

สารเคมตีกคา้งในพชืผัก



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมให้ความรู้ - เพือ่ใหน้กัเรียนระดบั - นกัเรียนมธัยมศกึษาตอน 6,000 6,000 6,000 - ร้อยละ 90 ของ - ผู้เขา้รับการอบรมมี กองการแพทย์

ด้านการแพทยท์างเลอืก มธัยมศกึษาตอนตน้และ ตน้ ในเขตเทศบาลฯ กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ นกัเรียนที่เขา้รับการ ความรู้ดา้นการแพทย์

มคีวามรู้ดา้นการแพทย์ จ านวน  90  คน เขา้รับ อบรมมคีวามรู้เร่ือง ทางเลอืก

ทางเลอืก การอบรมดา้นการ สมนุไพรและการ - ผู้เขา้รับการอบรม

- เพือ่ใหน้กัเรียนทเีขา้รับ แพทย์ทางเลอืก แพทย์ทางเลอืก สามารถน าความรู้ที่ได้

การอบรมสามารถน าความ เพิม่ขึ้น รับไปใชใ้นชวีติ

รู้ที่ไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้น ประจ าวันได้

ชวีติประจ าวัน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.4 : แผนงานส่งเสรมิการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.4 : แผนงานส่งเสรมิการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพร

2 โครงการใชส้มุนไพรใน - เพือ่ศกึษาประสทิธผิล -ประชาชนกลุ่มปว่ยที่ 16,000 16,000 16,000 - กลุ่มเปา้หมายที่เขา้ - องคค์วามรู้เกี่ยวกบั กองการแพทย์

ท้องถิน่ ของสมนุไพรทอ้งถิ่นในการ สนใจเขา้ร่วมโครงการไดรั้บ กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ ร่วมโครงการใชส้มนุไพร สมนุไพรที่รักษาโรคตา่งๆ 

รักษาโรคตา่งๆ และบ ารุง ความรู้ความเขา้ใจ ทอ้งถิ่นสามารถรักษา และบ ารุงร่างกายไดรั้บ

ร่างกาย เกี่ยวกบัสมนุไพร โรคและควบคมุอาการ การสบืทอดแกป่ระชาชน

- เพือ่สบืทอดองคค์วามรู้ ของโรคที่เปน็อยู่ไดไ้ม่ ในชุมชน

ที่มอียู่ในทอ้งถิ่น /เปน็การ นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 - ลดการน าเขา้และ

เพิม่ทางเลอืกในการรักษา การใชย้าแผนปจัจุบนัใน

โรคและบ ารุงร่างกายแก่ การรักษาโรคแก่

ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล

- ลดคา่ใชจ้่ายและผล เมอืงล าพูน

ขา้งเคยีงในการใชย้าแผน

ปจัจุบนั



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.4 : แผนงานส่งเสรมิการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพร

3 โครงการส ารวจความพงึ - เพือ่ส ารวจความพงึ - ผู้รับบริการคลนิกิแพทย์ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ - ผู้รับบริการมคีวาม - ขอ้มลูที่ไดจ้ากการ กองการแพทย์

พอใจของผู้รับบรกิารคลนิกิ พอใจการใหบ้ริการของ แผนไทยประยุกตท์กุคน พงึพอใจการใหบ้ริการ ส ารวจจะเปน็ประโยชน์

แพทยแ์ผนไทยประยกุต์ คลนิกิแพทย์แผนไทย ตอบขอ้ซกัถาม/กรอก ของคลนิกิแพทย์แผน ในการน ามาพัฒนาและ

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขฯ ประยุกต ์ศนูย์บริการ แบบสอบถาม ไทยประยุกต ์ ศนูย์ ปรับปรุงการใหบ้ริการ

สาธารณสขุเทศบาล บริการสาธารณสขุ ของศนูย์บริการ

เมอืงล าพูน เทศบาลเมอืงล าพูน สาธารณสขุเทศบาล

- น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการ ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 80 เมอืงล าพูน

ส ารวจมาพัฒนาและ

ปรับปรุงการใหบ้ริการของ

ศนูย์บริการสาธารณสขุ 

เทศบาลเมอืงล าพูนตอ่ไป



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.4 : แผนงานส่งเสรมิการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพร

4 โครงการควบคุมคุณภาพ - เพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ี่มี -ร้านคา้ที่ผลติและจ าหนา่ย - 20,000 20,000 -สุ่มสมนุไพรผลติภณัฑ์ - ผลติภณัฑท์ี่ผลติจาก กองการแพทย์

ผลติภัณฑ์สมุนไพร คณุภาพมาตรฐาน ผลติภณัฑส์มนุไพร กองทนุฯ กองทนุฯ สมนุไพรน้ าดื่มน้ าผลไม้ ศนูย์ผลติสมนุไพร

เวชส าอาง  น้ าผลไม้ เวชส าอาง  น้ าผลไม้ ที่มกีารผลติขึ้นในศนูย์ เทศบาลฯมคีณุภาพ

ไดรั้บการตรวจสอบ ผลติเพือ่สง่ตรวจการปน และมมีาตรฐาน

คณุภาพตามเกณฑ์ เปื้อนของผลติภณัฑ์

มาตรฐานที่ก าหนดโดย จ านวน 2 รายการ

มคีณะกรรมการฯเปน็

ผู้ควบคมุ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.4 : แผนงานส่งเสรมิการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพร

5 โครงการพฒันาเจา้หน้าท่ี - เพือ่ใหเ้จ้าหนา้ที่และ - พนกังานนวดทัง้หมด 5,000 5,000 5,000 - พนกังานนวดไดรั้บ - เจ้าหนา้ที่และพนกั กองการแพทย์

และพนักงานนวด พนกังานนวดมคีวามรู้ 15 คน ไดรั้บการทบ กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ การอบรมครบ 100% งานนวดไดรั้บความรู้

ด้านแพทยแ์ผนไทย ดา้นการแพทย์แผนไทย ทวนและอบรมเพิม่เตมิ และเพิ่มพูนประสบการณ์

เพิม่ขึ้นและเปน็ไปใน ตามาตรฐานของกระบวน ดา้นการแพทย์แผนไทย

ทศิทางเดยีวกนั การนั้นๆ เพือ่ที่จะน าไปใชใ้นการ

- เพือ่ใหม้กีารแลก ปฏบิตังิานดา้นการ

เปลี่ยนความรู้ดา้นการ แพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยระหวา่ง

วทิยากรและพนกังานนวด

- เพือ่พัฒนาขดีความ

สามารถในการปฏบิตังิาน

ใหม้มีาตรฐานตาม

มาตรฐานของกระทรวงฯ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.4 : แผนงานส่งเสรมิการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพร

6 โครงการดูแลแม่หลังคลอด - เพือ่ฟืน้ฟูแมห่ลงัคลอด - หญงิหลงัคลอดที่คลอด 2,500 2,500 2,500 - ร้อยละ 100 ของ - เปน็การเผยแพร่การ กองการแพทย์

ด้วยการแพทยแ์ผนไทย กลบัสู่ภาวะปกตโิดยเร็ว ปกตทิกุรายที่อยู่ในเขต กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ แมห่ลงัคลอดที่สนใจ แพทย์ทางเลอืกใน

- เพือ่บรรเทาอาการปวด รับผิดชอบที่สนใจกจิกรรม กจิกรรมฟืน้ฟูแมห่ลงั การดแูลสขุภาพดา้นการ

เมื่อยตามร่างกาย และเพิม่ ฟืน้ฟูสขุภาพแมห่ลงัคลอด คลอดดว้ยการแพทย์ ฟืน้ฟูมารดาหลงัคลอด

การไหลเวยีนเลอืด ดว้ยการแพทย์แผนไทย แผนไทยไดรั้บการเย่ียม -แมห่ลงัคลอดไดรั้บการ

- เพือ่ใหแ้มห่ลงัคลอดรู้จัก - หญงิหลงัคลอดที่ผ่าตดั จ านวน 5 คร้ังตามเกณฑฟ์ืน้ฟูหลงัคลอดดว้ยการ

น าสมนุไพรในทอ้งถิ่นมาใช้ คลอดหลงั 1 เดอืนขึ้นไป แพทย์แผนไทย มสีขุภาพ

ประโยชนใ์นการรับประทาน ที่สนใจกจิกรรมฟืน้ฟูแม่ กายและสขุภาพจิตดขีึ้น

การประคบสมนุไพร การอบ หลงัคลอดดว้ยการแพทย์

สมนุไพรและยาสมนุไพร แผนไทย

- เพือ่ใหม้ารดารู้จักวธิกีารดู

แลหลงัคลอดดว้ยการแพทย์

แผนไทยอย่างถกูตอ้งและ

ปลอดภยั

- เพือ่สบืสานการดแูลหลงั

คลอดแบบวถิแีพทย์แผนไทยตอ่ไป



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

พร้อมตัวชี้วัด) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการสร้าง - เพือ่รณรงคใ์หเ้ยาวชนและ - จัดตั้งกลุ่มแกนน าใน 25,000 25,000 25,000  -ร้อย 90 นกัเรียน - นกัเรียนเยาวชน กองการศกึษา

เกราะป้องกัน และ ประชาชนทั่วไปตระหนกัถงึ โรงเรียนและชุมชนเพือ่เปน็ และเยาวชน และประชาชนตระหนกั /โรงเรียน

แกนน ายาเสพติด โทษร้ายแรงของยาเสพตดิ ตวัอย่างและเปน็กลุ่ม ตระหนกัถงึโทษภยั ถงึโทษภยัของยาเสพตดิ สงักดัเทศบาล

- เพือ่ประสานความร่วมมอื ประสานงานความร่วมมอื ของยาเสพตดิ - กอ่ใหเ้กดิการประสาน /ศนูย์พัฒนา

ทัง้ภาคราชการ เอกชนปอ้งกนั ทั่วไปขยายเครือขา่ยแกนน า - ร้อยละ 90 นกัเรียน ความร่วมมอืของหนว่ย เดก็เลก็

แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ใหค้รอบคลมุพื้นที่ในเขต และเยาวชนไดรู้้ถงึ งานและองคก์รตา่ง ๆ

เทศบาล ความส าคญัของ ที่เกี่ยวขอ้งมากมากย่ิงขึ้น

 -สง่เสริมใหเ้ดก็และ ปญัหายาเสพตดิ - เดก็และเยาวชนมี

เยาวชนในเขตเทศบาลรู้ - เดก็และเยาวชน ประสบการณ์ตรงใน

เทา่ทนัภยัของยาเสพตดิ มปีระสบการณ์ตรง การเรียนรู้ปญัหาที่เกดิ

ท าใหรู้้สถานการณ์ของ ในการเรียนรู้ จากยาเสพตดิปญัหา

ยาเสพตดิ ปญัหาที่เกดิจาก ชวีติปญัหาสขุภาพเพือ่

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.5 :  แผนงานก ากับ ดูแล และให้การบ าบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560  - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

พร้อมตัวชี้วัด) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.5 :  แผนงานก ากับ ดูแล และให้การบ าบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

1 โครงการสร้าง - เพือ่เปน็การสนอง ยาเสพตดิ ปญัหา สร้างภมูคิุ้มกนัปญัหา กองการศกึษา

เกราะป้องกัน และ นโยบายของรัฐในการ สขุภาพเพือ่สร้าง อันอาจจะเกดิขึ้นไดก้บั /โรงเรียน

แกนน ายาเสพติด ตอ่ตา้นและเร่งปราบปราม ภมูคิุ้มกนัปญัหา ตนเองและคนรอบขา้ง สงักดัเทศบาล

(ต่อ) ยาเสพตดิ - มเีครือขา่ยแกนน าเดก็ /ศนูย์พัฒนา

-เพือ่สง่เสริมความเข็มแข็ง และเยาวชนหา่งไกล เดก็เลก็

ของเดก็และเยาวชนและ ยาเสพตดิและขยายผล

เกดิเครือขา่ยมคีวามภาค ตอ่เนื่องไปยังเยาวชน

ภมูใิจในตนเองมบีทบาท - มเีครือขา่ยแกนน าเดก็

และมสีว่นร่วมในกจิกรรม และเยาวชนหา่งไกล

สร้างสรรคใ์นสงัคม ยาเสพตดิและขยายผล

ตอ่เนื่องไปยังเยาวชน

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

พร้อมตัวชี้วัด) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.5 :  แผนงานก ากับ ดูแล และให้การบ าบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 โครงการสนับสนุน -เพือ่เฝ้าระวังและตอ่ตา้น -ชุมชนที่ไดรั้บการสนบั - 10,000 10,000 -กองทนุแมข่องแผ่นดนิ -มกีารขับเคลื่อนกจิกรรม กองสวัสดกิารฯ

การด าเนนิงานกองทุน ยาเสพตดิเขา้สู่ชุมชน สนนุการด าเนนิงาน มกีารด าเนนิงานขยาย กองทนุแมข่องแผ่นดนิ และ

แม่ของแผ่นดนิ - เพือ่เสริมสร้างพลงั กองทนุแมข่องแผ่นดนิ เครือขา่ยเพิม่ขึ้น ใหม้คีวามตอ่เนื่อง 17 ชุมชน

เยาวชน และแกนน า จ านวน 12 ชุมชน อย่างนอ้ย 1 กองทนุ

ในการร่วมท ากจิกรรม

3 โครงการสายใยรัก - เพือ่เฝ้าระวังและตอ่ตา้น - จัดกจิกรรมใหเ้ดก็, - 25,000 25,000 - มกีารจัดกจิกรรม - สถาบนัครอบครัว กองสวัสดกิารฯ

ครอบครัวเกราะล้อมรั้ว ยาเสพตดิเขา้สู่ชุมชน เยาวชน ผู้ปกครอง ในลกัษณะครอบครัว มคีวามเขม้แข็ง

ยาเสพติด - เพือ่ใหส้ถาบนัครอบครัว ประชาชนในชุมชน ปลีะ 1 คร้ัง - ประชาชนที่เขา้ร่วม

มกีลไกในการปอ้งกนั ไดท้ ากจิกรรมร่วมกนั โครงการมทีกัษะ

ยาเสพตดิ ในการปอ้งกนัตวัเอง

จากยาเสพตดิ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

พร้อมตัวชี้วัด) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.5 :  แผนงานก ากับ ดูแล และให้การบ าบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการมหกรรมรวมพลัง - เพือ่ปลกูจิตส านกึและ - นกัเรียนในสงักดัเทศบาล 60,480 60,480 60,480 - ร้อยละ 100  ของ - เยาวชนในเขตเทศบาล กองการแพทย์

หยดุยัง้ยาเสพติดฯ สร้างกระแสตอ่ตา้น 4  โรงเรียน  ประชาชน กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ โรงเรียนในเขตเทศบาล เกดิจิตส านกึ  เกดิการ

ยาเสพตดิในกลุ่มเยาวชน และกองทนุแมข่องแผ่นดนิ เขา้ร่วมกจิกรรม ตื่นตวัและเกดิการสร้าง

เขตเทศบาลเมอืงล าพูน เขา้ร่วมกจิกรรมรวมพลงั ตอ่ตา้นยาเสพตดิ กระแสการตอ่ตา้น

- เพือ่สนบัสนนุและสง่ หยุดย้ังยาเสพตดิ - จัดกจิกรรมมหกรรม ยาเสพตดิ

เสริมการด าเนนิงานปอ้งกนั รวมพลงัตอ่ตา้นยา - เกดิการปอ้งกนัและ

และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ เสพตดิจ านวน 1  คร้ัง แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

ดว้ยตนเองของสถานศกึษา - ประชาชนในเขต ดว้ยตนเองของสถาน

ในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน เทศบาลฯไดรั้บการ ศกึษาที่ย่ังยืน

- เพือ่ใหเ้ยาวชนมกีจิกรรม กระตุ้นในการตอ่ตา้น - เยาวชนมกีจิกรรมที่

ที่เกดิจากความคดิสร้างสรรค์ ยาเสพตดิอย่างนอ้ย สร้างสรรคแ์ละมกีารใช้

- เพือ่สนองตอ่นโยบาย 1 คร้ัง เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์

ของรัฐบาลในการประกาศ - เกดิพลงัขับเคลื่อนใน

สงครามกบัยาเสพตดิ การพัฒนาประเทศและ

เกดิพลงัการตอ่ตา้น

ยาเสพตดิ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

พร้อมตัวชี้วัด) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.5 :  แผนงานก ากับ ดูแล และให้การบ าบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการบ าบัดและฟื้นฟู - ประสานงานใหผู้้ตดิ - ผู้ตดิสารเสพตดิที่สมคัร ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ - ผู้ที่ไดรั้บการสง่ตอ่ - ผู้ตดิสารเสพตดิหลงั กองการแพทย์

สมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด สารเสพตดิในชุมชนเขา้รับ ใจเขา้รับการบ าบดัรักษา จากส านกังานคมุ การบ าบดัรักษาไดรั้บ

ในเขตเทศบาลเมอืงล าพนู การบ าบดัรักษาตาม ทกุราย ประพฤตจิังหวัดล าพูน การเย่ียมตดิตามเพือ่การ

ความเหมาะสม - ตดิตามดแูลอย่างใกลช้ดิ เพือ่การตดิตามเย่ียม ฟืน้ฟูสมรรถภาพทัง้ทาง

- เพือ่ตดิตามเย่ียมดแูล ถงึผู้ตดิสารเสพตดิ ฟืน้ฟูหลงับ าบดัรักษา ดา้นร่างกาย  จิตใจ

ผู้ตดิสารเสพตดิหลงัไดรั้บ ร้อยละ 100 สงัคม อารมณ์

การบ าบดัรักษา - ผู้ตดิสารเสพตดิหลงั

- เพือ่สร้างความตระหนกั การบ าบดัรักษาสามารถ

แกผู้่ตดิสารเสพตดิและ อยู่ในครอบครัว  สงัคม  

ครอบครัวใหท้ราบถงึโทษ ชุมชนไดอ้ย่างเปน็ปกตสิขุ

และภยัของสารเสพตดิ   - ผู้ตดิสารเสพตดิมี

- สง่เสริมใหค้รอบครัวสงัคม โอกาสพัฒนาตนเองให้

และชุมชนไดม้สีว่นร่วมในการ สามารถเลกิเกี่ยวขอ้ง

ดแูลผู้ตดิสารเสพตดิ กบัยาเสพตดิ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

พร้อมตัวชี้วัด) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.5 :  แผนงานก ากับ ดูแล และให้การบ าบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการเสรมิสร้าง - เพือ่ควบคมุการขยายตวั - นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 22,345 22,345 22,345 - ร้อยละ 100 ของ - การแพร่ระบาดของ กองการแพทย์

ภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติด ของปญัหายาเสพตดิและ ปทีี่ 6 ประกอบดว้ย กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ นกัเรียนชัน้ประถม ยาเสพตดิในสถานศกึษา

ในโรงเรยีน ลดการแพร่ระบาดของ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี ศกึษาปทีี่ 5-6 ใน ลดลง

ยาเสพตดิในสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาลประตลูี้ สงักดัเทศบาลฯ - เดก็นกัเรียนมจีิต

- เพือ่ปลกูจิตส านกึของ โรงเรียนเทศบาลสนัปา่ยาง เขา้ร่วมการอบรม ส านกึและตระหนกัถงึ

เดก็นกัเรียนและเยาวชน หนอ่ม ตามกจิกรรม พษิภยัยาเสพตดิ

ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจและ โรงเรียนเทศบาลสนัปา่ยาง - ร้อยละ 100 ของ - เดก็นกัเรียนมภีมูคิุ้มกนั

ตระหนกัถงึพษิภยัยาเสพตดิ หลวง นกัเรียนชัน้ประถม ดา้นยาเสพตดิและมี

ที่มผีลตอ่ร่างกาย สขุภาพ ศกึษาปทีี่ 5-6 ใน แกนน านกัเรียน D.A.R.E. 

อนามยัและสง่ผลกระทบ สงักดัเทศบาลฯ ตอ่ตา้นยาเสพตดิใน

ตอ่ปญัหาของสงัคมตลอด ผ่านหลกัสตูรนกัเรียน สถานศกึษา

จนความมั่นคงของชาติ D.A.R.E



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

พร้อมตัวชี้วัด) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.5 :  แผนงานก ากับ ดูแล และให้การบ าบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการเสรมิสร้าง - เพือ่สร้างภมูคิุ้มกนัแก่ - เดก็นกัเรียนสามารถ กองการแพทย์

ภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติด เดก็และเยาวชนใหห้า่งไกล ถา่ยทอดและขยายผลไป

ในโรงเรยีน ยาเสพตดิ ยังผู้ใกลช้ดิในครอบครัว

(ต่อ) - เพือ่สร้างแกนน านกัเรียน  เพือ่นและเพือ่นบา้นได้

ตา้นยาเสพตดิภายใน - เดก็นกัเรียนมคีวามรู้ 

สถานศกึษา  เกดิความเขา้ใจ  ไมยุ่่ง

- เพือ่เปน็การรวมพลงั เกี่ยวกบัยาเสพตดิ   

จากทกุสว่นของสงัคมให้

เขา้มามสีว่นร่วมในการ

แกไ้ขปญัหายาเสพตดิใน

สถานศกึษา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

พร้อมตัวชี้วัด) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข  และคุณภาพชวิีต

               แนวทางการพฒันาท่ี 3.5 :  แผนงานก ากับ ดูแล และให้การบ าบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม และเศรษฐกิจชมุชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 โครงการเลกิบุหรี่ด้วยหญ้า - เพือ่ศกึษาผลการใชส้มนุไพร  - ผู้ปว่ยที่ตดิบหุร่ี ที่มารับ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ  - ร้อยละ 50 ของผู้เขา้  - ผู้เขา้ร่วมโครงการ กองการแพทย์

ดอกขาวและการ หญา้ดอกขาว และการใหค้ า บริการในศนูย์บริการ ร่วมโครงการ สามารถ ที่ตดิบหุร่ี สามารถเลกิ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรึกษาตามหลกั 5A ในการ สาธารณสขุ เทศบาล เลกิบหุร่ีได้ บหุร่ีไดส้ าเร็จ

ด้วยหลัก 5A เลกิบหุร่ี เมอืงล าพูน  - ร้อยละ 100ของผู้เขา้

ร่วมโครงการ สามารถ

ลดอัตราการสบูบหุร่ีลงได้



 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 จดัท าป้ายบอกสถานท่ี - เพือ่ใหเ้ปน็ปา้ยที่แสดง กอ่สร้างปา้ยบอกสถานที่ส าคญั

ส าคัญ ป้ายชี้แหล่ง เอกลกัษณ์ของเมอืงล าพูน - กอ่สร้างและจัดท า 100,000 100,000 100,000 - ประชาชนและนกัทอ่ง - ท าใหป้ระชาชน กองชา่ง

ท่องเท่ียวและป้าย - เพือ่ใหป้ระชาชนและ ปา้ยบอกสถานที่ (อปท./ (อปท./ (อปท./ เที่ยว รู้จักแหลง่ และนกัทอ่งเที่ยว

บอกชื่อถนน ซอย นกัทอ่งเที่ยวทราบสถานที่ ส าคญั จ านวน 20 ปา้ย อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) ทอ่งเที่ยวในชุมชน รู้จักแหลง่ทอ่งเที่ยว

ส าคญั แหลง่ทอ่งเที่ยว เมอืงล าพูน เพิม่ขึ้น ในชุมชน

ชุมชนชื่อและเสน้ทางของ ร้อยละ 80

ถนน-ซอยในเขตเทศบาล

- เพือ่ประชาสมัพันธแ์ละ กอ่สร้างปา้ยชี้แหลง่ทอ่งเที่ยวชุมชน  

สง่เสริมดา้นการทอ่งเที่ยว - กอ่สร้างและจัดท า 250,000 250,000 - - ประชาชนและ - ท าใหป้ระชาชน กองชา่ง

ของจังหวัด รองรับการ ปา้ยชี้แหลง่ทอ่งเที่ยว (อปท./ (อปท./ นกัทอ่งเที่ยวรู้จัก และนกัทอ่งเที่ยว

เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ชุมชน จ านวน 100 อุดหนนุ) อุดหนนุ) ชื่อถนนและเสน้ทาง รู้จักชื่อถนน และ

- เพือ่บ ารุงรักษา ซอ่มแซม ปา้ย ในเขตเทศบาลเพิม่ขึ้น เสน้ทางในเขต

ซุ้มประตเูมอืงที่ช ารุด ร้อยละ 80 เทศบาล

                แนวทางการพฒันาท่ี 4.1 :  แผนงานด าเนนิการก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

                                                เพื่อสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560  - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

                แนวทางการพฒันาท่ี 4.1 :  แผนงานด าเนนิการก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

                                                เพื่อสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

1 จดัท าป้ายบอกสถานท่ี กอ่สร้างปา้ยบอกชื่อถนน-ซอย

ส าคัญ ป้ายชี้แหล่ง - กอ่สร้างและจัดท า 2,000,000 2,000,000 - - ประชาชนและนกัทอ่ง - ประชาชนและ กองชา่ง

ท่องเท่ียวและป้าย ปา้ยบอกชื่อถนน-ซอย เที่ยว รู้จักชื่อถนน นกัทอ่งเที่ยวรู้จัก

บอกชื่อถนน ซอย ในเขตเทศบาล จ านวน ซอย ในเขตเทศบาล ชื่อถนน ซอย ในเขต

(ต่อ) เพิม่ขึ้น ร้อยละ 80 เทศบาล

กอ่สร้างซุ้มปา้ยตอ้นรับขา้มถนน  

- ออกแบบ กอ่สร้าง - 2,000,000 - - ประชาชนและ - ประชาชนมรีายได้ กองชา่ง

และจัดท าซุ้มปา้ย นกัทอ่งเที่ยว ไดรั้บ เพิม่ขึ้นจากการมา

ตอ้นรับขา้มถนนใน ทราบสถานการณ์ เที่ยวชมเมอืงล าพูน

เขตเทศบาล ตอ้นรับของเทศบาล ของนกัทอ่งเที่ยว

หรือการประชา-

สมัพันธเ์พือ่การทอ่ง

เที่ยวเพิม่มากย่ิงขึ้น

2 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย

ภายในเขตเทศบาล - เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจร - กอ่สร้างปรับปรุง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - สภาพพื้นผิวจราจร - ถนนในเขตเทศบาล กองชา่ง

ไป-มาในเขตเทศบาล ผิวจราจรถนน ซอย (อปท./ (อปท./ (อปท./ ในเขตเทศบาลมมีาตรฐานไดม้าตรฐานและ

 ไดส้ะดวกสบาย ตา่งๆภายในเขตเทศบาล อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) และการสญัจรสะดวกย่ิงขึ้น สะดวกในการสญัจร

ถนน ซอยตา่งๆ ในเขตเทศบาล



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

                แนวทางการพฒันาท่ี 4.1 :  แผนงานด าเนนิการก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

                                                เพื่อสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

3 ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ า - เพือ่ระบายน้ าเสยีและลด กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า

ภายในเขตเทศบาล ความเสยีหายของผิวจราจร - กอ่สร้างวางทอ่และรางระบาย 500,000 500,000 500,000 - ระบบการระบายน้ า - ระบบระบายน้ า กองชา่ง

- เพือ่ปอ้งกนัมใิหเ้กดิ น้ าถนนและซอยตา่งๆภายใน (อปท./ (อปท./ (อปท./ ในเขตเทศบาลมกีารใช้ ภายในเขตเทศบาล

น้ าทว่มขังสามารถระบาย เขตเทศบาล อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) งานที่ดย่ิีงขึ้นสามารถ สามารถใชง้านได้

น้ าไดอ้ย่างรวดเร็ว ระบายน้ าไดอ้ย่างรวดเร็ว ตามปกตแิละปอ้งกนั

- แกป้ญัหาทอ่ระบายน้ า การเกดิอุบตัเิหตุ

และคคูลองอุดตนั - ขุดลอกทอ่ระบายน้ า 200,000 200,000 200,000 - การระบายน้ าไหลลงสู่ - การระบายน้ าเปน็

- แกป้ญัหากลิ่นเหมน็ของ และขุดลอกคคูลอง (อปท./ (อปท./ (อปท./ ทอ่ระบายน้ าไดส้ะดวก ไปดว้ยความสะดวก

น้ าขังในทอ่ระบายน้ าและ ภายในเขตเทศบาล อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) ไมม่กีลิ่นเหมน็จากการ และไมม่กีลิ่นเหมน็

คคูลอง อุดตนัของทอ่ระบายน้ า อันเนื่องมาจากน้ าขัง

ซอ่มแซมฝาทอ่และทอ่ระบายน้ า

- เพือ่ซอ่มแซมฝาทอ่และ - ซอ่มแซมฝาทอ่และ 200,000 200,000 200,000 - สภาพฝาทอ่ระบาย - ฝาทอ่ระบายน้ าและ กองชา่ง

ทอ่ระบายน้ าภายใน ทอ่ระบายน้ าที่ช ารุด (อปท.) (อปท.) (อปท.) น้ าไดรั้บการซอ่มแซม ระบบระบายน้ าไดรั้บการ

เทศบาล ภายในเขตเทศบาล ใหส้ามารถใชง้านได้ ซอ่มแซมใหใ้ชง้านได้

ปกต ิลดการเกดิ ตามปกต ิ ลดการ

อุบตัเิหตไุดเ้ปน็อย่างดี เกดิอุบตัเิหต ุและเกดิ

ความเปน็ระเบยีบ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

                แนวทางการพฒันาท่ี 4.1 :  แผนงานด าเนนิการก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

                                                เพื่อสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

4 ก่อสร้างปรับปรุงถนน กอ่สร้างปรับปรุงทางเทา้ ถนน ซอย ภายในเขตเทศบาล  

ทางเท้า ถนน ซอย ภายใน - เพือ่ปรับปรุงทางเทา้ - กอ่สร้างทางเทา้ภายใน 300,000 300,000 300,000 - สภาพทางเทา้ทาง - ไดท้างเทา้ที่ได้ กองชา่ง

เขตเทศบาล ใหไ้ดม้าตรฐาน เขตเทศบาล (อปท./ (อปท./ (อปท./ จักรยานไดรั้บการ มาตรฐาน

- เพือ่อ านวยความสะดวก - ปรับปรุงทางเทา้ อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) ปรับปรุงใหไ้ดม้าตรฐาน - ประชาชนไดรั้บ

ใหแ้กป่ระชาชนผู้สญัจรไปมา ภายในเขตเทศบาล มคีวามปลอดภยั ความสะดวก และ

ลดอุบตัเิหต ุสามารถ และปลอดภยัในการ

ใชง้านไดอ้ย่างดี สญัจร

- เพือ่ปรับปรุงทาง - ทาสทีางจักรยาน 50,000 50,000 50,000 - ทางจักรยานไดรั้บ - ลดปญัหาการเกดิ กองชา่ง

จักรยานและทางเดนิเทา้ และขอบฟุตบาท (อปท.) (อปท.) (อปท.) การปรับปรุงใหม้คีวาม อุบตัเิหตจุากการใช้

ภายในเขตเทศบาล ปลอดภยัแกผู้่ใชเ้สน้ทาง เสน้ทางจักรยาน

ซอ่มแซมบ ารุงรักษาถนนที่ช ารุดภายในเขตเทศบาล

- เพือ่บ ารุงรักษาถนนและ - ซอ่มแซมบ ารุงรักษา 800,000 800,000 800,000 - สภาพถนนและ - ถนนไดรั้บการ กองชา่ง

สะพานใหส้ามารถใชก้ารได้ ถนนที่ช ารุดเสยีหาย (อปท./ (อปท./ (อปท./ สะพานในเขต บ ารุงรักษาซอ่มแซมให้

ไดด้ี ในเขตเทศบาล อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) เทศบาลไดรั้บ อยู่ในสภาพใชก้ารไดด้ี
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

4 ก่อสร้างปรับปรุงถนน จ้างเหมาเอกชนบ ารุงรักษาซอ่มแซมถนน/ซอย ทางเทา้ ฯลฯ  

ทางเท้า ถนน ซอย ภายใน - เพือ่ใหเ้อกชนหรือบคุคล - จ้างเหมาเอกชนบ ารุง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - การบ ารุงรักษาและ - ถนน,ซอย,ทางเทา้ กองชา่ง

เขตเทศบาล ภายนอกซึ่งเปน็ผู้มคีวามรู้ รักษาซอ่มแซมถนน (อปท.) ดูแลถนน ซอย ทางเทา้ ไดรั้บการบ ารุงรักษา

(ต่อ) ความช านาญมสีว่นร่วม ซอย ทางเทา้ ฯลฯ ในเขตเทศบาลมี ซอ่มแซมใหอ้ยู่สภาพ

ในการด าเนนิกจิการของ สภาพใชง้านไดด้ย่ิีงขึ้น ที่ใชง้านไดด้ี

เทศบาล

5 จดัท าระบบน้ าสวน ตดิตั้งระบบใหน้้ ารอบคเูมอืงและเกาะกลาง

สาธารณะ - เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ - ปรับปรุงระบบใหน้้ า - 500,000 - - สามารถท าใหร้ะบบ - สวนรอบคเูมอืง กองชา่ง

การดแูลรักษาภมูทิศัน์ รอบคเูมอืง จ านวน (อปท.) การจ่ายน้ าสวนตา่งๆ เกาะกลาง และสวนริม

รอบคเูมอืงและเกาะกลาง 7 คเูมอืง ในเขตเทศบาล น้ ากวง เปน็พื้นที่สเีขยีว

- เพือ่ความเปน็ระเบยีบ - ตดิตั้งระบบใหน้้ า 300,000 300,000 - มคีวามครอบคลมุ สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม

เรียบร้อยสวยงามของ เกาะกลางตั้งแตห่นา้ (อปท.) (อปท.) พื้นที่สวนสาธารณะ - สภาพแวดลอ้มเมอืง

บา้นเมอืง วัดชา้งรองถงึแยก ทัง้หมดไดอ้ย่างทั่วถงึ เกดิความเปน็ระเบยีบ

ประตมูหาวัน สวยงาม
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

5 จดัท าระบบน้ าสวน - จัดหาแหลง่น้ าใชใ้นการ - ตดิตั้งระบบใหน้้ า 98,000 98,000 - - มวีัสดอุุปกรณ์ กองชา่ง

สาธารณะ (ต่อ) ใหน้้ าไมด้อก ไมป้ระดบั ริมน้ ากวง ตั้งแตท่า่นาง (อปท.) (อปท.) ส าหรับรดน้ าสวน

ไมยื้นตน้และสนามหญา้ ถงึทา่ขาม สาธารณะที่สมบรูณ์

- เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว - ตดิตั้งระบบใหน้้ า 200,000 200,000 - - ประหยัดพลงังาน

และมปีระสทิธภิาพในการ บริเวณสะพานทา่นาง (อปท.) (อปท.) ในการรดน้ าตน้ไม้

ปฏบิตังิาน ทา่สงิห ์จ านวน 2 แหง่

- ลดปญัหาความแหง้แลง้ - คเูมอืง 15 คเูมอืง 200,000 1,500,000 -

และตน้ไมต้ายในชว่งฤดแูลง้ (อปท./ (อปท./

 อุดหนนุ) อุดหนนุ)

- เพือ่ใหร้ะบบการใหน้้ า - ตดิตั้งระบบการให้ 250,000 250,000 -

สาธารณะที่สมบรูณ์ น้ าสวนสาธารณะ (อปท.) (อปท.)

 ทา่ขาม จ านวน 1 แหง่

- เพือ่ลดการใชแ้รงงานคน - ตดิตั้งระบบใหน้้ า 350,000 350,000 -

ในดา้นการบ ารุงรักษาใหน้้ า สวนสาธารณะกู่ชา้งจ านวน 1 แหง่ (อปท./ (อปท./

- เพือ่เปน็การประหยัดคา่ อุดหนนุ) อุดหนนุ)

ใชจ้่ายในดา้นการใหน้้ าสวน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

6 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ ตดิตั้งไฟฟา้แสงสวา่ง

สาธารณะ - เพือ่ปรับปรุงภมูทิศันถ์นน - ตดิตั้งเสาไฟฟา้และ 6,500,000 6,500,000 - - ท าใหร้ะบบไฟฟา้ - ถนนในเขตอนรัุกษ์ กองชา่ง

ภายในเขตเทศบาล แสงสวา่งบริเวณถนน (อปท./ (อปท./ แสงสวา่ง ถนนในเขต เมอืงเกา่ไดรั้บการ  

เมอืงล าพูนรองรับการจัด เจริญราษฎร์ตลอด อุดหนนุ) อุดหนนุ) เทศบาลมคีวามสวา่ง ปรับปรุงใหม้คีวาม  

ระบบสาธารณูปโภคใตด้นิ แนว ทัง้ 2 ฝ่ังถนน ครอบคลมุพื้นที่ เปน็ระเบยีบ เรียบร้อย

ในเขตอนรัุกษเ์มอืงเกา่ จ านวน 100 จุด ทัง้หมด สวยงาม

โดยการปรับปรุงระบบ - ตดิตั้งระบบไฟฟา้ 12,000,000 12,000,000 12,000,000

จ าหนา่ยเปน็เคเบลิใตด้นิ สาธารณะใตด้นิบริเวณ (อปท./ (อปท./

ถนนรอบเมอืงใน,ถนนชัยมงคล, อุดหนนุ) อุดหนนุ)

ถนนมกุดาจ านวน 4 แหง่   

- เพือ่ตอ่ยอดการพัฒนา - ตดิตั้งเสาไฟฟา้และ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - ท าใหร้ะบบไฟฟา้ - ถนนมคีวามเปน็ กองชา่ง

ระบบสาธารณูปโภคใตด้นิ แสงสวา่งบริเวณถนน (อปท./ (อปท./ (อปท./ แสงสวา่งถนนภายใน ระเบยีบเรียบร้อย

โดยการปรับปรุงระบบ รอบเมอืงใน,รอบเมอืง อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) เขตเทศบาลมคีวาม สวยงาม

ไฟฟา้สาธารณะตามถนน นอก,ถนนมกุดา จ านวน สวา่งครอบคลมุ

สายหลกั สายรองภายใน จ านวน 4 แหง่ พื้นที่ทัง้หมด

เขตเทศบาลเมอืงล าพูน
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(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

                แนวทางการพฒันาท่ี 4.1 :  แผนงานด าเนนิการก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

                                                เพื่อสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

6 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ - เปลี่ยนโคมที่เกา่และ - ตดิตั้งเสาไฟฟา้และ 200,000 - - - ประชาชนในชุมชน กองชา่ง

สาธารณะ (ต่อ) ช ารุดจากอายุการใชง้าน แสงสวา่งบริเวณถนน (อปท.) และประชาชนทั่วไป

และปรับปรุงโคมไฟฟา้ รอบเมอืงนอก แยก ปลอดภยัจากการ

ใหไ้ดม้าตรฐานการไฟฟา้ ทา่นาง(คเูมอืงที่ 1) ขับขึ่และเดนิทางสญัจร

-เพือ่เตอืนประชาชนให้ จ านวน 2 จุด

ไดรั้บความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสญัจร

จัดซื้อโคมไฟฟา้

-แกไ้ขระบบไฟฟา้ให้

สามารถท างานไดด้ขีึ้น -จัดซื้อโคมไฟฟา้ 1,000,000 - - -ถนนสนัปา่ยาง -การปฎบิตังิานมี กองชา่ง

-เกดิความสะดวกและ เมทลัไลท ์250 วัตต์ (อปท./ ถนนรอบเมอืงนอก ประสทิธภิาพเพิม่

ปลอดภยัแกป่ระชาชน ตดิตั้งบริเวณ อุดหนนุ) มกีารตดิตั้งอุปกรณ์ การใหบ้ริการ

-เพือ่บริการประชาชน ถนนสนัปา่ยาง ไฟฟา้แสงสวา่ง ประชาชนไดท้ั่วถงึ

ใหไ้ดรั้บความสะดวกและ ถนนรอบเมอืงนอก อย่างทั่วถงึ

ปลอดภยั จ านวน 130 ชุด
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                แนวทางการพฒันาท่ี 4.1 :  แผนงานด าเนนิการก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

                                                เพื่อสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

6 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ ปรับปรุงโคมไฟฟา้

สาธารณะ (ต่อ) - เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สาธารณะ - ส ารวจและปรับปรุง 360,000 - - - ท าใหร้ะบบไฟฟา้ - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง

เพยีงพอตอ่ความตอ้งการ โคมโซเดี้ยมทางแยก (อปท.) แสงสวา่งถนนภายใน ความสะดวกและ

ของประชาชน ตา่งๆ ในเขตเทศบาล เขตเทศบาลมคีวาม ปลอดภยัในการสญัจร

 จ านวน 30 ชุด สวา่งครอบคลมุ เพิม่ขึ้น ร้อยละ 80

พื้นที่ทัง้หมด - บา้นเมอืงเกดิความ

เปน็ระเบยีบ เรียบร้อย

สวยงาม

ปรับปรุงไฟฟา้สาธารณะ

- เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั - ตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟา้ 210,000 - - กองชา่ง

ในชวีติและทรัพย์สนิของ สปอร์ตไลท ์ขนาด (อปท.)

ประชาชน 400 วัตต ์จ านวน

- เพื่อบ ารุงไฟฟา้สาธารณะ 40 ชุด  

ตามถนนสายตา่งๆภายใน

เขตเทศบาลเมอืง ล าพูน
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                                                เพื่อสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

6 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ - เพือ่บ ารุงรักษาซอ่มแซมและ

สาธารณะ (ต่อ) ตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟา้ภายใน

เขตเทศบาลเมอืง ล าพูน

ปรับปรุงระบบไฟฟา้ - ปรับปรุงโคมไฟ 150,000 - - - สวนสาธารณะ - ประชาชนที่มาใช้ กองชา่ง

แสงสวา่งสวนสาธารณะ สวนสาธารณะหนา้ (อปท.) (น้ าพุชา้ง) ไดรั้บ พื้นที่สวนสาธารณะ

วัดมหาวัน(น้ าพุชา้ง) การเปลี่ยนโคม ไดรั้บความสะดวก

จ านวน 45 จุด และ ไฟฟา้และสาย ปลอดภยั

เปลี่ยนสายไฟฟา้ทัง้ระบบ ไฟฟา้ จ านวน 45 จดุ

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - ตดิตั้งและขยายเขต 150,000 - - มไีฟฟา้สอ่งสวา่ง -ท าใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่ง กองชา่ง

ไฟฟา้สาธารณะ (อปท.) ครอบคลมุพื้นที่ อย่างทั่วถงึและเกดิความ

ภายในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลฯ ปลอดภยัในชวีติและ

เมอืงล าพูน เพิม่ขึ้น ทรัพย์สนิของประชาชน

จ้างเหมาเอกชนซอ่มบ ารุง - จ้างเหมาเอกชนซอ่ม 792,000 - - - ไฟฟา้สาธารณะ -ท าใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่ง กองชา่ง

ไฟฟา้สาธารณะ บ ารุงไฟฟา้และอุปกรณ์ (อปท.) ในเขตเทศบาล อย่างทั่วถงึและเกดิ

ไฟฟา้ที่เกี่ยวขอ้งตาม ไดรั้บการซอ่ม ความปลอดภยัในชวีติ

ถนนสายตา่งๆ ภายในเขตเทศบาล บ ารุงใหใ้ชง้านไดต้ามปกติและทรัพย์สนิของประชาชน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

6 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ บ ารุงรักษา ซอ่มแซม - บ ารุงรักษา ซอ่มแซม 200,000 - - - มกีารซอ่มแซม - ลอุปกรณ์ไฟฟา้ กองชา่ง

สาธารณะ (ต่อ) และตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟา้ และตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟา้ (อปท.) บ ารุงรักษาตดิตั้งอุปกรณ์ ตา่งๆ ภายในเขต

ที่ใชใ้นงานประเพณี ไฟฟา้แสงสวา่งในงานพธิี เทศบาลฯ ไดรั้บ

งานรัฐพธิ ีและงานประดบั ไดอ้ย่างทั่วถงึ การบ ารุงรักษา

ไฟฟา้ตามสถานที่ตา่งๆ ซอ่มแซม ใหส้ามารถ

- บ ารุงรักษา ซอ่มแซม ใชง้านไดต้ามปกติ

และตดิตั้งไฟกิ่ง โคมไฟ -ไฟกิ่งในเขตเทศบาล

ตามถนนสายตา่งๆ ไดรั้บการบ ารุงรักษา

ภายในเขตเทศบาล ซอ่มแซมอย่างทั่วถงึ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

7 ปรับปรุงซ่อมแซม - เพือ่จ่ายเปน็คา่ปรับปรุง - ปรับปรุงรักษา/ซอ่มแซม 300,000 - - - ระบบประปาชุมชน - เพือ่ปรับปรุงและ กองชา่ง

ระบบน้ าประปาชมุชน ซอ่มแซมระบบน้ าประปา ระบบประปาชุมชน (อปท./ จ านวน 2 แหง่ ซอ่มแซม ระบบประปา

 ชุมชนหนา้สถานรีถไฟและ ของชุมชนหนา้สถานน อุดหนนุ) สามารถใหบ้ริการ ชุมชนใหส้ามารถ

ชุมชนสนัดอนรอม รถไฟ/ชุมขนสนัดอนรอม ประชาชนอย่าง บริการประชาชน

- เพือ่ปรับปรุงซอ่มแซม ฯลฯ มปีระสทิธภิาพ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

ระบบการจ่ายน้ าประปาชุมชน ครอบคลมุพื้นที่

ชุมชนไมน่อ้ยกวา่

ร้อยละ 20

- เพือ่รองรับการขยาย - ปรับปรุงซอ่มแซม - ระบบจ่ายน้ าประปา - ประชาชนผู้ใชบ้ริการ กองชา่ง

พื้นที่ใหบ้ริการประปา ระบบการจ่ายน้ า จ านวน 2 แหง่ มนี้ าประปาที่สะอาด

ชุมชนอย่างทั่วถงึ ประปาชุมชน ไดรั้บการซอ่มแซม ส าหรับใชบ้ริโภคและ

จ านวน 2 แหง่ สามารถบริการ ใชอุ้ปโภค

ผู้ใชน้้ าประปา

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

                แนวทางการพฒันาท่ี 4.1 :  แผนงานด าเนนิการก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

                                                เพื่อสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

8 ปรับปรุงภูมทัิศน์ภายใน - เพือ่ปรับปรุงภมูทิศัน์ - ถนนหลงัปา่ไม ้ชุมชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - บริเวณพื้นที่สาธารณะ - พื้นที่สาธารณะ กองชา่ง

ชมุชนและรอบคูเมอืง บริเวณที่สาธารณ สนัดอนรอม (อปท./ (อปท./ (อปท./ ประโยชนถ์นน ประโยชนไ์ดรั้บการ

ประโยชนข์า้งทาง - พื้นที่วา่ง ถนนหลงั อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) หลงัปา่ไมชุ้มชน ปรับปรุงใหม้สีภาพ

ตลอดแนว ส านกังานปา่ไมจ้ังหวัด สนัดอนรอม ไดรั้บ แวดลอ้มที่ดขีึ้นและ

ล าพูน ชุมชนสนัดอนรอม การปรับปรุงใหเ้ปน็ เปน็แหลง่พักผ่อน

ไดรั้บการออกแบบจัด แหลง่พักผ่อน หย่อนใจของประชาชน

สวนหย่อม ปลกูไมด้อก หย่อนใจของประชาชน ในชุมชน

ไมป้ระดบั รางระบายน้ า ในชุมชน จ านวน

1 แหง่



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

                แนวทางการพฒันาท่ี 4.1 :  แผนงานด าเนนิการก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

                                                เพื่อสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

9 พฒันาโครงขา่ยจกัรยาน/ พัฒนาโครงขา่ยทางจักรยานเพือ่การทอ่งเที่ยวเชงิอนรัุกษแ์ละการสญัจรในชวีติประจ าวัน

จกัรยานเพื่อประชาชน - เพือ่ใชจ้ักรยานในการ - กอ่สร้างโครงขา่ย - 85,000,000 - - ในเขตเทศบาล - ท าใหป้ระชาชน กองชา่ง

ทอ่งเที่ยวเชงิอนรัุกษ์ ทางจักรยานระยะทาง (อปท./ มโีครงขา่ยทาง และนกัทอ่งเที่ยว

และสญัจรในชวีติ 17 กโิลเมตร ในเขต อุดหนนุ) จักรยานเพือ่ ใชจ้ักรยานในการ

ประจ าวัน เทศบาล การทอ่งเที่ยว สญัจรมากขึ้น

- เพือ่ใหม้เีสน้ทางจักรยาน - จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ และสญัจรใน - ชุมชนโดยรวมมี

มากขึ้น - ออกแบบและจดัท าที่พักจกัรยาน ชวีติประจ าวัน รายไดเ้พิม่ขึ้นจาก

- เพือ่ใหม้ทีางจักรยานที่มี - จัดกจิกรรมรณรงคก์ารใช้ ระยะทาง 17 การใชจ้่ายของ

มาตรฐานปลอดภยั จักรยานเพือ่ลดมลพษิ กโิลเมตร นกัทอ่งเที่ยว

- เพือ่ใหป้ระชาชนและ ฯลฯ

นกัทอ่งเที่ยวนยิมการใช้

จักรยานในการสญัจร

- เพือ่รณรงคก์ารใชจ้ักรยาน

ในชวีติประจ าวัน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 พฒันาการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิ กอ่สร้างศนูย์เพาะช า

 - เพือ่ใชเ้ปน็สถานที่ - กอ่สร้างเรือนเพาะช า 800,000 800,000 - - มสีถานที่ส าหรับ - ไดส้ถานที่เพาะช า กองชา่ง

เพาะช ากลา้ไมท้ี่พักฟืน้ กลา้ไม ้บริเวณหลงั (อปท./ (อปท./ เพาะช ากลา้ไม้ กลา้ไมแ้ละใชเ้ปน็

และเพาะเลี้ยงตน้ไมใ้ห้ เตาเผาขยะกู่ชา้ง อุดหนนุ) อุดหนนุ) จ านวน 1 หลงั สถานที่พักฟืน้ตน้ไม้

มคีวามสมบรูณ์พร้อม จ านวน 1 หลงั ใหส้มบรูณ์แข็งแรง

ส าหรับการใชง้านตลอดเวลา  

จัดหาที่ดนิส าหรับใช้

เปน็สวนสาธารณะ

- เพือ่เปน็ที่พักผ่อน - จัดหาที่ดนิบริเวณที่ 500,000 500,000 - - มสีวนสาธารณะ - ประชาชนมพีื้นที่ กองชา่ง

หย่อนใจและนนัทนาการ วา่งเปลา่ จ านวน (อปท./ (อปท./ สนามเดก็เลน่ให้ ส าหรับการพักผ่อน

- เพือ่เปน็ปอดของเมอืง 2-2-96.2 ไร่ โดย อุดหนนุ) อุดหนนุ) ประชาชนไดพ้ักผ่อนและ และท าใหม้สีขุภาพ

และเปน็การฟอกอากาศ การลงนามความ ออกก าลงักาย พลานามยัทัง้กาย

ฝุ่นละอองมลพษิตา่งๆ ร่วมมอืระหวา่ง เพิม่อกี 1 แหง่ และใจที่ดย่ิีงขี้น

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

                 แนวทางการพฒันาท่ี 4.2 : แผนงานพฒันาการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิพฒันาพื้นท่ีสเีขยีว พฒันาระบบการวางผังเมืองในเขตเมืองเก่า

                                                        และระบบโครงขา่ยเส้นทางจกัรยาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

                 แนวทางการพฒันาท่ี 4.2 : แผนงานพฒันาการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิพฒันาพื้นท่ีสเีขยีว พฒันาระบบการวางผังเมืองในเขตเมืองเก่า

                                                        และระบบโครงขา่ยเส้นทางจกัรยาน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 พฒันาการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิ - เพือ่จัดหาที่ดนิในการ เทศบาลเมอืงล าพูน กองชา่ง

(ต่อ) จัดการสิ่งแวดลอ้ม กบัธนารักษพ์ื้นที่

ล าพูน ในการด าเนนิ

โครงการศนูย์แหง่

ความสขุ(Happiness

Center)ในที่ดนิราช

พัสด ุเลขทะเบยีนที่

ลพ.363 ต.ในเมอืง

อ.เมอืง จ.ล าพูน

จัดหาที่ดนิเพือ่ใชใ้น

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม - มทีี่ดนิในการจัดการ - 10,000,000 - - เทศบาลมทีี่ดนิ - มทีี่ดนิใชใ้นการ กองชา่ง

- เพือ่จัดหาที่ดนิใน สิ่งแวดลอ้มที่ถกูตอ้ง (อปท./ ส าหรับเปน็ที่จัดการ จัดการสิ่งแวดลอ้ม

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม ตามมาตรฐาน เชน่ อุดหนนุ) สิ่งแวดลอ้ม ไมน่อ้ย อย่างเพยีงพอ

จัดท าสถานพีักขยะ กวา่ 20 ไร่



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

          ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

                 แนวทางการพฒันาท่ี 4.2 : แผนงานพฒันาการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิพฒันาพื้นท่ีสเีขยีว พฒันาระบบการวางผังเมืองในเขตเมืองเก่า

                                                        และระบบโครงขา่ยเส้นทางจกัรยาน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 ศึกษาการวางผังเมอืงเฉพาะ - เพือ่วางหลกัเกณฑแ์ละ - ศกึษาและก าหนด - 2,500,000 - - เทศบาลมผัีงเมอืง - สามารถก าหนด กองชา่ง

และแนวทางการพฒันาเมือง ก าหนดผังเมอืงรวมให้ หลกัเกณฑก์ารก าหนด (อปท./ เฉพาะวัฒนธรรมและ การใชป้ระโยชน์

สอดคลอ้งกบัการใช้ ผังเมอืงรวม ผังเมอืง อุดหนนุ) การพัฒนาเมอืง ที่ดนิไดอ้ย่างเหมาะสม

ประโยชนท์ี่ดนิ ทัง้ในรูป เฉพาะวัฒนธรรมและ ที่เหมาะสมกบั ทัง้ผังเมอืงรวมและ

ผังเมอืงรวมและผังเมอืง ก าหนดแนวทางพัฒนา การใชป้ระโยชน์ ผังเมอืงเฉพาะวัฒนธรรม 

เฉพาะ พร้อมทัง้แนวทาง เมอืงตามผังเมอืงรวม ที่ดนิ ตอบสนอง พร้อมไดแ้นวทาง

การพัฒนาเมอืงของ ความตอ้งการ การพัฒนาที่สอดคลอ้ง

เทศบาล ของประชาชน กบัผังเมอืง

- เพือ่ออกแบบระบบ - ปรับปรุงระบบการ - - 200,000 เทศบาลมรีะบบขนสง่ - ประชาชนมทีางเลอืก

ขนสง่สาธารณะเพือ่ เดนิทางในเมอืงโดย (อปท./ สาธารณะที่ประหยัด ในระบบขนสง่

การบริหารเมอืง ไมใ่ชเ้คร่ืองยนต์ อุดหนนุ) พลงังาน สาธารณะ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างหอนาฬกิา - เพือ่กอ่สร้างหอนาฬกิา - กอ่สร้างหอนาฬกิา 2,000,000  - - - ในเขตพื้นที่เทศบาล - ประชาชนไดรั้บทราบ กองชา่ง

ประจ าเมอืงล าพนู พร้อม ประจ าเมอืงล าพูน พร้อม พร้อมพื้นที่ เมอืงล าพูนมกีารกอ่สร้าง ขอ้มลูขา่วสารของ

พื้นท่ีประชาสัมพนัธ์ พื้นที่ประชาสมัพันธ์ ประชาสมัพันธข์นาด หอนาฬกิาและพื้นที่ เทศบาลเมอืงล าพูน

ขอ้มลูขา่วสารของ กว้างไมน่อ้ยกว่า 5 เมตร ประชาสมัพันธ์ และหนว่ยงานตา่งๆ

เทศบาลเมอืงล าพูน ยาวไมน่อ้ยกวา่ 5 เมตร เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ย 1 แหง่ ในจังหวัดล าพูน

และหนว่ยงานตา่งๆ สงูไมน่อ้ยกวา่ 15 เมตร - นกัทอ่งเที่ยวไดรั้บ

ภายในจังหวัดล าพูน ทราบขอ้มลู สถานที่

- เพือ่ประชาสมัพันธ์ ทอ่งเที่ยวในเขต

สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศบาลเมอืงล าพูน

ในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน และพื้นที่ในจังหวัด

และในจังหวัดล าพูน ล าพูน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

       ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

       ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

            แนวทางการพฒันาท่ี 4.3 : แผนงานพฒันา ส่งเสรมิอาชพีและการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนรวมท้ังส่งเสรมิการท่องเท่ียวของเมืองล าพนูอยา่งเป็นระบบและยัง่ยนื



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

       ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

       ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

            แนวทางการพฒันาท่ี 4.3 : แผนงานพฒันา ส่งเสรมิอาชพีและการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนรวมท้ังส่งเสรมิการท่องเท่ียวของเมืองล าพนูอยา่งเป็นระบบและยัง่ยนื

2 โครงการพฒันาอาชพี - เพือ่พัฒนาสนิคา้ชุมชน - พัฒนาออกแบบ - 100,000 100,000 - ประชาชนไดรั้บ - มสีนิคา้หนึ่งต าบล กองสวัสดกิารฯ

และแก้ไขปัญหา ใหม้กีารตอ่ยอดอย่างเปน็ระบบตอ่ยอดอาชพี เพือ่สร้าง การสง่เสริมพัฒนา หนึ่งผลติภณัฑ์ 17 ชุมชน

ความยากจน/พฒันาเมือง - สง่เสริมใหป้ระชาชน รายไดใ้หก้บักลุ่มอาชพี อาชพี 17 ชุมชน อย่างนอ้ย 3 ชุมชน

ในชุมชนมอีาชพีและรายได้ และประชาชนในชุมชน - ผลติภณัฑส์นิคา้

เสริม - ฝึกทกัษะ เพิม่ความ- ไดรั้บการพัฒนา

- เพือ่สง่เสริมอาชพี ช านาญดา้นอาชพี สู่มาตรฐานสนิคา้ 

ใหป้ระชาชนในชุมชน ใหม้ากขึ้น หนึ่งต าบล หนึ่งผลติ

และเพิม่รายไดใ้ห้ - ถา่ยทอดความรู้ ภณัฑ์

แกค่รอบครัว เรียนอาชพีจากรุ่นสู่รุ่น - ผลติภณัฑส์นิคา้

- อบรมใหค้วามรู้ เขา้สู่ระบบวสิาหกจิ

สร้างความเขา้ใจ ชุมชน

ฝึกทกัษะอาชพี

- ใหค้วามรู้ เร่ือง

การบรรจุหบีหอ่ 

package



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

       ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

       ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

            แนวทางการพฒันาท่ี 4.3 : แผนงานพฒันา ส่งเสรมิอาชพีและการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนรวมท้ังส่งเสรมิการท่องเท่ียวของเมืองล าพนูอยา่งเป็นระบบและยัง่ยนื

2 โครงการพฒันาอาชพี - เพือ่สง่เสริมสนบัสนนุ - ถา่ยทอดความรู้ - มกีารสร้างงาน กองสวัสดกิารฯ

และแก้ไขปัญหา ชุมชนใหม้สีนิคา้และผลติ- ดา้นเทคนคิ และการ สร้างรายไดก้บั 17 ชุมชน

ความยากจน /พฒันาเมือง ภณัฑท์ี่ชุมชนผลติไดเ้อง ประกอบอาชพีแก่ ครอบครัวแกไ้ขปญัหา

(ต่อ) ตลอดจนพัฒนาบรรจภุณัฑ์ กลุ่มอาชพีและ การวา่งงานและท าให้

- เพือ่เปน็การสนบัสนนุ ทศันศกึษาดงูาน 2,000,000     - - ประชาชนในชุมชนไดใ้ช้

การด าเนนิงานโครงการ กลุ่มอาชพีและประสบ เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน์

พัฒนาเมอืงร่วมกบักลุ่ม ความส าเร็จอื่น - เพิม่ความรู้ 

อาชพีในชุมชน ตามนโยบาย - ผลติภณัฑช์ุมชนมี ความสามารถ ในการ

รัฐบาล ตามโครงการสร้าง การพัฒนาสู่มาตรฐาน ประกอบอาชพี

เสริมเศรษฐกจิ เพือ่พัฒนา OTOP - กลุ่มอาชพีในชุมชน

ชุมชนโดยกลุ่มอาชพี ในเขต - จัดสร้างร้านจ าหนา่ย มชีอ่งทางการจ าหนา่ย

พื้นที่เทศบาลเมอืงล าพูน ผลติภณัฑช์ุมชน พร้อมทัง้ ผลติภฯัฑช์ุมชน และ

จัดหาวัสดอุุปกรณ์ มโีอกาสบริหารจัดการ

ที่จ าหนา่ย ณ ร้านคา้ชุมชนดว้ยตวัเอง

สวนสาธารณะมว่นใจ๋

(เงนิอุดหนนุรัฐบาล)



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

       ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

       ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

            แนวทางการพฒันาท่ี 4.3 : แผนงานพฒันา ส่งเสรมิอาชพีและการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนรวมท้ังส่งเสรมิการท่องเท่ียวของเมืองล าพนูอยา่งเป็นระบบและยัง่ยนื

3 โครงการอบรมอาชพี - เพือ่สง่เสริมอาชพีแก่ - จัดฝึกอบรมอาชพี 10,000 30,000 30,000 - ประชาชนไดรั้บ - ผู้ส าเร็จการอบรม กองสวัสดกิารฯ

เสรมิและพฒันารายได้ กลุ่มแมบ่า้น/คนวา่งงาน เสริมใหค้นในชุมชนที่ การอบรมดา้นการ สามารถน าความรู้

แก่ชมุชนในเขตเทศบาล - เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน วา่งงาน สง่เสริมอาชพี ที่ไดรั้บไปประกอบ

เมืองล าพนู ที่วา่งงาน ไดม้คีวามรู้ อาชพีเพิม่รายไดแ้ละ

และสามารถ เพือ่เปน็การพัฒนา

น าเอาไปประกอบอาชพีได้ คณุภาพชวีติ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

       ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

       ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

            แนวทางการพฒันาท่ี 4.3 : แผนงานพฒันา ส่งเสรมิอาชพีและการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนรวมท้ังส่งเสรมิการท่องเท่ียวของเมืองล าพนูอยา่งเป็นระบบและยัง่ยนื

4 โครงการบรหิารจดัการ - เพือ่ใหเ้ทศบาลฯ - ร้านคา้ OTOP 5,000,000 500,000 500,000 - ร้านคา้ OTOP - เทศบาลฯ มกีาร กองสวัสดกิารฯ

ร้านจ าหน่ายสนิค้า OTOP สามารถด าเนนิการ  SHOWCASE SHOWCASE ด าเนนิการ และบริหาร

SHOWCASE และบริหารจัดการร้าน จ านวน 1 แหง่ สามารถบริหาร จัดการร้านจ าหนา่ย

จ าหนา่ยสนิคา้ จัดการไดอ้ย่าง OTOP SHOWCASE

 OTOP SHOWCASE ตอ่เนื่อง อย่างเปน็ระบบ

 อย่างเปน็ระบบ - ผลติภณัฑ ์OTOP

- เพือ่เปน็การสง่เสริม และผลติภณัฑส์นิคา้

และยกระดบัใหผ้ลติภณัฑ์ ที่มคีณุภาพอื่นไดรั้บ

 OTOP และผลติภณัฑส์นิคา้ การสง่เสริม และยก

ที่มคีณุภาพอื่น สามารถ ระดบัใหส้ามารถ

แขง่ขันทัง้ตลาดในประเทศ แขง่ขันทัง้ตลาดใน

และตา่งประเทศได้ ประเทศและตา่ง

- เพือ่เปน็ตน้แบบร้าน ประเทศได้

จ าหนา่ยสนิคา้

OTOP SHOWCASE 

ตามนโยบายรัฐบาล



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

       ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

       ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

            แนวทางการพฒันาท่ี 4.3 : แผนงานพฒันา ส่งเสรมิอาชพีและการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนรวมท้ังส่งเสรมิการท่องเท่ียวของเมืองล าพนูอยา่งเป็นระบบและยัง่ยนื

4 โครงการบรหิารจดัการ - ร้านคา้ OTOP  กองสวัสดกิารฯ

ร้านจ าหน่ายสนิค้า OTOP SHOWCASE

SHOWCASE (ต่อ) เทศบาลเมอืงล าพูน 

เปน็ตน้แบบร้านคา้

OTOP SHOWCASE 

สาขาอื่นตามนโยบาย

รัฐบาล



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการขว่งคนเตียว - เพือ่เปน็การสร้างรายไดแ้ละ - จัดพื้นที่จ าหนา่ยสนิคา้ 10,000 10,000 10,000 - มผู้ีมาจ าหนา่ยสนิคา้ - สร้างรายไดแ้ละ ส านกัปลดั 

ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและ สง่เสริมการตลาดใหป้ระชาชน ตั้งแตข่ว่งประตทูา่นาง จ านวนไมน่อ้ยกวา่ มสีถานที่จ าหนา่ยสนิคา้

การท่องเท่ียวเมอืงล าพนู ในจังหวัดล าพูน ถนนรอบเมอืงในจนถงึ    400 ราย/สปัดาห ์ ของชุมชนในเขตเทศบาล  

 - เพือ่เปน็การสนบัสนนุสนิคา้ ศนูย์บริการนกัทอ่งเที่ยว - จ านวนผู้ที่เขา้ร่วม และประชาชนทั่วไป

พื้นบา้นของชุมชนในเขตเทศบาล - จัดเวทกีลางเพือ่ กจิกรรม และผู้มา - มเีวทแีสดงออกของ

- เพือ่เปน็แหลง่รองรับสนิคา้ ประชาสมัพันธแ์ละจัด จับจ่ายสนิคา้ เยาวชนและประชาชน

พื้นบา้นและสนิคา้เศรษฐกจิ การแสดงของเดก็และ ในขว่งคนเตยีวหละปนุ ทั่วไป  

- สง่เสริมการแสดงออกของ เยาวชน ตลอดจน  - การทอ่งเที่ยวในภาพ

เยาวชนและประชาชนทั่วไป หนว่ยงานอื่นๆ รวมของจังหวัดล าพูน

- เพือ่เปน็การสง่เสริม บริเวณเวทปีระตทูา่นาง ไดรั้บการสง่เสริมดย่ิีงขึ้น

การทอ่งเที่ยวของจังหวัดล าพูน - จัดกจิกรรมเพือ่สง่เสริม  

การมสีว่นร่วมของเดก็   

เยาวชน และประชาชน  

 

       ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยัง่ยนื

       ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู  : การพฒันาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

              แนวทางการพฒันาท่ี 4.4 : แผนงานสร้างเครอืขา่ยระบบการตลาด และพฒันาผลติภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสรมิความรู้ -เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู้ -ประชาชนทัง้ 17 ชุมชน 5,000 5,000 5000 ประชาชนน าเอกสาร -ประชาชนมคีวามรู้ ส านกัปลดัฯ

เก่ียวกับงานทะเบยีนราษฎร ความเขา้ใจที่ถกูตอ้ง ในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน    หลกัฐานมาแสดงตอ่ ความเขา้ใจที่ถกูตอ้ง  

เกี่ยวกบัการทะเบยีน ไดรั้บความรู้และมคีวาม    เจ้าหนา้ที่อย่าง เกี่ยวกบัการทะเบยีน

และบตัรประจ าตวั เขา้ใจเร่ืองการทะเบยีน ครบถว้น ถกูตอ้ง และบตัรประจ าตวั 

ประชาชน และบตัรประจ าตวั ตามระเบยีบของ ประชาชน

-เพือ่เปน็การกระตุ้นให้ ประชาชนเพิม่มากขึ้น ทางราชการ ไมต่่ ากวา่ -ประชาชนปฏบิตัิ

ประชาชนในชุมชนปฏบิตัิ -ประชาชนมคีู่มอืหรือ ร้อยละ 70 ของผู้มา ตามระเบยีบ กฎหมาย

ตามระเบยีบกฎหมาย แผ่นพับ แนะน าเร่ือง ใชบ้ริการทัง้หมด ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ที่เกี่ยวขอ้งกบัการทะเบยีน การทะเบยีนและ ในแตล่ะวัน ทะเบยีนและบตัร

และบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัประชาชน ประจ าตวัประชาชน

-เพือ่ใหป้ระชาชนที่ไดรั้บ ไวศ้กึษาทกุชุมชน -ผู้ที่ไดรั้บการสง่เสริม

ความรู้สามารถน าความรู้ ความรู้ น าความรู้ 

แนวทางการพฒันาท่ี 5.1 :  แผนงานส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี 5.1 :  แผนงานส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

1 โครงการส่งเสรมิความรู้ ไปเผยแพร่แกผู้่อื่นอย่าง ไปเผยแพร่แกผู้่อื่นได้

เก่ียวกับงานทะเบยีนราษฎร ถกูตอ้ง อย่างถกูตอ้ง

(ต่อ)

2 โครงการประชาคมแผนแม่บท - แผนแมบ่ทชุมชน 2560 - - รวบรวมความคดิเหน็ 50,000 50,000 50,000 - ชุมชนทัง้ 17 ชุมชน - ตามแผนแมบ่ทชุมชน กองสวัสดกิารฯ

ชมุชน  2562 เพือ่พัฒนา คณุภาพ เรียงตามล าดบัความส าคญั มแีผนแมบ่ทของตนเอง ที่ก าหนด โดยมาจาก

ชวีติของประชาชนตามขอ้ จัดท ารูปเลม่ของชุมชนทัง้ ความตอ้งการที่จะแกไ้ข

เสนอของชุมชนที่ไดจ้ากการ 17 ชุมชน ปญัหาของคนในชุมชน

ประชาคม เอง

3 โครงการประชมุผู้น าชมุชน - เพือ่ใหผู้้น าชุมชน ไดม้กีาร - ประชุมผู้น าชุมชน 20,000 30,000 30,000 - มกีารประชุมผู้น า - ผู้น าชุมชนไดม้กีารแลก กองสวัสดกิารฯ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมคีวาม ซึ่งประกอบไปดว้ย ชุมชนเดอืนละ 1 คร้ัง เปลี่ยน เรียนรู้และมี

เขา้ใจในการท างานร่วมกบั ประธานคณะกรรมการ ความเขา้ใจในการ

เทศบาลฯ ชุมชน หวัหนา้ อสม. ท างานร่วมกบัเทศบาล

หวัหนา้แมบ่า้น ตวัแทนผู้น า

กองทนุพัฒนาบทบาทสตรี

ใหม้กีารท างานร่วมกนั

เปน็ทมี



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี 5.1 :  แผนงานส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการจดัท าแผนพฒันา เวทสีาธารณะรับฟังความคดิ

เทศบาล เหน็ของประชาชน

- เพือ่สร้างความเขา้ใจ - จัดประชุมรับฟังความคดิ 15,000 15,000 15,000 - มกีารจัดประชุม - ประชาชนมคีวาม กองวชิาการฯ

และใหค้วามรู้เกี่ยวกบั เหน็ของประชาชนในเขต ประชาคมอย่างนอ้ย เขา้ใจในการปฏบิตัิ

กจิกรรมการด าเนนิงาน เทศบาล ปลีะ 1 คร้ัง งานของเทศบาล

หรือนโยบายของเทศบาล - จัดพมิพส์ื่อสิ่งพมิพ์ - มกีารจัดท าสื่อสิ่ง - เทศบาลไดรั้บทราบ

- เพือ่รับฟังปญัหา เพือ่เผยแพร่และสร้าง พมิพอ์ย่างนอ้ยปลีะ ปญัหาความตอ้งการ

และความตอ้งการของ ความเขา้ใจแกป่ระชาขน 1 คร้ัง ที่แทจ้ริงของประชาชน

ประชาชนในเขตเทศบาล และสามารถด าเนนิ

งานตรงตามความ

ตอ้งการของประชาชน



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี 5.1 :  แผนงานส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการจดัท าแผนพฒันา จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ - จัดใหม้กีารประชุม 100,000 100,000 100,000 - ในระยะเวลา 1 ปี - เทศบาลเมอืงล าพูน กองวชิาการฯ

เทศบาล พัฒนา เชงิปฏบิตักิาร/จัด งบประมาณมกีาร มแีผนยุทธศาสตร์ที่

(ต่อ) - เพือ่ด าเนนิการวางแผน ประชาคมร่วมแสดง ทบทวน / จัดท าแผน ก าหนดแนวทางการ

ก าหนดแนวทางใน ความคดิเหน็และ ยุทธศาสตร์อย่าง พัฒนาและตวัชี้วัดไว้

การพัฒนาในระยะยาว ขอ้สนอแนะ นอ้ยปลีะ 1 คร้ัง อย่างชัดเจน

ไดอ้ย่างชัดเจน - รวบรวมแนวทาง - มกีารประชุมคณะ

- เพือ่รวบรวมความ เพือ่จัดท ารูปเลม่ กรรมการสนบัสนนุ

ตอ้งการขอ้เสนอแนะ และคณะกรรมการ

วธิกีารและแนวทาง พัฒนาเทศบาล

การพัฒนาในอนาคต อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง

- มแีผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา จ านวน 1 เลม่

- การจดัท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แลว้เสร็จ



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี 5.1 :  แผนงานส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการจดัท าแผนพฒันา การจัดท าแผนพัฒนา -จัดท าประชาคมทอ้งถิ่น 40,000 40,000 40,000 -มกีารจัดประชุม -เทศบาลด าเนนิการ กองวชิาการฯ

เทศบาล สามปี -รวบรวมวเิคราะห์ ประชาคมทอ้งถิ่น ตามแผนพัฒนาสามปี

(ต่อ) -เพือ่สร้างความเชื่อมโยง โครงการที่จะบรรจุใน เพือ่รับทราบปญัหา และตรงตามความ

และความสอดคลอ้ง แผนพัฒนาสามปี ความตอ้งของ ตอ้งการของประชาชน

ระหวา่งการพัฒนาเทศบาล -จัดพมิพเ์อกสาร ประชาชนอย่างนอ้ย

กับเทศบัญญัตงิบประมาณ แผนพัฒนาสามปี ปลีะ 1 คร้ัง

รายจ่ายประจ าปี -มกีารจัดประชุม

-เพือ่เตรียมโครงการ คณะกรรมการสนบั

พัฒนาตา่งๆ ใหส้อดคลอ้ง สนนุและคณะกรรม

กบันโยบาย การพัฒนาเทศบาล

เพือ่พจิารณาแผน

พัฒนาเทศบาลอย่าง

นอ้ยปลีะ 1 คร้ัง

-มกีารน าโครงการ

ในแผนชุมชนมา



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี 5.1 :  แผนงานส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการจดัท าแผนพฒันา การจัดท าแผนพัฒนา บรรจุในแผนพัฒนา กองวชิาการฯ

เทศบาล สามป ี(ตอ่) สามป ีอย่างนอ้ย

(ต่อ) ร้อยละ 30

-การด าเนนิการจัด

ท าแผนพัฒนาฯ แลว้

เสร็จภายในเดอืน

มถินุายน

-มกีารจัดท าแผน

พัฒนาสามป ีปลีะ

1คร้ัง



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี 5.1 :  แผนงานส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการจดัท าแผนพฒันา การจัดท าแผนการด าเนนิงาน - จัดประชุมคณะ 15,000 15,000 15,000 - มกีารจัดประชุม - ไดร้ายละเอยีด กองวชิาการฯ

เทศบาล - เพือ่แสดงรายละเอยีด กรรมการสนบัสนนุ คณะกรรมการสนบั แผนงาน/โครงการ  

(ต่อ) แผนงานโครงการพัฒนา แผนพัฒนาและคณะ สนนุและคณะกรรม ที่ตอ้งด าเนนิงานในปี

และกจิกรรมที่ด าเนนิการ กรรมการพัฒนา การพัฒนา ปลีะไม่ งบประมาณนั้นๆ

จริงทัง้หมดในเขตเทศบาล - จัดพมิพเ์อกสาร เกนิ 3 คร้ัง - ท าใหก้ารเบกิจ่าย

ตามปงีบประมาณ แผนการด าเนนิงาน - การจัดท าแผนการ งบประมาณของ

ด าเนนิงานแลว้เสร็จ เทศบาลมคีวามชัดเจน

ภายในเดอืนธันวาคม เปน็รูปธรรมมากขึ้น

- มกีารจัดท าเอกสาร - น าไปใชเ้ปน็ขอ้มลู

แผนการด าเนนิงาน ในการตดิตามและ

อย่างนอ้ย 1 เลม่ ประเมนิผล



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี 5.1 :  แผนงานส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการติดตามและ -เพือ่ตรวจสอบ -จัดประชุม สรุป จัดท า 30,000 30,000 30,000 -มกีารตดิตามและ -สามารถปรับปรุง กองวชิาการฯ

ประเมินผลโครงการ ผลส าเร็จของโครงการ แบบสอบถามและรายงาน ประเมนิผลโครงการ การด าเนนิงานตาม

การปฏบิัติงานของเทศบาล ตามแผนพัฒนาเทศบาล ผลงานพร้อมรวบรวม ของทกุสว่นราชการ โครงการไดด้มีากขึ้น

-เพือ่รับทราบปญัหา จัดท าเปน็รูปเลม่ อย่างนอ้ยสว่นราชการ -ท าใหท้ราบปญัหา

และอุปสรรคของ คู่มอื น าเสนอ ละ 1 โครงการ ขอ้ผิดพลาดเหตผุล

การด าเนนิโครงการ -มกีารจัดท าแบบ ในการด าเนนิโครง

ตามแผนพัฒนาเทศบาล สอบถามความพงึพอ การตามแผนพัฒนา

ใจในการด าเนนิโครง -คณะผู้บริหารรับทราบ

การตา่งๆของเทศบาล ปญัหาและความส าเร็จ

อย่างนอ้ย ปลีะ 1 คร้ัง ของโครงการที่ไดรั้บ

-มกีารจัดท ารายงาน งบประมาณ

การตดิตามและ

ประเมนิผลโครงการ

อย่างนอ้ยปลีะ 1 เลม่

- เสร็จภายในธันวาคม



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี 5.1 :  แผนงานส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการเฉพาะกิจ -เพือ่สามารถด าเนนิการ -จดัท าประชาพจิารณ์ประชุม 50,000 50,000 50,000 -ด าเนนิการตาม -สามารถด าเนนิ กองวชิาการฯ

ตามนโยบายของรัฐบาล ในเร่ืองเร่งดว่นไดถ้กูตอ้ง สมัมนา เวทปีระชาคม นโยบายเร่งดว่นของ งานตามนโยบาย

และนโยบายคณะผู้บรหิาร  และทนัทว่งที -จดัแถลงขา่วสื่อมวลชน ผู้บริหารอย่างนอ้ย เร่งดว่นไดอ้ย่าง

-จดัทศันศกึษาชม ปลีะ 1  โครงการ รวดเร็วทนัตอ่เหตุ

การท างานของเทศบาล การณ์

-จดัท าโครงการวิจยั/ที่ปรึกษา

เพื่อศกึษาและการท างาน

ในดา้นตา่งๆ 

7 โครงการส่งเสรมิ/เผยแพร่ อบรมใหค้วามรู้ดา้นกฎหมาย

ความรู้ด้านกฎหมาย -เพือ่เสริมความรู้ -จัดอบรมใหค้วามรู้ 10,000 10,000 10,000 -จัดการฝึกอบรมให้ -พนกังานเทศบาล กองวชิาการฯ

ความเขา้ใจในดา้นกฎหมาย เกี่ยวกบักฎหมายที่ ความรู้ขอ้กฎหมาย ประชาชนมคีวามรู้

ใหแ้กพ่นกังานเจ้าหนา้ที่ของ ประชาชนควรรู้ และ รับฟังการบรรยาย ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

เทศบาลและประชาชน กฎหมายที่เกี่ยวกบัการ และตอบปญัหาโดย กฎหมายเพิม่มากขึ้น

ทั่วไป ปฏบิตัหินา้ที่ของเทศบาล วทิยากรที่มคีวามรู้

-จัดท าเอกสาร/คู่มอื ความเชี่ยวชาญเกี่ยว



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี 5.1 :  แผนงานส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 โครงการส่งเสรมิ/เผยแพร่ - เพือ่ใหเ้กดิความชัดเจน ประกอบการศกึษา กบัขอ้กฎหมายโดย กองวชิาการฯ

ความรู้ด้านกฎหมาย ในการปฏบิตัหินา้ที่ตาม กฎหมายที่จัดอบรม เฉพาะจ านวน 1 คร้ัง

(ต่อ) อ านาจหนา้ที่ของกฎหมาย - จัดท ามาตรการและ ตอ่ป ีและวัดผลการ

อย่างโปร่งใสและสามารถ คู่มอื ควบคมุการปฏบิตัิ ประเมนิความรู้ทไีด้

ตรวจสอบไดเ้พือ่ปอูงกนั หนา้ที่ รับโดยใชแ้บบสอบ

การทจุริต ถามโดยมคีวามรู้

เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ย

ร้อยละ 20

เผยแพร่ความรู้พระราชบญัญัติ กองวชิาการฯ

ขอ้มลูขา่วสารทางราชการ

-เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ -จัดท าเอกสารเผย 10,000 10,000 10,000 -จัดท าเอกสารเผย -ประชาชนทราบ

ตรวจสอบการท างานและ แพร่ประเภทแผ่นพับ แพร่ความรู้และ ความเคลื่อนไหวการ

ขอ้มลูขา่วสารของเทศบาล หนงัสอืเลม่เลก็ ประชาสมัพันธเ์กี่ยว ท างานของเทศบาล

ไดต้ามกฎหมาย -จัดใหม้กีารอบรม กบัสทิธขิองประชาฃน ทกุขัน้ตอน

ทบทวนความรู้ตาม ในการเขา้ถงึขอ้มลู -มขีอ้มลูที่สามารถ



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี 5.1 :  แผนงานส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 โครงการส่งเสรมิ/เผยแพร่ พรบ.ขอ้มลูขา่วสาร ตาม พรบ.ขอ้มลู คน้หาไดอ้ยางรวดเร็ว กองวชิาการฯ

ความรู้ด้านกฎหมาย พ.ศ.2540 ขา่วสาร พ.ศ.2540 ตรวจสอบไดอ้ย่าง

(ต่อ) -รวบรวมขอ้มลูขา่วสาร จ านวน อย่างนอ้ย โปร่งใส

ของเทศบาลไวท้ี่ศนูย์ 1,000  ชุด -สามารถใหบ้ริการ

ขอ้มลูขา่วสารฯเพือ่เปน็ -ปรับปรุงระบบการ แกป่ระชาชนที่ย่ืนค าขอ

ศนูย์รวมขอ้มลูการตรวจ จัดเกบ็ขอ้มลูตาม ตรวจสอบหรือขอรับ

สอบศกึษาและใหบ้ริการ พรบ.ขอ้มลูขา่วสารฯ ขอ้มลูขา่วสารไดต้าม

แกป่ระชาชน ตาม พ.ร.บ. ภายในศนูย์ประสาน กฎหมาย

ขอ้มลูขา่วสารของราชการ งานการใหบ้ริการ

พ.ศ.2540 ขอ้มลูขา่วสารของ

เทศบาลเมอืงล าพูน

ใหเ้ปน็ระเบยีบเรียบ

ร้อยและงา่ยตอ่การ

คน้หา สามารถสบื

คน้ไดภ้ายใน 10 นาที



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี 5.1 :  แผนงานส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 โครงการส่งเสรมิ/เผยแพร่ การพัฒนากฏหมายและ  - เพือ่พัฒนาและออก 10,000 10,000  -  - มกีฎหมายและเทศ มกีารพัฒนากฏหมาย กองวชิาการฯ

ความรู้ด้านกฎหมาย เทศบญัญัตสิ าหรับเมอืง กฏเกณฑข์องเมอืงอนรัุกษ์ บญัญัตสิ าหรับเมอืง เทศบญัญัตสิ าหรับเมอืง และ

(ต่อ) อนรัุกษ์ เกา่ล าพูนจ านวน 1 อนรัุกษ์ กองชา่ง

ฉบบั

ใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย กองวชิาการฯ

แกป่ระชาชน

-เพือ่ด าเนนิการเกี่ยวกบั -จัดพมิพห์นงัสอื 10,000 10,000 10,000 -ประสานงานกบั -เมื่อประชาชนรู้

การคุ้มครองสทิธมินษุยชน กฎหมายเพือ่เผยแพร่ ส านกังานอัยการ กฎหมายกจ็ะทราบ

-เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอื ประชาชนในเขต จังหวัดล าพูนจัดพมิพ์ ถงึสทิธแิละหนา้ที่ของ

และเผยแพร่ความรู้ เทศบาลโดยประสาน หนงัสอืกฎหมายเพือ่ ตนในการปฏบิตัติน

ทางกฎหมายเกี่ยวกบัสทิธิ งานกบั สนง.อัยการ เผยแพร่แกป่ระชาชน ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย

มนษุย์ชนและกฎหมายอื่น จังหวัดล าพูน ในเขตเทศบาลเมอืง -ลดปญัหาขอ้พพิาท

ที่เกี่ยวขอ้งแกป่ระชาชน -จัดใหม้กีารอบรม ล าพูน อย่างนอ้ย และขอ้ขัดแย้งในสงัคม

-เพือ่เสริมสร้างทศันคติ ถา่ยทอดความรู้ 1 คร้ัง ตอ่ปี -ขจัดชอ่งวา่งระหวา่ง

และสร้างความเขา้ใจ ความเขา้ใจเกี่ยวกบั -ร่วมมอืกบัหนว่ย ประชาชน วัดและชุมชน



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี 5.1 :  แผนงานส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 โครงการส่งเสรมิ/เผยแพร่ ระหวา่งประชาชนกบัหนว่ย กฎหมายแกป่ระชาชน งานของรัฐด าเนนิ เจ้าหนา้ที่ของหนว่ย กองวชิาการฯ

ความรู้ด้านกฎหมาย งานของรัฐเกี่ยวกบัการ โดยทั่วไป และพนกังาน โครงการที่มวีัตถุ งานที่รับผิดชอบ

(ต่อ) ปฏบิตัหินา้ที่ตามกฎหมายโดย เจ้าหนา้ที่ของเทศบาล ประสงคเ์กี่ยวกบั

มภีาคประชาชนเปน็สว่นร่วม การสนบัสนนุการคุ้ม

ครองสทิธมินษุย์ชน

เพือ่จัดฝึกอบรมหรือ

ท ากจิกรรมร่วมกนั

อย่างนอ้ย 1 คร้ัง ตอ่ปี

-วัดผลการประเมนิ

ความรู้ของผู้เขา้รับ

การอบรมที่ไดรั้บจาก

การอบรมใชว้ธิตีอบ

แบบสอบถามโดยมี

ความรู้เพิม่ขึ้นอย่าง

นอ้ย ร้อยละ 20



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี 5.1 :  แผนงานส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 โครงการส่งเสรมิ/เผยแพร่ เผยแพร่ใหค้วามรู้เกี่ยวกบั

ความรู้ด้านกฎหมาย วนิยัพนกังานเทศบาล

(ต่อ) -เพือ่ใหบ้คุลากรในหนว่ย -จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 25,000 25,000 25,000 -จัดการฝึกอบรมให้ -บคุลากรในหนว่ยงาน กองวชิาการฯ

งานมคีวามรู้ความเขา้ใจ บคุลากรในหนว่ยงาน ความรู้เกี่ยวกบัประกาศ มคีวามรู้ ความเขา้ใจ

เร่ืองวนิยัอย่างถกูตอ้ง เกี่ยวกบัวนิยัพนกังาน ระเบยีบและกฎหมาย ไมก่ระท าการใดๆ อัน

-เพือ่ใหบ้คุลากรในหนว่ย เทศบาลและขอ้กฎหมาย ดา้นวนิยัของพนกังาน เปน็การฝุาฝืนกฎหมาย

งานทราบถงึผลกระทบ เกี่ยวกบัการปฏบิตัหินา้ที่ ความรู้เกี่ยวกบัการ วา่ดว้ยวนิยัขา้ราชการ

จากกระท าความผิดทาง ดา้นตา่งๆ ภายใตบ้งัคบั ปฏบิตัหินา้ที่ตาม -วัดผลการประเมนิ

วนิยัพนกังานเทศบาล ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตั ิฯ กฎหมายตา่งๆ ภาย ความรู้ของผู้เขา้รับการ

และ พรบ.ความรับผิด ใตก้ารปฏบิตัริาชการ อบรมที่ไดรั้บจากการ

ทางละเมดิ ฯ ทางปกครองตาม พรบ. อบรมซึ่งใชว้ธิตีอบแบบ

วธิปีฏบิตัริาชการ สอบถามโดยมคีวามรู้

ทางปกครอง พ.ศ. เพิม่ขึ้น อย่างนอ้ย

2539 และ พรบ. ร้อยละ 20

ความรับผิดชอบทาง

ละเมดิของเจ้าหนา้ที่

พ.ศ.2539 ปลีะ1 คร้ัง



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี 5.1 :  แผนงานส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 โครงการสื่อมวลชน -เพือ่สร้างความสมัพันธ์ -จัดแถลงนโยบายภารกจิ 80,000 80,000 80,000 -การประชาสมัพันธ์ -สื่อมวลชนมคีวาม กองวชิาการฯ

สัมพนัธ์ ที่ดรีะหวา่งเทศบาลกบั การท างานของเทศบาล ขา่วสารจากสื่อตา่งๆ เขา้ใจนโยบายและ

สื่อมวลชน แกส่ื่อจากสถานวีทิยุ และหนงัสอืพมิพม์ี ภารกจิของเทศบาล

-เพื่อเป็นการประชาสมัพันธ์ กระจายเสยีง หนงัสอืพมิพ์ เพิม่มากขึ้น และมี -สื่อมวลชนและ

ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ โทรทศัน ์พร้อมน าชม จ านวนการเผยแพร่ คณะผู้บริหารมี

นโยบายและภารกจิ การปฏบิตังิาน เพิม่เตมิมากย่ิงขึ้น ความสมัพันธท์ี่ดตีอ่กนั

ของเทศบาล - จัดเลี้ยงรับรอง -ตรวจสอบจาก -สื่อมวลชนไดรั้บรู้

-เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ - จัดท าเอกสารแนะน า เอกสารน าเสนอ ขอ้มลูขา่วสารของ

แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ - จัดท าของที่ระลกึ ขา่วสารของเทศบาล เทศบาลไดอ้ย่างถกู

-เปน็การขอบคณุ - จัดท าคู่มอืประชาชน โดยการตดัขา่วสาร ตอ้งและมปีระสทิธิ

สือ่มวลฃนที่ใหค้วามร่วมมอื น าเสนอผู้บริหาร ภาพมากย่ิงขึ้น

ในการเผยแพร่ขา่วสาร -การจัดกจิกรรม

ใหเ้ทศบาลในรอบปทีี่ การพบปะสื่อมวลชน

ผ่านมา อย่างนอ้ย 2 คร้ัง/ปี



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

พร้อมตัวชี้วัด) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการเลอืกต้ังประธาน - เพือ่สรรหาประธาน - จัดการเลอืกตั้งประธาน 30,000 30,000 30,000 - มผู้ีน าชุมชนครบทัง้ - ไดผู้้น าชุมชนเปน็ กองสวัสดกิารฯ

คณะกรรมการชมุชน คณะกรรมการชุมชนและ คณะกรรมการชุมชน 17 ชุมชน แกนน าในการพัฒนา

ผู้น าชุมชน เปน็คณะกรรมการ ที่ครบวาระการด ารง ชุมชนร่วมกบัเทศบาล

ชุมชนแทนชุดเดมิที่ครบวาระ ต าแหนง่

การด ารงต าแหนง่ 4 ปี - แตง่ตั้งคณะกรรมการ

ชุมชนเพือ่ด ารงต าแหนง่

2 โครงการอบรมและพฒันา - เพือ่ใหค้ณะกรรมการชุมชน - จัดอบรมคณะกรรมการ 900,000 100,000 100,000 - คณะกรรมการชุมชน - คณะกรรมการชุมชน กองสวัสดกิารฯ

ศักยภาพคณะกรรมการ ย่อยมคีวามรู้ ความเขา้ใจใน ชุมชน จ านวน 255 คน ไดรั้บการอบรมและ ไดรั้บความรู้ ความเขา้

ชมุชนยอ่ย บทบาทหนา้ที่ของตน และทศันศกึษาดงูาน ศกึษาดงูานปลีะ 1 คร้ัง ใจและประสบการณ์

การท างานเพิม่ขึ้น

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

   ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

              แนวทางการพฒันาท่ี 5.2 :  แผนงานส่งเสรมิพฒันาบุคลากรและสร้างเครอืขา่ย อสม. เครอืขา่ยแกนน าในแต่ละชมุชนให้เขม้แขง็

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

พร้อมตัวชี้วัด) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

   ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

              แนวทางการพฒันาท่ี 5.2 :  แผนงานส่งเสรมิพฒันาบุคลากรและสร้างเครอืขา่ย อสม. เครอืขา่ยแกนน าในแต่ละชมุชนให้เขม้แขง็

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

๓ โครงการพฒันาศักยภาพ - เพือ่พัฒนาขดีความ - ผู้น าชุมชน เชน่ ประธาน ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ - มกีารแลกเปลี่ยน -ผู้น าชุมชนมกีารพัฒนา กองสวัสดกิารฯ

ผู้น าชมุชน สามารถของผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน เรียนรู้ระหวา่งผู้น า ขดีความสามารถในการ ๑๗ ชุมชน

ใหม้ปีระสทิธภิาพย่ิงขึ้น หวัหนา้กลุ่มแมบ่า้น อสม. ชุมชนอื่นปลีะ 1 คร้ัง ท างานเพิม่ขึ้น

และผู้น ากลุ่มสตรี มกีาร

พัฒนาศกัยภาพของตนเอง

ผ่านการอบรม ประชุม

เชงิปฏบิตักิาร

4 โครงการอบรมอาสาสมัคร - เพือ่ให ้อสม. เกา่ไดรั้บการ - อสม. เกา่ไดรั้บการฟืน้ฟู 224,500 224,500 224,500 -ร้อยละ 80 ของผู้ -อสม. มคีวามรู้และ กองการแพทย์

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ฟืน้ฟูความรู้ในการดแูลสขุภาพ ความรู้และทกัษะในการ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เขา้ร่วมอบรมมคีวามรู้ ทกัษะในการดแูล

เทศบาลเมอืงล าพนู - เพือ่ให ้อสม. และกลุ่ม ดแูลสขุภาพ เพิม่ขึ้นหลงัการอบรม สขุภาพ

แกนน าไดรั้บการอบรมความรู้ - อสม. ใหมไ่ดรั้บการ -ร้อยละ 80 อสม. -ประชาชนไดรั้บการ

ในการดแูลสขุภาพ อบรมความรู้และทกัษะใน น าความรู้ที่ไดรั้บไปใช้ ดแูลสขุภาพอย่าง

- เพือ่ให ้อสม. วเิคราะห์ การดแูลสขุภาพ ในการดแูลสขุภาพ ถกูตอ้งและครอบคลมุ

ปญัหาและจัดท าแผนดา้น - อสม. มกีารจัดท าแผน ประชาชน -อสม.จัดท าแผนงาน

สาธารณสขุในชุมชนได้ งานดา้นสาธารณสขุ ดา้นสาธารณสขุ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

พร้อมตัวชี้วัด) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

   ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

              แนวทางการพฒันาท่ี 5.2 :  แผนงานส่งเสรมิพฒันาบุคลากรและสร้างเครอืขา่ย อสม. เครอืขา่ยแกนน าในแต่ละชมุชนให้เขม้แขง็

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการพฒันาความรู้และ - เพือ่ให ้อสม. มกีาร - มกีารอบรมและทบทวน ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ - ร้อยละ 80 ของ - อสม. มคีวามรู้ในการ กองการแพทย์

การด าเนนิงานของ พัฒนาองคค์วามรู้อย่าง ให ้อสม. ไดรั้บความรู้ใน อสม. มกีารพัฒนา ดแูลสขุภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข ตอ่เนื่องและทนัสมยั การดแูลสขุภาพอย่างนอ้ย องคค์วามรู้อย่าง - อสม. มทีกัษะในการ

- เพือ่ให ้อสม. มคีวามรู้ เดอืนละ  1  คร้ัง ตอ่เนื่อง ดแูลสขุภาพประชาชน

6 โครงการประกวด อสม. - เพือ่ใหอ้สม.มกีารตื่นตวัและ - คดัเลอืก อสม. เขา้ร่วม 17,500 17,500 17,500 - อสม. ดเีดน่เปน็ตวั - ไดท้ าการคดัเลอืก กองการแพทย์

ดเีด่นเทศบาลเมอืงล าพนู ตระหนกัในหนา้ที่ในการ การประกวดทกุชุมชน เงนิบตัรฯ เงนิบตัรฯ เงนิบตัรฯ ตวัแทนเขา้ร่วมประกวด ตวัแทน อสม.เขา้ร่วม

ดแูลสขุภาพประชาชน - มตีวัแทนอสม.เขา้ร่วม  อสม. ดเีดน่ระดบัอื่นๆ ประกวดระดบัที่สงูขึ้น

- เพือ่ให ้อสม. มกีารพัฒนา การประกวด อสม.ดเีดน่ใน อย่างนอ้ย 2 คน ตอ่ไป

องคค์วามรู้อย่างตอ่เนื่อง ระดบัตอ่ไป - อสม.มคีวามตื่นตวัใน

- เพือ่น าองคค์วามรู้ที่ไดรั้บ การท างานดา้นสขุภาพ

มาปรับใชใ้นงาน - อสม.มกี าลงัใจในการ

- เพือ่เสริมสร้างก าลงัใจให้ ท างานดา้นสขุภาพ

แก ่อาสาสมคัรสาธารณสขุ

- เพือ่เปน็การเตรียมความ

พร้อมในการคดัเลอืกตวัแทน

เขา้ประกวดระดบัอื่นตอ่ไป



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

พร้อมตัวชี้วัด) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

   ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

              แนวทางการพฒันาท่ี 5.2 :  แผนงานส่งเสรมิพฒันาบุคลากรและสร้างเครอืขา่ย อสม. เครอืขา่ยแกนน าในแต่ละชมุชนให้เขม้แขง็

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 โครงการด าเนนิงานด้าน - เพือ่สนบัสนนุการด าเนนิ - อสม.ในทกุชุมชนในเขต 255,000 255,000 255,000 - อสม.ในทกุชุมชนใน - อสม.ในทกุชุมชนไดรั้บ กองการแพทย์

พฒันางานสาธารณสุขของ งานดา้นการพัฒนางาน เทศบาลเมอืงล าพูนทัง้ 17 อุดหนนุฯ อุดหนนุฯ อุดหนนุฯ เขตเทศบาลเมอืงล าพูน เงนิสนบัสนนุการด าเนนิ

 อสม.  ในชมุชน สาธารณสขุของ อสม. ใน ชุมชน ร่วมกนั มกีารด าเนนิงานดา้น งานสาธารณสขุของ 

ชุมชนใน  3 กลุ่มกจิกรรม พัฒนากจิกรรม การพัฒนางาน อสม. ในแตล่ะชุมชน 

1. การพัฒนาศกัยภาพดา้น สาธารณสขุอย่างนอ้ย  ชุมชนละ  10,000  

สาธารณสขุ ชุมชนละ 1 กจิกรรม บาท

2. การแกไ้ขปญัหา

สาธารณสขุในเร่ืองตา่ง ๆ 

3. การจัดบริการสขุภาพ

เบื้องตน้ในศนูย์สาธารณสขุ

มลูฐานชุมชน (ศสมช.)

8 โครงการพฒันาศักยภาพ - เพือ่ให ้อสม.นอ้ยมสีว่น - อสม.นอ้ยจ านวน 60 22,000 22,000 22,000 - อสม. นอ้ย เทศบาล -อสม. นอ้ยมสีว่นร่วม กองการแพทย์

อสม. น้อย ในเขตเทศบาล ร่วมในการดแูลสขุภาพของ คนเขา้รับการอบรม กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ เมอืงล าพูนมคีวามรู้ ในการดแูลสขุภาพของ

เมืองล าพนู ตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ - อสม. นอ้ยมคีวามรู้ ผ่านการอบรมอย่าง ตนเอง ครอบครัวและ

- เพือ่ปลกูจิตส านกึใหเ้ยาวชน ความเขา้ใจ มทีศันคตทิี่ดี นอ้ยร้อยละ 80 ชุมชนได้

ใหเ้กดิความตระหนกัในการ ตอ่งานสาธารณสขุมลูฐาน หลงัการอบรม -เยาวชนใหเ้กดิความ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

พร้อมตัวชี้วัด) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

   ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

          ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

              แนวทางการพฒันาท่ี 5.2 :  แผนงานส่งเสรมิพฒันาบุคลากรและสร้างเครอืขา่ย อสม. เครอืขา่ยแกนน าในแต่ละชมุชนให้เขม้แขง็

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 โครงการพฒันาศักยภาพ รักษบ์า้นเกดิและร่วมกนัดแูล และมศีกัยภาพในการแก้ ตระหนกัในการรักษ์ กองการแพทย์

อสม. น้อย ในเขตเทศบาล สขุภาพคนในชุมชน ปญัหาสาธารณสขุ  บา้นเกดิและร่วมกนัดแูล

เมืองล าพนู - เพือ่ให ้อสม.นอ้ยมคีวามรู้ -  อสม.นอ้ยสามารถ สขุภาพคนในชุมชน

(ต่อ) ความเขา้ใจ มทีศันคตทิี่ดตีอ่ ปฏบิตังิาน ด าเนนิกจิกรรม -อสม.นอ้ยมคีวามรู้ 

งานดา้นสาธารณสขุและมี  พัฒนารูปแบบงาน สสม. ความเขา้ใจ มทีศันคตทิี่

ศกัยภาพในการแกป้ญัหา อย่างมปีระสทิธภิาพ ดตีอ่งานดา้นสาธารณสขุ

สาธารณสขุที่จ าเปน็ได้  พร้อมทัง้ดแูลตนเอง และมศีกัยภาพในการแก้

- เพือ่ให ้อสม. นอ้ยสามารถ ครอบครัวและคนใน ปญัหาสาธารณสขุที่

ปฏบิตังิานด าเนนิกจิกรรม ชุมชนได้ จ าเปน็ได้

พัฒนารูปแบบงาน -ชุมชนเกดิแกนน า

สาธารณสขุมลูฐานอย่างมี ดา้นสขุภาพใหมข่ึ้นมา

ประสทิธภิาพ ในชุมชน

- เพือ่เปน็การสร้างแกนน า

ดา้นสขุภาพขึ้นมาในชุมชน



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการเทศบาล - เพือ่อ านวยความสะดวก - น าบริการในหนา้ที่ 20,000   20,000   20,000   - ประชาชนในเขต - ประชาชนจะไดรั้บ ส านกัปลดัฯ 

เมืองล าพนูเคลื่อนท่ี แกป่ระชาชนไมต่อ้งเดนิทาง ของทกุสว่นการงาน    เทศบาลไดรั้บความ บริการที่สะดวก 

มารับบริการ  ณ  ของเทศบาล ออกไปให้ สะดวกในการใช้ รวดเร็ว ประหยัด

ส านกังานเทศบาล ซึ่งอาจ บริการแกป่ระชาชน  บริการของเทศบาล และมคีณุภาพดขีึ้น

เสยีคา่ใชจ้่ายหรือเสยีเวลา โดยหมนุเวยีน เมอืงล าพูน - เสริมสร้างทศันคติ

- เพือ่รับทราบปญัหา ในชุมชนตา่ง ๆ  สมัพันธภาพอันดี

ความเดอืดร้อนของ ในเขตเทศบาลทัง้ ระหวา่งประชาชนกบั

ประชาชนในพื้นที่เพือ่จะ 17  ชุมชน เทศบาลใหด้ย่ิีงขึ้น

ไดแ้กไ้ขปญัหาไดอ้ย่าง - สามารถเพิม่ความรู้

ถกูตอ้งหรือน ามาเปน็ขอ้มลู ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

ในการท าแผนงาน นโยบายของทาง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

แนวทางการพฒันาท่ี 5.3 :  แผนงานสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมเก่ียวกับการจดับรกิารสาธารณะของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

แนวทางการพฒันาท่ี 5.3 :  แผนงานสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมเก่ียวกับการจดับรกิารสาธารณะของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

1 โครงการเทศบาล  โครงการแกป้ญัหาตอ่ไป ราชการแกป่ระชาชน ส านกัปลดัฯ 

เมืองล าพนูเคลื่อนท่ี - เพือ่เสริมสร้างความ - สามารถใหก้าร

(ต่อ) สมัพันธอั์นดรีะหวา่ง สงเคราะหผู้์ดอ้ย

บคุลากรของเทศบาลกบั โอกาสในชุมชนไดด้ี

ประชาชนในพื้นที่ ย่ิงขิ้น

- เพือ่พบปะเย่ียมเยือน - สามารถรับรู้ปญัหา

และชี้แจงแนวนโยบาย ตา่ง ๆ  ในชุมชนไดด้ี

ของรัฐบาล ของจังหวัดและ ย่ิงขึ้น

ของเทศบาลตอ่ประชาชน  

ในพื้นที่



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

แนวทางการพฒันาท่ี 5.3 :  แผนงานสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมเก่ียวกับการจดับรกิารสาธารณะของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 โครงการจดัท าแอพพลเิคชั่น - เพื่ออ านวยความสะดวกในการ - ไดเ้คร่ืองมอือแพพลเิคชั่น 100,000 50,000 50,000 - ไดแ้อบพลเิคชั่น - สามารถสง่เสริมให้ ส านกัปลดั

เพื่อใชส้ าหรับ ประชาสมัพันธก์ารทอ่งเที่ยว เพือ่ใชส้ าหรับสง่เสริม/ (สวทน.) สง่เสริม/ประชาสมัพันธ์ เกดิการพัฒนา

ประชาสัมพนัธ์การ เมอืงล าพูนผ่านทาง ประชาสมัพันธก์าร การทอ่งเที่ยวเมอืงล าพูน Mobile  Application

ท่องเท่ียวเมอืงล าพนู โทรศพัทม์อืถอื ทอ่งเที่ยวเมอืงล าพูน ผ่านทางโทรศพัท์ เพือ่ใชป้ระชาสมัพันธ์

(application on mobile - เพือ่พัฒนาการใหบ้ริการ มอืถอื จ านวน 1 ระบบ การทอ่งเที่ยวเมอืง

for travel in lamphun) ดา้นการทอ่งเที่ยวเมอืงล าพูน ล าพูน

ใหส้ามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของนกัทอ่งเที่ยวได้

อย่างรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

แนวทางการพฒันาท่ี 5.3 :  แผนงานสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมเก่ียวกับการจดับรกิารสาธารณะของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 โครงการแขง่ขนักีฬา - เพือ่เชื่อมความสมัพันธ์ - จัดการแขง่ขันกฬีา 90,000 90,000 90,000 - ร่วมการแขง่ขันกฬีา - พนกังานขององคก์ร กองสวัสดกิารฯ

ประชาชนเทศบาลสัมพนัธ์ ไมตรีระหวา่งองคก์รปกครอง ประชาชน เทศบาลสมัพันธ์ ปลีะ 1 คร้ัง ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

สว่นทอ้งถิ่นในจังหวัดล าพูน กบัเทศบาลอื่นภายใน มคีวามสามคัค ีและมี

และเปน็การพบปะ และแลก จังหวัดล าพูน โอกาสพบปะแลก

เปลี่ยนความคดิเหน็กนั เปลี่ยนความคดิเหน็กนั

- เพือ่สง่เสริมและสนบัสนนุ

การสร้างความปรองดองและ

สมานฉนัทร์ะหวา่งองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น และประชาชน

๔ โครงการแขง่ขนักีฬาชมุชน - เพือ่เสริมสร้างพลามยัและ - คณะกรรมการชุมชน 90,000 90,000 90,000 - มกีารจัดการแขง่ขัน - สร้างความรักความ กองสวัสดกิารฯ

ความสามคัคขีองคณะกรรม กลุ่มแมบ่า้น อสม. กฬีาชุมชนปลีะ 1 คร้ัง สามคัคใีนหมู่คณะ 17 ชุมชน

การชุมชน กลุ่มแมบ่า้น อสม. และประชาชน 17 ชุมชน และเสริมสร้างพลานา -

และประชาชนในเขตเทศบาล ประมาณ ๕๐๐ คน มยัใหส้มบรูณ์แข็งแรง

- เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุการ ร่วมแขง่ขันกฬีา 

สร้างความปรองดองและ

สมานฉนัทข์องคนในชุมชน



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

แนวทางการพฒันาท่ี 5.3 :  แผนงานสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมเก่ียวกับการจดับรกิารสาธารณะของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการสื่อประชาสัมพนัธ์ สื่อประชาสมัพันธ์

- เพือ่ประชาสมัพันธ์ - จัดท าวารสารรายงาน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - จัดท าวารสาร - ประชาชนไดรั้บ กองวชิาการฯ

การด าเนนิงานของ ประจ าป ีเพือ่รวบรวม รายงานประจ าปี ทราบขอ้มลูขา่วสาร

เทศบาลใหป้ระชาชน ภารกจิ การด าเนนิงาน วารสารแถลงผล การด าเนนิงานของ

ไดรั้บทราบโดยผ่านทาง ของเทศบาล งานคณะผู้บริหาร เทศบาลที่มคีวาม

สื่อสิ่งพมิพ/์สื่ออเิลก็ทรอนกิส/์ - จัดท าวารสารแถลงผล อย่างนอ้ย 1 ฉบบั ชัดเจนจากการอา่น

สื่อสารสนเทศ งานคณะผู้บริหาร ตอ่ป ี สื่อสิ่งพมิพ์

- จัดท าแผ่นพับ - จัดท าแผ่นพับ และ

ประชาสมัพันธเ์ทศบาล คู่มอืประชาชน อย่าง

และคู่มอืการใหบ้ริการ นอ้ย ปลีะ 1 คร้ัง

ประชาชน

- ออกแบบ/จัดท าปา้ย

ประชาสมัพันธผ่์านระบบ

Clock tower

- จัดสง่เอกสารผ่านระบบ

Multimedia



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

แนวทางการพฒันาท่ี 5.3 :  แผนงานสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมเก่ียวกับการจดับรกิารสาธารณะของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการสื่อประชาสัมพนัธ์ เสยีงตามสายภายในเขตเทศบาล

(ต่อ) และภายในอาคารส านกังาน

- เพือ่ใหป้ระชาชนรับทราบ - ประชาสมัพันธเ์สยีง 100,000 100,000 100,000 - มกีารประชาสมัพันธ์ - ประชาชนไดรั้บทราบ กองวชิาการฯ

ขอ้มลูขา่วสารการ ตั้งแต0่7.30 - 08.00 น. ผ่านเสยีงตามสาย ขอ้มลูขา่วสารการ และ

ด าเนนิงานของเทศบาล ตามสายในชว่งเชา้/ อย่างนอ้ย สปัดาหล์ะ ด าเนนิงานของ ชุมชนทัง้ 17 

- เพือ่ใหบ้ริการประชาชนที่ ในกรณีเร่งดว่น 5 คร้ัง เทศบาลอย่างสม่ า ชุมชน

ตอ้งการประกาศขอ้มลู - ถา่ยทอดเสยีงใน - ประชาชนรับทราบ เสมอ

เพือ่แจ้งขอ้เทจ็จริงตา่งๆ งานพธิแีละกจิกรรม ขอ้มลูขา่วสารของ - พนกังานเทศบาลและ

- เพือ่ใหพ้นกังานเทศบาล พเิศษอื่นๆ เทศบาลอย่างนอ้ย ลกูจ้าง สามารถเปน็

และลกูจ้างเขา้ใจภารกจิ - ออกส ารวจประชาชน ร้อยละ 50 กระบอกเสยีงแทน

ของเทศบาล สามารถเปน็ โดยการออกแบบ เทศบาลได้

กระบอกเสยีงเผยแพร่ สอบถามการรับรู้ขา่วสาร

ขอ้มลูของเทศบาลได้

- เพือ่สร้างความเขา้ใจอันดี

ในระหวา่งพนกังานเทศบาล



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

แนวทางการพฒันาท่ี 5.3 :  แผนงานสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมเก่ียวกับการจดับรกิารสาธารณะของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการสื่อประชาสัมพนัธ์ วางระบบกระจายเสยีง - เพือ่ขยายสถานแีมข่า่ย 300,000 300,000 300,000 - มกีารวางระบบการ - ประชาชนไดรั้บทราบ กองวชิาการฯ

(ต่อ) ไร้สายทางไกล เสยีงตามสายทางไกล กระจายขา่วไร้สาย ขา่วสารการด าเนนิ

อัตโนมตัิ อัตโนมตั/ิขยายสถานี อย่างนอ้ย 1 ชุด งานของเทศบาล

ลกูขา่ยเชื่อมโยงกระจาย ภายในเขตเทศบาล อย่างสม่ าเสมอ

เสยีงตามสายแบบไร้สาย - สร้างความเปน็

ทางไกลอัตโนมตัจิาก ระเบยีบเรียบร้อย

เคร่ืองสง่สญัญาณเสยีง

แถลงขา่วสื่อมวลชน

- สร้างความสมัพันธท์ี่ดี - จัดงานแถลงขา่ว 60,000 60,000 60,000 - จัดการแถลงขา่ว - ประชาชนรับทราบ กองวชิาการฯ

และเชื่อมความสามคัคี งานประเพณีประจ า เพือ่เผยแพร่กจิกรรม ขอ้มลูที่ถกูตอ้งตาม

ระหวา่งเทศบาล ป ี/โครงการและกจิกรรม แกส่ื่อมวลชน อย่าง ขอ้เทจ็จริงจากสื่อ

กบัสื่อมวลชน ตา่งๆของเทศบาล นอ้ย 1 ภารกจิ / มวลชน

- จัดพมิพส์ิ่งสื่อพมิพ์ งาน ตอ่ปี - กระชับความสมัพันธ์

- จัดงานเลี้ยงขอบคณุสื่อฯ ระหวา่งเทศบาลกบั

- จัดท าของที่ระลกึ สื่อมวลชน



ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :  การพฒันาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน

แนวทางการพฒันาท่ี 5.3 :  แผนงานสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมเก่ียวกับการจดับรกิารสาธารณะของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการพฒันา website - เพือ่เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร - พัฒนาหรือจัดท า 50,000 50,000 50,000 - ได ้website เพือ่เผย - สามารถเพิม่ชอ่งทาง กองวชิาการ

เทศบาลเมอืงล าพนู ประชาสมัพันธ ์ผลการ webslite เพือ่เผยแพร่ แพร่ขอ้มลูขา่วสาร การเผยแพร่ขอ้มลู

ด าเนนิงาน กจิกรรม ขอ้มลูขา่วสาร ประชาสมัพันธ์ ขา่วสารประชาสมัพันธ์

ของเทศบาลเมอืงล าพูน ประชาสมัพันธ ์ผลการ ผลการด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน

ใหห้นว่ยงานอื่น ภาคเอกชน ด าเนนิงาน โครงการ/ โครงการ/กจิกรรม โครงการ/กจิกรรม

ประชาชน ที่สนใจเขา้ชม กจิกรรม ของเทศบาล ของเทศบาลเมอืงล าพูน ของเทศบาลเมอืงล าพูน

ไดอ้ย่างรวดเร็ว ทนัสมยั เมอืงล าพูน จ านวน 1 website ผ่านทางเว็บไซต์

ทนัตอ่เหตกุารณ์ และมคีวาม - เพิม่ชอ่งทางการตดิตอ่

ตอ่เนื่องตลอดเวลา ระหวา่งหนว่ยงานกบั

- เปน็การสนบัสนนุโยบาย ประชาชน

การมสีว่นร่วมของประชาชน



 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 



ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสรมิความรู้ - เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู้ - ประชาชนมคีวามรู้ 25,000      25,000  25,000 - ประชาชนออกมาใช้ - ประชาชนมคีวามเขา้ใจ ส านกัปลดัฯ

เก่ียวกับการเลอืกต้ัง ความเขา้ใจในกระบวนการ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ  สทิธเิลอืกตั้งไมต่่ ากวา่ ในกระบวนการเลอืกตั้ง  

เลอืกตั้ง เลอืกตั้งจาก    ร้อยละ 65 ของจ านวน มากย่ิงขึ้น  

- เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ  - จัดท าเอกสารแนะน า- ผู้มสีทิธเิลอืกตั้งทัง้หมด - ประชาชนสามารถน า

น าความรู้ไปเผยแพร่ คู่มอืการเลอืกตั้ง - จ านวนบตัรเสยีลดลง ความรู้เร่ืองการเลอืกตั้ง

ตอ่ผู้อื่น เชน่ คนในครอบ -  - การประชาสมัพันธ ์ ร้อยละ 70 ไปเผยแพร่ตอ่ผู้อื่นได้

ครัวหรือ คนในชุมชน เสยีงตามสายหรือ - จ านวนผู้เสยีสทิธิ์ - ประชาชนมศีกัยภาพ

ของตนเอง รถประชาสมัพันธ์ จากการไมไ่ปใชส้ทิธิ ในการตดัสนิใจเลอืก

- เพือ่ใหป้ระชาชนมี  - เจ้าหนา้ที่ออกให้ เลอืกตั้งและมไิดแ้จ้งเหตุ ผู้สมคัรไดอ้ย่างถกูตอ้ง

ศกัยภาพในการตดัสนิใจ ความรู้หรือแนะน า ที่ไมอ่าจไปใชส้ทิธิ เหมาะสม

เลอืกผู้สมคัรไดอ้ย่างถกูตอ้ง ตามชุมชน ตามโครงการ ไมเ่กนิร้อยละ 20 

เหมาะสม เคาะประตบูา้น

แนวทางการพฒันาท่ี  6.1 :  แผนงานส่งเสรมิและพฒันาประชาธปิไตยกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถิน่ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี  6.1 :  แผนงานส่งเสรมิและพฒันาประชาธปิไตยกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

1 โครงการส่งเสรมิความรู้ - เพือ่เปน็การกระตุ้นเตอืน -  ประชาชนออกไป - ประชาชนเกดิจิตส านกึ ส านกัปลดัฯ

เก่ียวกับการเลอืกต้ัง ใหป้ระชาชนมจีิตส านกึ ใชส้ทิธเิลอืกตั้งเพิม่ขึ้น ในสทิธหินา้ที่ของตน

(ต่อ) ในสทิธหินา้ที่ของตน -  ผู้เสยีสทิธิ์จากการ ในการปกครองใน

ในการปกครองในระบอบ ไมไ่ปใชส้ทิธเิลอืกตั้งและ ระบอบประชาธปิไตย

ประชาธปิไตย มไิดแ้จ้งเหตทุี่ไมอ่าจไป

ใชส้ทิธมิจี านวนลดลง

2 โครงการจดัการเลอืกต้ัง - เพือ่สง่เสริมและสนบัสนนุ - ประชาชนรับทราบเร่ือง 1,000,000 20,000  20,000 - ผู้มสีทิธเิลอืกตั้งไปใช้ - การจัดการเลอืกตั้ง ส านกัปลดัฯ

สมาชกิวุฒสิภา/สมาชกิ ใหป้ระชาชนรู้จักและมสีว่น เลอืกตั้งอย่างทั่วถงึ    สทิธเิลอืกตั้งไมน่อ้ยกวา่ เปน็ไปดว้ยความเรียบร้อย  

สภาผู้แทนราษฎร ร่วมในการปกครองตาม - ผู้มสีทิธเิลอืกตั้งทัง้  ร้อยละ 60 สจุริตและเที่ยงธรรม  

สมาชกิสภาท้องถิน่ ระบอบประชาธปิไตยอันมี 14  หนว่ยเลอืกตั้งใน - จ านวนบตัรเสยี - ประชาชนมสีว่นร่วม

และผู้บรหิารท้องถิน่ พระมหากษตัริย์ทรงเปน็ เขตเทศบาลเมอืงล าพูน ไมเ่กนิร้อยละ 3 ในการปกครองใน

 เปน็ประมขุ ออกไปใชส้ทิธเิลอืกตั้ง ระบอบประชาธปิไตย

มากที่สดุ



ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี  6.1 :  แผนงานส่งเสรมิและพฒันาประชาธปิไตยกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 โครงการจดัการเลอืกต้ัง - เพือ่ใหก้ารเลอืกตั้งด าเนนิ  - การจัดการเลอืกตั้ง ส านกัปลดัฯ

สมาชกิวุฒสิภา/สมาชกิ ไปดว้ยความเรียบร้อย  ด าเนนิการภายในระยะ

สภาผู้แทนราษฎร สจุริต  เที่ยงธรรม เวลาที่กฎหมายก าหนด

สมาชกิสภาท้องถิน่ - เพือ่ใหก้ารด าเนนิการ

และผู้บรหิารท้องถิน่ เลอืกตั้งเปน็ไปตามระยะ  

(ต่อ) เวลาที่กฎหมายก าหนด

3 โครงการเพิ่มศักยภาพ - เสริมสร้างศกัยภาพ สมาชกิ - กลุ่มเยาวชนท า 50,000 50,000 50,000 - สภาเดก็และเยาวชน - สมาชกิสภาฯ มคีวามรู้ กองสวัสดกิารฯ

เด็กและเยาวชน เทศบาล สภาเดก็ และเยาวชน กจิกรรมร่วมกนัและสบื ท ากจิกรรมร่วมกนั รู้จักสนทิสนมกนัมากขึ้น และสภาเด็ก

เมืองล าพนู (สภาเด็กและ - กระชับความสมัพันธข์อง เนื่องในการด าเนนิการเพือ่ ปลีะ 1 คร้ัง และ ประสานงานกนัได้ และเยาวชน

เยาวชน) สมาชกิสภาเดก็และเยาวชน ด าเนนิงานตามโครงการ - สภาเดก็และเยาวชน งา่ยขึ้น

ใหม้ปีระสทิธภิาพตอ่ไป ด าเนนิงานในเขต - สมาชกิสภาฯ มศีกัย -

เทศบาลฯ ภาพในการท างาน 

- สมาชกิสภาฯ สามารถ

ท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ



ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี  6.1 :  แผนงานส่งเสรมิและพฒันาประชาธปิไตยกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

๔ โครงการรณรงค์ยติุความ -  เพือ่ลดการกกัขังหนว่ง -จัดใหม้กีารเดนิณรงค์ - 5,000 5,000 -  มกีารรณรงค์ - เพือ่ลดปญัหาการใช้ กองสวัสดกิารฯ

รุนแรงต่อเด็กและสตรี เหนี่ยวอสิรภาพในเดก็และสตรี เชญิชวนความร่วมมอืเพือ่ ปลีะ 1 คร้ัง ความรุนแรงตอ่ร่างกาย

- เพือ่เสริมสร้างความเขม้แข็ง แกป้ญัหาอย่างจริงจังทัง้ จิตใจ อารมณ์ วาจาฯ

ในเดก็และสตรี ทางภาครัฐ เอกชนและ ในเดก็และสตรี

ประชาชนทกุคน

5 โครงการอาสาปกป้อง - เพือ่ใหเ้กดิความรักสมคัร -จัดอบรมเวทแีลกเปลี่ยน - 10,000 10,000 - สถาบนัพระมหา - -ประชาชนในชุมชนมี กองสวัสดกิารฯ

สถาบันสงบ สันติ สามัคคี สมานสามคัคใีนความเปน็ชน มวลชลเพือ่สร้างความ กษตัริย์ ไดรั้บการเทดิ ความรักสามคัคไีมแ่บง่

ชาตไิทยที่มสีถาบนัพระมหา สงบ สนัติ ทนูเปน็ศนูย์รวมใจของ แยกเปน็กลุ่มตา่งๆ

กษตัริย์เปน็ศนูย์รวมใจ ประชาชน ทัง้ 17 - ประชาชนในชุมชน

ยึดเหนี่ยว จิตใจ และคงอยู่ ชุมชน มคีวามจงรัก ภกัดี

คู่ชาตไิทยตลอดไป - ชุมชนในเขตเทศบาล ตอ่สถาบนัพระมหา-

- โครงการอันเนื่องมา มคีวามสามคัคี กษตัริย์

พระราชด าริขององค์

พระมหากษตัริย์ไดรั้บการ

เผยแพร่ และน าไปปฏบิตัิ

ใหบ้งัเกดิผลอันจะยัง



ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

แนวทางการพฒันาท่ี  6.1 :  แผนงานส่งเสรมิและพฒันาประชาธปิไตยกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถิน่ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการอาสาปกป้อง ประโยชนแ์กป่ระชาชนคนไทย กองสวัสดกิารฯ

สถาบันสงบ สันติ สามัคคี ใหม้คีวามอยู่ดกีนิดเีปน็ปกติ

(ต่อ) ประเทศชาตมิคีวามเจริญ

มั่นคงอย่างย้ังยืน



ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

                แนวทางการพฒันาท่ี 6.2 : แผนงานจดัระบบรับแจง้เหตุ ดูแลความปลอดภัยในชวิีต ทรัพยส์นิ การป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยรวมท้ังพฒันาระบบการจราจร 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 จดัระเบยีบสังคม  - เพือ่ตรวจตราและ - จัดเจ้าหนา้ที่ออกตรวจ 10,000 10,000 10,000 - ประชาชนในเขต - บา้นเมอืงมคีวามสงบ ส านกัปลดัฯ 

 จัดการความเปน็ระเบยีบ และดแูลรักษาความสงบ    เทศบาล 17 ชุมชน เรียบร้อย ปญัหา

เรียบร้อยของบา้นเมอืง เรียบร้อยในพื้นที่ในเขต มคีวามปลอดภยั อาชญากรรมและแหลง่

อันเปน็การตอบสนอง เทศบาลทัง้ 17 ชุมชน ในชวีติและทรัพย์สนิ มั่วสมุลดลง

นโยบายรัฐบาล รวมทัง้คอยดแูลสอดสอ่ง  -เกดิความเขา้ใจ

 - เพือ่เปน็การจัดระเบยีบ เวลาเปดิปดิสถานบริการ และความร่วมมอืจาก

ความเรียบร้อยในเขต ในเขตเทศบาล หนว่ยงานราชการตา่งๆ

เทศบาล  ในการปฏบิตัหินา้ที่

 - เพือ่ใหม้กีารท างาน เปน็อย่างดี

แบบบรูณาการร่วมกบั

หนว่ยราชการตา่งๆ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

                                               และจดัระเบยีบพื้นท่ี หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
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2 สายตรวจเทศกิจ /  - เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บ  - ออกตรวจโดยรถ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ - ประชาชนในเขต - สามารถปอ้งกนั ส านกัปลดัฯ 

เทศกิจเพื่อประชาชน ความมั่นใจในการคุ้มครอง รถจักรยานยนตแ์ละ เทศบาลไดรั้บความ เหตไุดท้นัทว่งที  

ปอ้งกนัเหตรุ้ายและ รถยนตส์ายตรวจ ปลอดภยัในชวีติและ รวมทัง้ประสานงานกบั

สามารถแจ้งเหตรุ้ายหรือ ทัง้ 17 ชุมชน ทรัพย์สนิ หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ร้องทกุข ์ไดร้วดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ไดร้วดเร็ว

 - เพือ่เปน็การปอ้งปราม  -มเีจ้าหนา้ที่ออกตรวจ

เหตอุาชญากรรม  ตราภายในเขตรับผิดชอบ

ที่อาจเกดิขึ้นไดใ้นพื้นที่ และสามารถลดปญัหา

เทศบาล อาชญากรรมได้

3 จดัระเบยีบหาบเร่ - เพือ่ลดการรุกล้ าทาง - ถนนทกุเสน้ทางในเขต ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ  - ถนนในเขตเทศบาล  - ผู้รุกล้ าทางเดนิเทา้ ส านกัปลดัฯ 

แผงลอยในเขต เทา้และที่สาธารณะ เทศบาลก าหนดจุด มคีวามเปน็ระเบยีบ และที่สาธารณะจะไม่

เทศบาล - เพือ่ใหผู้้ที่รุกล้ าอยู่ใต้ และมอบนโยบายให้ เรียบร้อย เพิม่มากขึ้น

ระเบยีบกฎหมาย เจ้าหนา้ที่ในการปฏบิตักิาร  - เดก็นกัเรียนและ - ทราบถงึประวัตผู้ิรุกล้ า

- เพือ่จัดท าทะเบยีน ประชาชนทั่วไป ร้อยละ ทางเดนิเทา้และ

ประวัตขิองผู้คา้ขายบน 80 ไดรั้บความสะดวก ที่สาธารณะได้

ทางเดนิเทา้และที่สาธารณะ และปลอดภยัในการ

สญัจร
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4 จดัระเบยีบและพฒันา อาสาจราจร

ระบบการจราจร  - เพือ่เปน็การชว่ยเหลอื - จัดเจ้าหนา้ที่เทศกจิ - - - - เดก็นกัเรียนและ -ลดปญัหาดา้นการจราจร ส านกัปลดัฯ 

เจ้าหนา้ที่จราจรในการ ชว่ยเหลอืและอ านวย    ประชาชนทั่วไป หนา้โรงเรียนชั่วโมงเร่งดว่น

อ านวยการจราจรบนถนน ความสะดวกดา้นการ ร้อยละ 80 -ปอ้งกนัการเกดิอุบตัเิหตุ

โดยทั่วไป จราจรบริเวณหนา้ ไดรั้บความสะดวกและ - เปน็การประชาสมัพันธ์

- เพือ่เปน็การชว่ยเหลอื โรงเรียนสงักดัเทศบาล ปลอดภยัในการสญัจร หนว่ยงานและเทศบาล

โรงเรียนสงักดัเทศบาลใน  โรงเรียนละ 1 คน 

การจัดจราจรหนา้โรงเรียน  

จัดการจราจร/

 จัดท าปา้ยบงัคบัจราจร

 - จัดหาวัสดอุุปกรณ์จราจร  - ทาสตีเีสน้จราจรใน 500,000 500,000 500,000 - ประชาชนทั่วไป - อ านวยความสะดวกแก่ ส านกัปลดัฯ 

 - เพือ่ทาส ีตเีสน้จราจรให้ บริเวณที่เกดิอุบตัเิหตุ    ไดรั้บความสะดวกและ ผู้ปฏบิตัติามกฎจราจร

มคีวามชัดเจนและปฏบิตัิ บอ่ยคร้ังและมองไมช่ัดเจน ปลอดภยัในการสญัจร  - อุบตัเิหตดุา้นการ

ตามกฎจราจร  - ก าหนดผัง  วางจุดการ    ใชรถใชถ้นน จราจรลดลง  

 - เพือ่วางผังการจราจรให้ จราจรร่วมกบัต ารวจจราจร    

มคีวามชัดเจนและสามารถ ตามถนนในเขตเทศบาล

ปฏบิตัติามกฎจราจร
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5 โครงการฝึกซ้อม - เพือ่ใหเ้จ้าหนา้ที่ที่มหีนา้ที่ - ฝึกซอ้มแผนปอ้งกนั 30,000 30,000 30,000 - เจ้าหนา้ที่ของงาน - เจา้หนา้ที่งานปอ้งกนัฯ ส านกัปลดัฯ

แผนป้องกันภัย ในการปอ้งกนัและระงบัอัคคี ภยัฝ่ายพลเรือนร่วมกบั ปอ้งกนัฯ ของเทศบาล รู้จกัการท างานเปน็ทมี

ฝ่ายพลเรอืน ภยัรู้จักท างานรูปแบบเปน็ทมี หนว่ยงานดบัเพลงิ ที่เกี่ยวขอ้งและสมาชกิ มคีวามรู้ความเขา้ใจและมี

-เพือ่ใหเ้จ้าหนา้ที่งานปอ้งกนัฯ ทอ้งถิ่นและหนว่ยงาน อาสาสมคัรฯ และ ความสามารถในการปอ้งกัน

รู้บทบาทของแตล่ะบคุคลและ ราชการอื่นๆ ที่อยู่ใกลเ้คยีง หนว่ยงานอื่นๆ ที่ รู้จกัประเมนิสถานการณ์

สามารถชว่ยเหลอืตนเอง จ านวน 1 วัน เกี่ยวขอ้งมคีวามรู้ ในพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงสงูได้

และบคุคลอื่นๆ ที่ประสบภยั บรเวณิในเขตเทศบาลฯ ความสามารถเขา้ใจ และสามารถประสานงาน

ในเขตพื้นที่อันตรายไดอ้ย่าง แผนและการประสาน ปฏบิตักิบัหนว่ยงานอื่นๆ 

ปลอดภยั การปฏบิตั ิจ านวน ไดอ้ย่างรวดเร็วและถกูวิธี

- เพือ่เปน็การประสานการ 80 คน - ประชาชนทั่วไปจะได้

ปฏบิตังิานของเจ้าหนา้ที่ใน - มปีระชาชนในเขต รับทราบถงึวิธกีารที่จะชว่ย

ระหวา่งการปฏบิตังิานกบั เทศบาลมสีว่นร่วม เหลอืตนเองและทรัพย์สนิ

หนว่ยงานอื่นๆ ที่เขา้มาชว่ย และรับทราบถงึการ เบี้องตน้ได้

เหลอืในกรณีที่เกดิภยัพบิตัขิึ้น ปฏบิตังิานของ

ไดอ้ย่างรวดเร็วและเปน็ระบบ เจ้าหนา้ที่ จ านวน

- เพือ่ใหป้ระชาชนในเขต 17 ชุมชน

เทศบาลฯ ไดม้สีว่นร่วมและ

รับทราบการปฏบิตังิานของ

เจ้าหนา้ที่
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6 โครงการฝึกอบรมดับเพลงิ -เพื่อใหส้ถานประกอบการที่มี - ฝึกอบรมเจ้าของ 10,000 10,000 10,000 - ผู้เขา้อบรมจ านวน -เจา้ของสถานประกอบการ ส านกัปลดัฯ 

และอพยพหนไีฟให้กับร้านค้า ความเสี่ยงไดม้คีวามรู้ทัง้ภาค สถานประกอบการที่ม ี 40 คน ประกอบการ ความเสี่ยง

และสถานประกอบการ ทฤษฎแีละปฏบิตัใินการ ความเสี่ยงในเขตเทศบาล สามารถแจง้เหต ุ

ในเทศบาล ปอ้งกนัและระงับอัคคภียั จ านวน 1 วัน ระงับเหต ุรู้ถงึวิธกีารใช้

เบื้องตน้ รวมถงึการอพยพ ฝึกอบรมเจ้าของ อุปกรณ์ในการดบัเพลงิได้

หนไีฟออกจากที่เกดิเหตุ สถานประกอบการที่ม ี อย่างถกูวิธ ีรวดเร็ว  

-เพื่อใหเ้จา้ของสถานประกอบการความเสี่ยงในเขตเทศบาล พร้อมทัง้สามารถอพยพ

รู้จกัวิธกีารแจง้เหต ุระงับเหตแุละ จ านวน 1 วัน ออกจากที่เกดิเหตไุดอ้ย่าง

สามารถใชอุ้ปกรณ์ ปลอดภยัในกรณีเกดิเหตุ

ในการดบัเพลงิอย่างถกูวิธี เพลงิไหม ้รายใหญข่ึ้น

7 โครงการฝึกอบรม  -เพือ่ใหน้กัเรียนและครู  -ฝึกอบรมและฝึกซอ้ม 16,000  16,000  16,000  - นกัเรียนและครูในสงักดั - นกัเรียนและครู สามารถ ส านกัปลดัฯ

ด้านสาธารณภัยและภัย ในสถานศกึษาเรียนรู้วธิกีาร ดบัเพลงิและแผนอพยพ โรงเรียนเทศบาลทัง้ เรียนรู้วิธกีารดบัเพลงิ

ธรรมชาติต่างๆ แจ้งเหต ุระงบัเหต ุอันเนื่อง หนไีฟและภยัธรรมขาติ 4 โรงเรียน รวมทัง้ วิธกีารชว่ยเหลอืผู้

ให้กับนักเรยีนในสังกัด มาจากสาธารณภยั / ในโรงเรียนเทศบาล นกัเรียนที่เขา้ร่วม ประสบภยั และวิธกีาร

ภยัพบิตัจิากธรรมชาตกิอ่นที่จะ ทัง้4 โรง ในสงักดัเทศบาล ฝึกซอ้มแผนส าเร็จ อพยพหนไีฟออกจาก

เปน็สาธารณภยัรายใหญ่ โดยฝึกอบรมและฝึกซอ้ม การฝึกทกุคนทัง้  อาคารที่เกดิเหตไุดอ้ย่าง

 -เพือ่ใหน้กัเรียนและครูใน โรงเรียนละ 1 คร้ัง/ป ี 4 โรงเรียน ไมน่อ้ยกว่า ถกูวิธี

สถานศกึษาสามารถอพยพ บริเวณภายในโรงเรียน 40%/คร้ัง - นกัเรียนและครูสามารถ

ออกจากที่เกดิเหตไุดอ้ย่าง สงักดัเทศบาลทัง้ 4 ใชเ้คร่ืองดบัเพลงิเบื้องตน้

ถกูวธิแีละเปน็ระบบ โรงเรียน ไดอ้ย่างถกูตอ้ง



         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

                แนวทางการพฒันาท่ี 6.2 : แผนงานจดัระบบรับแจง้เหตุ ดูแลความปลอดภัยในชวิีต ทรัพยส์นิ การป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยรวมท้ังพฒันาระบบการจราจร 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

                                               และจดัระเบยีบพื้นท่ี หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 โครงการฝึกอบรม  -เพือ่ใหพ้นกังาน ประชาชน  -ฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่หรือ 30,000 30,000 30,000 - เจา้หนา้ที่ของเทศบาล  -เจา้หนา้ที่ของเทศบาล ส านกัปลดัฯ 

เพิ่มศักยภาพ ทั่วไปหรืออาสาสมคัรตา่งๆ อาสาสมคัรตา่งๆ ทัง้ภาค หรือสมาชกิอาสาสมคัร หรืออาสาสมคัรตา่งๆ 

พนักงานเทศบาล รู้ถงึประเภทสาธารณภยัที่ ทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ ส าเร็จการฝึกอบรม มคีวามรู้ดา้นสาธารณภยั

และประชาชนหรอื ที่เกดิขึ้นในปจัจุบนัมกีี่รูปแบบ จ านวน 30 คน มากย่ิงขึ้น

อาสาสมัครต่างๆ และจะมวีธิกีารปอ้งกนัและ - พนกังานเทศบาลหรือ

แกไ้ขไดอ้ย่างไร อาสาสมคัรตา่งๆ 

 -เพือ่ใหเ้จ้าหนา้ที่หรือ รู้วิธปีระเมนิสถานการณ์

อาสาสมคัรตา่งๆ รู้บทบาท ในพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงสงูได้

หนา้ที่ของแตล่ะบคุคล และสามารถประสานงาน

และสามารถชว่ยเหลอื กบัการปฏบิตักิบัหนว่ย

ตนเองและบคุคลอื่นที่ งานอื่นๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว

ประสบภยัในพื้นที่อันตราย และถกูวิธี

ไดอ้ย่างปลอดภยั - อาสาสมคัรตา่งๆ ที่เขา้

 -เพื่อใหเ้ปน็การประสานงานของ รับการฝึกอบรมสามารถ

เจา้หนา้ที่และอาสาสมคัรใน เปน็ก าลงัเสริมของเจา้

ระหว่างปฏบิตังิานกบัหนว่ยงาน หนา้ที่ในการปอ้งกนัและ

อื่นๆ ที่เขา้มาชว่ยเหลอืในกรณีที่ บรรเทาสาธารณภยั

เกดิภยัพบิตัขิึ้นไดอ้ย่างรวดเร็ว ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

และเปน็ระบบ



         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

                แนวทางการพฒันาท่ี 6.2 : แผนงานจดัระบบรับแจง้เหตุ ดูแลความปลอดภัยในชวิีต ทรัพยส์นิ การป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยรวมท้ังพฒันาระบบการจราจร 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

                                               และจดัระเบยีบพื้นท่ี หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

9 โครงการฝึกอบรม  -เพือ่ใหเ้จ้าหนา้ที่มคีวามรู้ - ฝึกอบรมและฝึกซอ้ม 45,000 45,000 45,000 - เจ้าหนา้ที่ของ -เจา้หนา้ที่มคีวามรู้เพิ่มเตมิ ส านกัปลดัฯ

พฒันาเพิ่มศักยภาพ ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัแิละ แผนตา่งๆ ใหค้รอบคลมุ งานปอ้งกนัฯ จ านวน มากขึ้นและไดเ้รียนรู้เทคนคิ

และประสทิธภิาพ มทีกัษะในการปฏบิตังิาน รวมถงึเทคนคิใหม่ๆ  และ 19 คน นวัตกรรมใหม่ๆ  ในการจดั

ให้กับเจา้หน้าท่ี - เพือ่ใหเ้จ้าหนา้ที่ไดเ้รียนรู้ เดนิทางทศันศกึษาดงูาน การภยัพบิตั ิเพื่อน ามา

งานป้องกันฯ และหาประสบการณ์ ในหนว่ยงานที่มคีวาม พัฒนาองคก์รใหด้ย่ิีงขึ้น

นวัตกรรมใหม่ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง พร้อมและศกัยภาพนอก

กบัการจัดการภยัพบิตัโิดย สถานที่

การทศันศกึษาและดงูานทัง้

ภายในและภายนอกสถานที่

10 โครงการหอพกัสขีาว - เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชน - ผู้ประกอบการหอพัก 8,000 - - - มกีารจัดอบรมให้ - เดก็และเยาวชน กองสวัสดกิารฯ

ไดรั้บการคุ้มครองตาม ผู้จัดการหอพัก และ กบัผู้ประกอบการ ไดรั้บการคุ้มครอง

พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 ตวัแทนจากสถานศกึษา หอพัก ผู้จัดการหอพัก ตาม พรบ. หอพัก

- เพือ่ใหผู้้ประกอบการ รวมทัง้เจ้าหนา้ที่เทศบาล และตวัแทนจากสถาน  พ.ศ. 2558

และผู้จัดการหอพัก จ านวน 40 คน ศกึษา รวมทัง้เจ้าหนา้ - ผู้ประกอบการ 

มคีวามรู้ ความเขา้ใจ เขา้รับการอบรมชี้แจง ที่เทศบาล และผู้จัดการหอพัก 

และสามารถปฏบิตัติาม และบรรยายขอ้กฎหมาย มคีวามรู้ ความเขา้ใจ

พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 และปฏบิตัติามพรบ.

ไดอ้ย่างถกูตอ้งตาม หอพัก พ.ศ. 2558

กฏหมาย ไดอ้ย่างถกูตอ้ง
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                แนวทางการพฒันาท่ี 6.2 : แผนงานจดัระบบรับแจง้เหตุ ดูแลความปลอดภัยในชวิีต ทรัพยส์นิ การป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยรวมท้ังพฒันาระบบการจราจร 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด          ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู :การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

                                               และจดัระเบยีบพื้นท่ี หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 ติดต้ังระบบโทรทัศน์ -เพือ่ตดิตั้งกลอ้งโทรทศัน์ -ตดิตั้งระบบโทรทศัน์ 1,000,000 - - -จ านวนจุดที่มกีาร -ท าใหร้ะบบกลอ้ง กองชา่ง

วงจรปดิ (CCTV) วงจรปดิพร้อมปรับปรุง วงจรปดิ (CCTV) พร้อม (ของบจาก ตดิตั้งกลอ้งโทรทศัน์ โทรทศันแ์ละระบบ ร่วมกบั

ภายในเขตเทศบาล / สญัญาณไฟจราจรและ ปรับปรุงสญัญาณไฟ อบจ.) วงจรปดิ  14 จุด สญัญาณไฟจราจร ส านกัปลดั

พฒันาเมอืงตามนโยบาย อุปกรณ์เพือ่ความ จราจร และอุปกรณ์ มปีระสทิธภิาพ และ 17 ชุมชน

รัฐบาล ปลอดภยัของผู้ใชร้ถ ภายในเขตเทศบาลเมอืง มากขึ้น

ใชถ้นน ล าพูน  จ านวน 2 จุด -ท าใหจ้ านวน

-เพือ่สนบัสนนุโครงการ -ตดิตั้งระบบโทรทศัน์ อุบตัเิหตบุนทอ้งถนน

ถนนที่มพีื้นที่ปลอดภยั วงจรปดิ (CCTV) ภายใน ลดนอ้ยลง

(SAFTY ZONE) ของ พื้นที่ เชน่ อาคารสถานที่

จังหวัดล าพูน ราชการ,ถนน,สวน

-เพือ่ดแูละรักษาทรัพย์สนิ สาธารณะ ฯลฯ จ านวน

ของทางราชการ และ 12 จุด

ความปลอดภยัภายใน  

เขตเทศบาลเมอืงล าพูน



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการวันเทศบาล -เพือ่เผยแพร่กจิกรรม - จัดใหม้ีการท าบุญตัก - 20,000        20,000        20,000        - คณะผู้บริหาร สมาชกิ - ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัดฯ 

ของเทศบาลการด าเนินงาน บาตรและพธิกีารทางศาสนา  สภาเทศบาล และพนักงาน ถงึความกา้วหน้าและ

และนโยบาย ของเทศบาล สักการะพระภูมิเจา้ทีข่อง  เทศบาลมีความรักและ การด าเนินงาน

- สร้างความสัมพนัธ์ เทศบาล ความสามัคคกีัน ของเทศบาล

อันดีระหวา่งผู้บริหาร, - จัดใหม้ีกจิกรรมบ าเพญ็ - พนักงานและลูกจา้ง

พนักงานเทศบาลและ ประโยชน์ของพนักงาน มีขวัญก าลังใจในการ

ลูกจา้ง โดยการท ากจิกรรม เทศบาลและพนักงานครู ปฏิบัติงาน

ร่วมกัน เทศบาล - สร้างความสัมพนัธอั์นดี

 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

โครงการแผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพูน

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 โครงการประเมินผล - เพือ่วางระบบการ - จัดการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติ 30,000        30,000        30,000        - พนักงานเทศบาล - มีระบบการประเมินผล ส านักปลัดฯ 

บคุลากรและองค์กร ประเมินบุคลากรเทศบาล การเพือ่สร้างความรู้    ร้อยละ 80 บุคลากรของเทศบาลทีม่ี

แบบมุง่เน้นผลงาน ความเขา้ใจเกีย่วกับการวาง ประสิทธภิาพ

โดยคณะทีป่รึกษา ระบบการประเมินใหแ้ก่ - สร้างความกระตือรือร้น

- เพือ่สร้างความรู้ความ คณะผู้บริหารและบุคลากร ในการท างานของบุคลากร

เขา้ใจแกบุ่คลากรเทศบาล เทศบาลโดยคณะทีป่รึกษา เทศบาล

เกีย่วกับวธิกีารประเมิน - จัดท าเอกสารการประเมิน

มุง่เน้นผลงาน เพือ่ใชส้ าหรับการประเมิน

- เพือ่สร้างเกณฑก์าร แบบมุง่เน้นผลงาน 

ประเมิน ส าหรับการเลือ่น  ปีละ 2 คร้ัง

ขั้นเงนิเดือนทีม่ีมาตรฐาน

 



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการฝึกอบรมสัมมนา - เพือ่เพิม่พนูความรู้ความ - อบรมสัมมนาวชิาการแก่ 200,000      200,000      200,000      - พนักงานเทศบาล - พนักงานเทศบาลและ ส านักปลัดฯ 

พนกังานเทศบาล  เขา้ใจในระเบียบ กฎหมาย พนักงานเทศบาล ลูกจา้ง ลูกจา้งประจ าและ ลูกจา้งมีความรู้เกีย่วกับ

ลูกจ้างประจ า ทีใ่ชใ้นการปฏิบัติงาน ประจ า และพนักงานจา้ง พนักงานจา้ง ร้อยละ 80 ระเบียบ กฎหมายต่างๆ

และพนกังานจ้าง - เพือ่พฒันาบุคลากรให้ ของทุกกอง รวมทัง้การ ทีใ่ชใ้นการปฏิบัติงาน

มีคุณภาพและประสิทธภิาพ ศึกษาดูงานเพือ่เพิม่พนู เพิม่มากขึ้น

และประสิทธภิาพ ความรู้และประสบการณ์

รวมทัง้สร้างขวัญก าลังใจ ในการท างานใหม้ี

ในการปฏิบัติงาน ประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น

4 โครงการอบรม สัมมนา - เพือ่พฒันาประสิทธภิาพ  -จัดประชุมสัมมนาและ 200,000      200,000      200,000      คณะผู้บริหารและ  -บุคลากรขององคก์ร ส านักปลัดฯ 

คณะผู้บรหิารและ การบริหารงานของ ทัศนศึกษาดูงานทัง้ในและนอก สมาชกิสภา  ปกครองส่วนท้องถิน่ 

สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ประเทศ ของคณะผู้บริหารและ ร้อยละ 90 ได้รับความรู้และ

และสมาชกิสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล ประสบการณ์ สามารถ

 -เพือ่สร้างความเขา้ใจ น ามาประยุกต์ใช้

และความสัมพนัธอั์นดี ในการท างานและ

ระหวา่งหน่วยงานในองคก์ร มีความเขา้ใจใน

ปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ร่วม แนวทางปฏิบัติ

กันพฒันาและบริหารงาน



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 เงนิสมทบกองทุน เพื่อจา่ยเปน็เงนิสมทบกองทนุ ก าหนดวงเงนิใหพ้นักงาน ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 พนักงานจา้งทุกคน เป็นประโยชน์และ ส านักปลัดฯ 

ประกันสังคม ประกนัสงัคมส าหรับพนกังานจา้ง จา้งเป็นสวัสดิการ ตาม พรบ. ของอัตรา ของอัตรา ของอัตรา ได้รับสิทธปิระโยชน์ สวัสดิการแก ่

ของเทศบาล ตามประกาศ ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 (แกไ้ข คา่จา้ง คา่จา้ง คา่จา้ง พนักงานจา้ง 

คณะกรรมการพนกังานเทศบาล เพิม่เติม ฉบับที ่3 พ.ศ.2541)    ของเทศบาล ตามพ.ร.บ.

จงัหวดัล าพนู เร่ืองมาตรฐานทั่วไป ประกันสังคม 

เกี่ยวกบัพนกังานจา้ง หมวด 5  พ.ศ. 2533 แกไ้ข  

คา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชน ์ เพิม่เติม ฉบับที ่3 

ขอ้ 33 พ.ศ. 2541

6 เงนิส ารองจ่าย - เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในกรณีฉกุเฉนิ - ก าหนดวงเงนิส าหรับใช้ 500,000      500,000      500,000       -การบริหารงานเป็นไป - ท าใหก้ารปฏิบัติงาน ส านักปลัดฯ 

เร่งดว่นหรือจ าเปน็ตอ้งด าเนนิการ ในกรณีฉุกเฉนิ อย่างรวดเร็วและมี ของเทศบาลเป็นไป 

หากไมก่ระท าแลว้จะเกดิความ หรือจ าเป็นหรือไม่สามารถ ประสิทธภิาพ อย่างมีประสิทธภิาพ  

เสยีหายตอ่ทางราชการหรือ เบิกจา่ยจากงบประมาณ รวดเร็วและทันต่อ

ประชาชนไดรั้บความเดอืดร้อน รายจา่ยประเภทใด เหตุการณ์ปัจจุบัน

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ประเภทหนึง่  

วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ  

พ.ศ. 2541



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 เงนิค่าบ ารุงสันนบิาต - เพื่อจา่ยเปน็คา่บ ารุงสนันบิาต - ส่งเสริมความร่วมมือและ 1/6 ของ 1/6 ของ 1/6 ของ  -การบริหารงานของ - เทศบาลได้รับการ ส านักปลัดฯ 

เทศบาลแห่งประเทศไทย เทศบาลแหง่ประเทศไทยในอัตรา ความสัมพนัธอั์นดีระหวา่ง รายรับจริง รายรับจริง รายรับจริง สมาคมสันนิบาตเทศบาล พฒันาคุณภาพ 

ร้อยละเศษหนึ่งสว่นหกของ เทศบาลในประเทศไทยกับ    แหง่ประเทศไทยเป็นไป การบริหารจัดการ 

รายรับจริงในปทีี่ลว่งมาแลว้ องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยความเรียบร้อย และการจัดบริการ

ตามหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัสมาคม โดยจา่ยเป็นเงนิสมทบแก่ สาธารณะของเทศบาล

สนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย สมาคมฯตามสัดส่วนทีก่ าหนด

 พ.ศ. 2545

8 เงนิช่วยเหลือค่าครองชีพ  -เพื่อน าจา่ยเปน็เงนิชว่ยเหลอืคา่  - ก าหนดวงเงนิชว่ยเหลือ ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5  -ขา้ราชการบ านาญ  -สามารถน าเงนิจา่ย ส านักปลัดฯ 

ผู้รับบ านาญ  (ช.ค.บ.) ครองชพีใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ขา้ราชการบ านาญ ของเงนิบ านาญ ของเงนิบ านาญ ของเงนิบ านาญ ได้รับเงนิชว่ยเหลือคา่ เป็นเงนิชว่ยคา่ครองชพี

ผู้รับบ านาญของเทศบาล (ไมร่วม 25% ) (ไมร่วม 25% ) (ไมร่วม 25% ) ครองชพีครบถว้น ใหแ้กพ่นักงาน

หรือตาม พรบ. หรือตาม พรบ. หรือตาม พรบ. ร้อยละ 100 ผู้รับบ านาญของ

บ าเหนจ็บ านาญ บ าเหนจ็บ านาญ บ าเหนจ็บ านาญ เทศบาล

ก าหนด ก าหนด ก าหนด



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการเงนิช่วยเหลือ - เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือ - ส าหรับจา่ยเป็นคา่ท าศพให้ 3 เท่า ของ 3 เท่า ของ 3 เท่า ของ  -พนักงานเทศบาลและ - พนักงานเทศบาล ส านักปลัดฯ 

ค่าท าศพ คา่ท าศพกรณีพนกังานเทศบาล แกพ่นักงานเทศบาลและ เงนิเดือน เงนิเดือน เงนิเดือน พนักงานจา้งทีเ่สียชวีติ และลูกจา้งได้รับ 

และพนักงานจา้งเสียชวีติ พนักงานจา้งของเทศบาลเมือง หรือคา่จา้ง หรือคา่จา้ง หรือคา่จา้ง ในระหวา่งการปฏิบัติ เงนิชว่ยเหลือคา่ท าศพ

ในระหวา่งปฏิบัติราชการ  ล าพนู  หน้าทีไ่ด้รับเงนิตามสิทธิ กรณีเสียชวีติในระหวา่ง

ตามประกาศกรรมการ ปฏิบัติราชการ

พนกังานเทศบาลจงัหวดัล าพนู  

เร่ืองหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

การบริหารงานบคุคลเทศบาล 

10 เงนิสมทบกองทุน  -เพื่อน าจา่ยเปน็บ าเหนจ็บ านาญ  -ตัง้วงเงนิสมทบร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2  -ขา้ราชการบ านาญ  -สามารถน าเงนิจา่ย ส านักปลัดฯ 

 บ าเหนจ็บ านาญ ใหแ้กข่า้ราชการสว่นทอ้งถิ่น และ ของรายได้ประจ าปี ของรายได้ ของรายได้ ของรายได้ ได้รับเงนิบ าเหน็จบ านาญ เป็นเงนิบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ เงนิชว่ยพเิศษบ าเหนจ็ตกทอด ประจ าปี ประจ าปี ประจ าปี ครบถว้นร้อยละ 100 ขา้ราชการผู้รับบ าเหน็จ

ส่วนท้องถิน่ กรณีที่กรมสง่เสริมการปกครองฯ    บ านาญของเทศบาล

(ก.บ.ท.) มหีนงัสอืสั่งการ



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการปรับปรุง /โครงสร้าง - เพื่อมใิหม้โีครงสร้างการบริหาร จัดท าแผนอัตราก าลังสามปี 10,000        10,000        10,000         -การจัดระบบงานของ   ท าใหเ้ทศบาลมีแผน ส านักปลัดฯ 

การบรหิารงานของเทศบาล งาน การจัดระบบงาน การก าหนด    องคก์รมีความถูกต้อง อัตราก าลังสามปีทีม่ี 

ต าแหนง่ การจดัอัตราก าลงั เหมาะสม การจัดระบบงาน 

ที่เหมาะสม โครางสร้างการบริหาร 

- เพื่อวางแผนอัตราก าลงั และแผนอัตราก าลัง 

แผนการพฒันาบคุลากร สามปี อย่างถูกต้อง 

และองคก์รใหเ้หมาะสม เหมาะสม

12 การรับรอง และพธิกีาร - เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการรับรอง  - รับรองหน่วยงานภาครัฐ/ 200,000      200,000      200,000       -การจัดประชุมและการ - ท าใหง้านบริการ ส านักปลัดฯ 

และดงูาน/ตรวจงาน/เย่ียมชม เอกชนทัง้ในประเทศและต่าง    ศึกษาดูงานเป็นไปด้วย ต้อนรับเป็นไปอย่างมี

ตลอดจนการประชมุสภาทอ้งถิ่น ประเทศทีม่าขอเย่ียมชมหรือ ความเรียบร้อย ประสิทธภิาพเป็นที่

ประชมุคณะท างานใหเ้ปน็ไป ตรวจติดตามงาน  และ/หรือ ประทับใจต่อผู้รับการ

ดว้ยความเรียบร้อย โครงการต่างๆ ทีเ่ทศบาลได้ บริการ 

- เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในงานพธิกีาร รับการสนับสนุนงบประมาณ  -เพือ่ติดตามงานและ 

ตา่งๆ ของเทศบาล และที่ไดรั้บ - การจัดประชุมสภาหรือ แกไ้ขปัญหาร่วมกัน

มอบหมาย ประชุมอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 โครงการจ้างเหมา ดา้นการรักษาความสะอาด - จา้งเหมาท าความสะอาด 160,000      160,000      160,000      - อาคารส านักงาน - อาคารส านักงาน ส านักปลัดฯ 

เอกชนด าเนนิการ - เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม บริเวณส านกังานเทศบาล    และบริเวณโดยรอบ และรอบบริเวณสะอาด 

ในกิจการของเทศบาล ภายในส านกังาน และบริเวณ รวมทั้งปรับสภาพภมูทิศัน์ สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบเรียบร้อย  

โดยรอบใหส้ะอาด สวยงาม โดยรอบ สวยงาม สวยงามเป็นทีป่ระทับใจ 

เปน็ที่ประทบัใจแกผู้่พบเหน็ แกผู้่มาติดต่อราชการ

และเอื้อประโยชนต์อ่ประชาชน

ที่มาตดิตอ่ราชการ

14 โครงการอบรมพัฒนา - ฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่งานปอ้งกนั - ฝึกอบรมเจา้หนา้ที่ผู้ปฏบิตังิาน 15,000        15,000        15,000        - เจา้หน้าทีง่านปัองกันฯ - ผู้เขา้รับการฝึกมคีวามรู้ ส านักปลัดฯ 

เจ้าหนา้ท่ีงานปอ้งกัน และบรรเทาสาธารณภยั ดา้นปอ้งกนัและระงับอัคคภียั ร้อยละ 80 ได้รับความรู้ ความเขา้ในในภารกจิ

และบรรเทาสาธารณภยั ของเทศบาล ใหม้คีวามรู้ -ทบทวนภาคปฏบิตักิบัเจา้หนา้ที่ และน าไปปฏิบัติได้ ที่ตอ้งใช้เทคนคิและอุปกรณ์

ทกัษะในการปฏบิตังิาน ผู้ปฏบิตัใิหเ้กดิความคลอ่งตวั อย่างมีประสิทธภิาพ ในการปฏบิตังิาน

- เจ้าหนา้ที่งานปอ้งกนั อยู่เสมอ - มทีกัษะและความมั่นใจ

และบรรเทาสาธารณภยั ในการปอ้งกนัตนเองและ

มกีารพฒันาเกี่ยวกบั ช่วยเหลอืผู้อื่นได้

การใช้อุปกรณ์ที่ทนัสมยัและ  

ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพ



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 โครงการปรับปรุงแผนท่ี -เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี - ส ารวจขอ้มูลภาคสนาม 20,000 20,000 20,000 -มีขอ้มูลแผนทีภ่าษีเป็น -เทศบาลมีขอ้มูล กองคลัง

และทะเบยีนทรัพย์สิน และขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบัน โรงเรือนทีด่ิน ,ป้าย ภายใน ปัจจุบัน 100 % การจัดเก็บภาษีทีถู่กต้อง

เขตเทศบาลเมืองล าพนู และเป็นปัจจุบัน

16 โครงการฝึกอบรมสมัมนา -  เพือ่พฒันาบุคลากร -  อบรมใหค้วามรู้แก่ - 10,000 10,000 -อบรมใหค้วามรู้ -บุคลากรใน กองสวัสดกิาร

พฒันาศัยกภาพของบคุลากร กองสวัสดิการฯใหม้ีประสิทธ ิ- บุคลากรกองสวัสดิการฯ แกบุ่คลากร กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดกิารฯ ภาพในการปฏิบัติงาน  -อบรมสัมมนาวชิาการ กองสวัสดิการฯ มีความรู้ความเขา้ใจ

 - เพือ่เพิม่พนูความรู้ความเขา้ แกพ่นักงานเทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในการปฏิบัติงาน

ใจ ในระเบียบกฎหมายทีใ่ช้ ลูกจา้งประจ า และ เพิม่ขึ้น

การปฏิบัติงาน พนักงานจา้ง  รวมทัง้  -พนักงานเทศบาล

 - เพือ่พฒันาบุคลากรใหม้ี การศึกษาดูงานเพือ่ และลูกจา้งมีความรู้

คุณภาพและประสิทธภิาพ เพิม่พนูความรู้และ เกีย่วกับระเบียบ

รวมทัง้สร้างขวัญก าลังใจใน ประสบการณ์ในการ กฎหมายต่างๆ

การปฏิบัติงาน ท างานใหม้ีประสิทธภิาพ ทีใ่ชใ้นการปฏิบัติงาน

มากย่ิงขึ้น เพิม่มากขึ้น



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

17 กิจกรรมการบรกิาร - คา่ตอบแทน คา่จา้งพเิศษ  - พนักงานเทศบาล 60,000     60,000     60,000     - ร้อยละ  100 ของ - พนกังานเทศบาล กองการแพทย์

สาธารณสุข คา่ล่วงเวลา ส าหรับแพทย์  พนักงานจา้ง  กองการ อุดหนุนฯ อุดหนุนฯ อุดหนุนฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจา้ง พนกังานจา้ง กองการแพทย์

พยาบาลและเจา้หน้าที่ แพทย์เทศบาลเมืองล าพนู กองการแพทย์เทศบาล เทศบาลเมอืงล าพนูที่ท างาน

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ างานล่วงเวลา เมอืงล าพูนที่ท างานลว่งเวลา ลว่งเวลาทกุคนไดรั้บ

ทุกคนไดรั้บคา่ตอบแทนใน คา่ตอบแทนในการ

การท างาน ท างานตามระเบยีบฯ

18 โครงการอบรมเชิง - เจา้หน้าทีก่องการแพทย์ - เจา้หน้าทีท่ีมสุขภาพ 18,000    18,000    18,000    - เจา้หน้าทีท่ีมสุขภาพ - เกดิการถอด กองการแพทย์

ปฏิบัติการถอดบทเรียน ได้รับการอบรม มีความรู้ กองการแพทย์ สปสช./ สปสช./ สปสช./ ได้รับการอบรม บทเรียนและพฒันา

การด าเนนิงานคลินกิ สามารถถอดบทเรียน เทศบาลเมืองล าพนู เทศบาล เทศบาล เทศบาล ร้อยละ 100 การด าเนินงานคลินิก

ชุมชนอบอุน่ การด าเนินงานคลินิก ได้รับการอบรมและถอด ชุมชนอบอุน่

ชุมชนอบอุน่ บทเรียนร่วมกัน

- เพือ่ใหเ้กดิการพฒันา

และบูรณาการการท างาน

คลินิกชุมชนอบอุน่ร่วมกัน



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

19 โครงการส ารวจ - เพือ่ส ารวจความพงึพอ - บุคลากรศูนย์บริการฯ ไม่ใชง้บฯ ไม่ใชง้บฯ ไม่ใชง้บฯ - บุคลากรศูนย์ - ขอ้มูลทีไ่ด้จากการ กองการแพทย์

ความพงึพอใจและ ใจและแรงจูงใจในการ จ านวน 40 คน บริการฯตอบแบบ ส ารวจจะเป็น

แรงจูงใจในการท างาน ท างานของบุคลากรศูนย์ ตอบขอ้ซักถามตามแบบ ส ารวจไม่น้อยกวา่ ประโยชน์ในการ

ของบคุลากรศูนย์บรกิารฯ บริการฯ ส ารวจ ร้อยละ 80 พฒันาและปรับปรุง

- เพือ่น าขอ้มูลทีไ่ด้จาก - ผู้ท าแบบส ารวจ ส าหรับการวางแผน

การส ารวจมาพฒันาและ มีความพงึพอใจ มี บริหารจัดการเพือ่

ปรับปรุงใหบุ้คลากรมี ความสุขในการท างาน ใหบุ้คลากรมีความ

ความพงึพอใจ มีความสุข ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 พงึพอใจ มีความสุข

ในการท างาน ในการท างาน

20 การจัดท าค่านยิมและ  - เพือ่ส่งเสริมให้  - บุคลากรกองการ ไม่ใชง้บฯ ไม่ใชง้บฯ ไม่ใชง้บฯ  - ขา้ราชการและ  - ขา้ราชการและ กองการแพทย์

จรยิธรรมขององค์กร ขา้ราชการและเจา้หน้าที่ แพทย์ จ านวน 56 คน เจา้หน้าทีทุ่กระดับ เจา้หน้าทีทุ่กระดับ

ท่ีมีแนวทางให้ผู้ปฏบิติังาน ทุกระดับได้มีความรู้ ลงชื่อร่วมกันจัดท าคา่นิยม มีความรู้ความเขา้ใจ มีความรู้ความเขา้ใจ

ยดึถอืและปฏบิติัร่วมกัน ความเขา้ใจและยึดมัน่ใน และจริยธรรม และยึดมัน่ในคา่นิยม และยึดมัน่ในคา่นิยม

คา่นิยมและจริยธรรมของ และจริยธรรมของ และจริยธรรมของ

องคก์ร เห็นความส าคัญ องคก์รในการปฏิบัติ องคก์รในการปฏิบัติ

และเสริมสร้างภาพลักษณ์ งาน ครบถว้น 100 % งาน 

ของหน่วยงาน
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21 กิจกรรมการบรกิาร - คา่ตอบแทน คา่จา้งพเิศษ - พนักงานเทศบาล 60,000     60,000     60,000     - ร้อยละ 100 ของ - พนักงานเทศบาล กองการแพทย์

สาธารณสุข คา่ล่วงเวลา ส าหรับแพทย์ พนักงานจา้ง กองการแพทย์ อุดหนุนฯ อุดหนุนฯ อุดหนุนฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจา้ง กองการ

พยาบาลและเจา้หน้าที่ เทศบาลเมืองล าพนู พนักงานจา้ง แพทย์เทศบาลเมืองล าพนู

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ างานล่วงเวลา กองการแพทย์เทศบาล ทีท่ างานล่วงเวลาทุกคน

เมืองล าพนูทีท่ างาน ได้รับคา่ตอบแทนในการ

ล่วงเวลาทุกคนได้รับ ท างานตามระเบียบฯ

คา่ตอบแทนในการท างาน

22 โครงการอบรมเชิง - เจา้หน้าทีก่องการแพทย์ - เจา้หน้าทีม่ีสุขภาพ 18,000    18,000    18,000    - เจา้หน้าทีท่ีมสุขภาพ - เกดิการถอดบทเรียน กองการแพทย์

ปฏบิติัการการถอด ได้รับการอบรม มีความรู้ กองการแพทย์ สปสช./ สปสช./ สปสช./ ได้รับการอบรม และพฒันาการด าเนิน

บทเรยีนการด าเนนิงาน สามารถถอดบทเรียน เทศบาลเมืองล าพนู เทศบาล เทศบาล เทศบาล ร้อยละ 100 งานคลินิกชุมชนอบอุน่

คลินกิชุมชนอบอุน่ การด าเนินงานคลินิก

ชุมชนอบอุน่

- เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาและ

บูรณาการ การท างาน

คลินิกชุมชนอบอุน่ร่วมกัน



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

23 โครงการเพิ่มขีดความ เพิม่ประสิทธภิาพพนักงาน - อบรมใหค้วามรู้ 60,000 60,000 60,000 - อบรมให ้ความรู้ - จ านวนบุคลากรทีผ่่าน กอง

สามารถของบคุลากร ลูกจา้ง พนักงานจา้ง  การพจิารณา (อปท.) (อปท.) (อปท.) พนักงานเทศบาล การศึกษาดูงาน มีความรู้ สาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ ประสิทธภิาพของพนักงาน  ลูกจา้งประจ า  และ และความเขา้ใจ  ในงาน

- พฒันาบุคลากรกอง ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง พนักงานจา้งปีละ 1คร้ัง ปฏิบัติงาน

สาธารณสุขฯ ใหม้ี - บุคลากรมีความรู้ 

 ประสิทธภิาพ ความเขา้ใจ ในการ

ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้นร้อยละ 80

 อบรมและศึกษาดูงาน  - อบรมใหค้วามรู้ และทศันศกึษา 10,000 10,000 10,000  - อบรมใหค้วามรู้ และ  - บุคลากรในกอง กอง

เพือ่พฒันาศักยภาพของ ดูงานแกบุ่คลากร  ของกอง (อปท) (อปท) (อปท) ศึกษาดูงานใหก้ับ สาธารณสุขฯได้รับการ สาธารณสุขฯ

บุคลากร สาธารณสุขฯ บุคลากรจ านวน 15 คน พฒันาศักยภาพท างาน  

 - เพือ่พฒันาศักยภาพ  อย่างน้อยปีละ 1  คร้ัง ทันต่อการเปลีย่นแปลง

ของบุคลากรใหม้ีความรู้  - บุคลากรของ ของเทคโนโลยี

 กา้วหน้าทันสมยัต่อ กองสาธารณสุขฯ

เทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นแปลง มีความรู้ ความเขา้ใจ 

ไปอย่างรวดเร็วและน ามา ในการปฏิบัติงาน

ประยุกต์ใชใ้นงานพฒันา เพิม่ขึ้น ร้อยละ  80

ด้านสาธารณสุข
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการบรหิาร การบรหิารจัดการบคุลากรส านกัปลัดเทศบาล

จัดการบคุลากร - เพื่อใหม้บีคุลากรปฏบิตังิาน - ก าหนดอัตราคา่ตอบแทน 12 เดอืน 12 เดอืน 12 เดอืน คณะผู้บริหาร -คณะผู้บริหาร/สมาชกิ ส านักปลัดฯ 

- เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร/สมาชกิ คา่จ้าง  รวมทัง้คา่ใช้จ่ายอื่นที่  สมาชกิสภาเทศบาล สภาเทศบาล พนักงาน

สภาเทศบาล  พนกังานเทศบาล จ าเปน็  เช่น   พนักงานเทศบาล เทศบาลและลูกจา้ง  

และลกูจา้ง ไดรั้บเงนิเดอืน  - เงนิเดอืน/คา่จา้งประจ า/ชั่วคราว 8,605,464   8,630,000   8,650,000  ลูกจา้งประจ าและ ในหน่วยงานได้รับ  

คา่จา้ง ประโยชนต์อบแทนอื่น  -เงนิเดอืน/คา่ตอบแทน 1,578,000  1,578,000  1,578,000  และพนักงานจา้ง คา่ตอบแทนในการ  

รวมทั้งคา่ใชจ้า่ยอื่นที่จ าเปน็ เชน่     ประจ าต าแหนง่ผู้บริหาร ร้อยละ 100 มีขวัญ ปฏิบัติงาน

คา่วสัดุ, คา่สาธารณูปโภค  ฯลฯ -คา่ตอบแทนเลขาฯ/ที่ปรึกษาฯ 342,000      342,000      342,000     และก าลังใจในการ  -บุคลากรมีขวัญ 

- เพื่อพฒันาบคุลากร และสร้าง -คา่ตอบแทนสมาชิกสภาฯ 2,376,000  2,376,000  2,376,000  ปฏิบัติงาน ก าลังใจในการ 

ขวญั ก าลงัใจในการปฏบิตังิาน -คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตังิาน 40,740       40,740       40,740       ปฏิบัติงาน

    อันเปน็ประโยชนแ์กอ่ปท.  -งานมีประสิทธภิาพ

-คา่เบี้ยประชุม 10,000        10,000        10,000        มากย่ิงขึ้น

- คา่อาหารท าการนอกเวลา 3,000          3,000          3,000          

- คา่เช่าบา้น 96,000        96,000        96,000        

-คา่ช่วยเหลอืการศกึษาบตุร 220,000      220,000      220,000      

 -รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บริการ 3,500,000   3,500,000   3,500,000  
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                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการบรหิาร - คา่เดนิทางไปราชการ 320,000      320,000      320,000     ส านักปลัดฯ 

จัดการบคุลากร - คา่ไฟฟา้ 40,000        40,000        40,000        

(ต่อ) -คา่น้ าประปา 85,000        90,000        90,000        

- คา่โทรศพัท์ 240,000      240,000      240,000      

-คา่ไปรษณีย์ คา่โทรเลขฯ 80,000        80,000        80,000        

-คา่บริการทางดา้นโทรคมนาคม 1,000          1,000          1,000          

- คา่ช าระหนี้เงนิกู ้ก.ส.ท. 3,309,300  3,309,300  3,309,300  

   และเงนิกูธ้นาคารออมสนิ



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการบรหิาร การบรหิารจัดการบคุลากรกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

จัดการบคุลากร - เพื่อใหม้บีคุลากร - จดัใหม้เีงนิเดอืน  คา่จา้ง  - พนักงานเทศบาล  - บุคลากรในหน่วยงาน กอง

(ต่อ) ปฏบิตังิานและไดรั้บ คา่ตอบแทน  ประโยชน์  ลูกจา้งประจ า ได้รับเงนิเดือน คา่จา้ง สาธารณสุขฯ

 เงนิเดอืนคา่จา้ง ตอบแทนอื่น คา่ใชจ้า่ยที่  พนักงานจา้ง  ได้รับ คา่ตอบแทนในการ

คา่ตอบแทนประโยชน ์ เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน เงนิเดือน คา่จา้ง ปฏิบัติงาน

ตอบแทนอื่น และคา่ใช้ ราชการ  ดงันี้ คา่ตอบแทน ในการ - บุคลากรมีขวัญและ

จา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม ปฏิบัติงานกอ่นสัปดาหท์ี ่ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน -เงนิเดอืน/คา่จา้ง 3,636,956 3,636,956 3,636,956 2  ของเดือน

- เพือ่สร้างขวัญและ -คา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตงิานฯ 60,920 60,920 60,920

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน -คา่อาหารท าการนอกเวลา 2,000 2,000 2,000

  - เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร 25,520 25,520 25,520  

-คา่เดนิทางไปราชการ 313,000      313,000      313,000     

- คา่น้ าประปา 1,000 1,000 1,000



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการบรหิาร การบรหิารจัดการบคุลากรกองวิชาการและแผนงาน

จัดการบคุลากร - เพือ่ใหม้ีบุคลากรปฏิบัติ - จัดใหม้ีเงนิเดือน - พนักงานกองวชิา - บุคลากรในหน่วย กองวชิาการฯ

(ต่อ) งานและได้รับเงนิเดือน คา่จา้ง คา่ตอบแทน การๆได้รับเงนิเดือน งานได้รับเงนิเดือน

คา่จา้งอื่นและคา่ใชจ้า่ยอื่น ประโยชน์ตอบแทน คา่จา้ง คา่ตอบแทน คา่จา้ง คา่ตอบแทน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏิบัติ อื่นคา่ใชจ้า่ยอื่นที่ ร้อยละ 100 ในการปฏิบัติงาน

งาน เกีย่วขอ้งกับการ - มีบุคลากรทีรั่บผิด - บุคลากรมีขวัญ

- เพือ่สร้างขวัญก าลังใจ ปฏิบัติราชการ ดังนี้ ชอบในแต่ละงานของ ก าลงัใจในการปฏบิตังิาน

ในการปฏิบัติงาน กองวชิาการ ฯ กองวชิาการ อย่าง - มีบุคลากรครบ

- จ านวนคนเหมาะสม -เงนิเดือน/คา่จา้ง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 น้อยงานละ 1 คน ทุกงานตามกรอบ

กับปริมาณงาน -คา่อาหารท าการนอกเวลา 30,000 30,000 30,000 อัตราก าลังของกอง

เวลา วชิาการ

-คา่เดินทางไปราชการ 50,000 50,000 50,000



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

๒๔ โครงการบรหิาร การบรหิารจัดการบคุลากรกองสวัสดกิารสังคม

จัดการบคุลากร - เพือ่ใหม้ีบุคลากรปฏิบัติ -  เงนิเดือน/คา่จา้ง 1,100,000 1,200,000 1,300,000 -  ร้อยละ 100 - บุคลากรในหน่วยงาน กองสวสัดกิารฯ

(ต่อ) งานและได้รับเงนิเดือนคา่จา้ง -  คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติ 86,400 86,400 86,400 บุคลากรกองสวัสดิการ ได้รับเงนิเดือนคา่จา้ง

คา่ตอบแทนประโยชน์ตอบ ราชการอันเป็นประโยชน์ สังคมได้รับเงนิเดือน คา่ตอบแทน  ในการ

แทนอื่น  และคา่ใชจ้า่ยอื่นที่ แก ่อปท. คา่ตอบแทน คา่จา้ง ปฏิบัติงาน

เกีย่วขอ้งกับการปฏิบัติงาน -  เงนิคา่ตอบแทนปฏิบัติ 10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติงานครบ - บุคลากรมีขวัญก าลัง

- เพือ่สร้างขวัญก าลังใจใน งานนอกเวลาราชการ ถว้นตามก าหนด ใจในการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน - เงนิคา่เดินทางไปราชการ 10,000 10,000 10,000



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการบรหิาร การบรหิารจัดการบคุลากรกองคลัง กองคลัง

จัดการบคุลากร - เพือ่ใหบุ้คลากรได้รับ จา่ยเงนิเดือน/คา่จา้ง บุคลากรใน - บุคลากรในหน่วยงาน

(ต่อ) เงนิเดือน คา่จา้ง คา่ตอบแทน คา่ตอบแทน หน่วยงานกองคลัง ได้รับคา่ตอบแทน

ประโยชน์ตอบแทนอื่น และ บุคลากรกองคลัง  ดังนี้ ประกอบด้วย ในการปฏิบัติงาน

และคา่ใชจ้า่ยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง -เงนิเดือน/คา่จา้ง 2,900,000 3,500,000 3,550,000 พนักงานเทศบาล - สร้างขวัญและก าลังใจ

กับการปฏิบัติงาน -คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติ 1,000 1,000 1,000 จ านวน 9  อัตรา ในการปฏิบัติงาน

- เพือ่ขวัญและก าลังใจ    ราชการ และพนักงานจา้ง

   ในการท างาน -เงนิชว่ยเหลือ 70,000 70,000 70,000 จ านวน 20 อัตรา

    การศึกษาบุตร ได้รับคา่ตอบแทน

-คา่อาหารท าการ 30,000 30,000 35,000 ครบถว้น

   นอกเวลาราชการ

-คา่เดินทางไปราชการ 10,000 15,000 25,000



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการบรหิาร การบรหิารจัดการบคุลากรกองช่าง

จัดการบคุลากร -เพือ่ใหม้ีบุคลากร - จัดใหม้ีเงนิเดือน    -บุคลากรในหน่วยงาน -บุคลากรใน กองชา่ง

(ต่อ) ปฏิบัติงาน คา่จา้ง คา่ตอบแทน กองชา่ง จ านวน 60 หน่วยงานได้รับ

และได้รับเงนิเดือน คา่จา้ง ประโยชน์ตอบแทน คน ได้รับเงนิเดือน เงนิเดือน คา่จา้ง

คา่ตอบแทน ประโยชน์ อื่น คา่ใชจ้า่ยอื่นที่ คา่จา้ง คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนในการ

ตอบแทนอื่น และคา่ใช้ เกีย่วขอ้งกับการ    ปฏิบัติงาน

จา่ยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกับ ปฏิบัติราชการ ดังนี้  -บุคลากรมีขวัญ

การปฏิบัติงาน -เงนิเดือน/คา่จา้ง 7,534,200 7,534,200 7,534,200 ก าลังใจในการ

-เพือ่สร้างขวัญก าลังใจ -คา่ตอบแทนการ 20,000 20,000 20,000  ปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานนอกเวลา

 -คา่เชา่บ้าน 48,000 48,000 48,000

 -เงนิชว่ยเหลือการ 97,750 97,750 97,750

ศึกษาบุตร

-คา่เดินทางไปราชการ 70,000 70,000 70,000

-เงนิประจ าต าแหน่ง 134,400 134,400 134,400

วชิาชพี

-คา่ไฟฟา้ 500,000 500,000 500,000



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการบรหิาร -คา่น้ าประปา 30,000 30,000 30,000

จัดการบคุลากร -.คา่โทรศัพท์ 3,000 3,000 3,000

(ต่อ) -คา่บริการ 10,000 10,000 10,000

ทางด้านโทรคมนาคม

การพฒันาและเพิม่ประสิทธภิาพบุคลากร    

- เพือ่พฒันาบุคลากรใหม้ี - จัดใหม้ีการอบรม 30,000 30,000 30,000 -จ านวนพนักงาน บุคลากรมี กองชา่ง

ประสบการณ์และ ใหค้วามรู้เกีย่วกับ (อปท.) (อปท.) (อปท.) ได้รับการอบรมเพิม่ขึ้น ประสบการณ์และ

มีคุณภาพ การปฏิบัติงาน    ร้อยละ 2 มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น

ด้านชา่งแกบุ่คลากร -งานมีประสิทธภิาพ

 -จัดใหม้ีการศึกษา มากย่ิงขึ้น

ดูงานเกีย่วกับการ  

ปฏับัติงานด้านชา่ง



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการบรหิาร การบรหิารจัดการบคุลากร กองการศึกษา

จัดการบคุลากร -  เพือ่ใหม้ีบุคลากรปฏิบัติงาน - เงนิเดือน/ คา่จา้ง 60,671,580 60,671,580 60,671,580  -ร้อยละ 100 -  บุคลากรได้ปฏิบัติงาน กอง

(ต่อ) และได้รับเงนิเดือน คา่จา้ง - คา่อาหารท าการนอกเวลา 3,000 3,000 3,000 -  บุคลากรได้ปฏิบัติ และได้รับเงนิเดือน คา่จา้ง การศกึษา

คา่ตอบแทน ประโยชน์ตอบเทน -คา่ตอบแทนผู้ปฎิบัติงานฯ 35,000 35,000 35,000 งานและได้รับเงนิเดือน คา่ตอบแทน ประโยชน์ โรงเรียนสังกดั

อื่น และคา่ใชจ้า่ยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง - คา่เชา่บ้าน 1,000 1,000 1,000 คา่จา้ง คา่ตอบแทน ตอบแทนอื่น และคา่ใชจ้า่ย เทศบาล

กับการปฏิบัติงาน - คา่ชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 15,000 15,000 ประโยชน์ ตอบแทนอื่น อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการ ศูนย์พัฒนา

-  เพือ่สร้างขวัญก าลังใจในการ-คา่เดินทางไปราชการ 375,000 375,000 375,000 และคา่ใชจ้า่ยอื่นที่ ปฏิบัติงาน เด็กเล็ก

ปฏิบัติงาน -คา่รักษาพยาบาล 20,000 20,000 20,000 เกีย่วขอ้งกับการ - พนักงานมีขวัญก าลังใจ

-คา่น้ าประปา 100,000 100,000 100,000 ประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการปฏิบัติงาน

-เงนิอุดหนุนส าหรับส่งเสริม 6,385,800 6,385,800 6,385,800 การปฏิบัติงาน - พนักงาน และบุคลากร

ศักยภาพการจัดการศึกษา - พนักงานมีขวัญก าลัง ทางการศึกษาได้รับการ

ท้องถิน่ ใจในการปฏิบัติงาน พฒันางวชิาการ

- คา่ใชจ้า่ยในการประชุม 300,000 300,000 300,000 - พนักงาน และบุคลากร

คณะกรรมการประสานงาน ทางการศึกษาได้รับการ

วชิาการ พฒันางวชิาการ



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการบรหิาร การบรหิารจัดการบคุลากร กองการแพทย์

จัดการบคุลากร จัดใหม้ีเงนิเดือน  คา่จา้ง - พนักงานเทศบาล , - ร้อยละ  100  ของ - พนักงานเทศบาล กองการแพทย์

(ต่อ) คา่ตอบแทน  ประโยชน์ พนักงานจา้ง  กองการแพทย์ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ พนักงานเทศบาล  พนักงานจา้ง

ตอบแทนอื่น  คา่ใชจ้า่ยอื่น เทศบาลเมืองล าพนูทุกคน พนักงานจา้งกองการแพทย์ กองการแพทย์

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏิบัติ เทศบาลเมืองล าพนู เทศบาลเมืองล าพนู 

ราชการ ดังนี้  ทุกคนได้รับเงนิเดือน ทุกคนได้รับเงนิเดือน

 1. เงนิเดือนและคา่จา้ง 6,684,300   6,684,300   6,684,300  และคา่จา้งประจ า และคา่จา้งประจ า

ประจ า ตามก าหนด ตามก าหนด

 2 .คา่ตอบแทนการปฏิบัติ 60,500      60,500      60,500      

   งานนอกเวลาฯ

 3. เงนิชว่ยเหลือการ 60,000      60,000      60,000      

ศึกษาบุตร

 4. คา่จา้งชั่วคราว 237,600   237,600   237,600   

 5 .เงนิชว่ยเหลือคา่ - - -

รักษาพยาบาล

 6 .คา่เชา่บ้าน 500 500 500

 7. คา่เดินทางไปราชการ - - -



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลลัพธ์ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน :การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

       ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การพัฒนาด้านสังคม  การเมอืง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

                แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 : แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของบคุลากร สร้างเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งเปน็ระบบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 กิจกรรมการบรหิารจัดการ  8 .คา่ไฟฟา้ 2,000        2,000        2,000        กองการแพทย์

บคุลากร  (ต่อ)  9. คา่น้ าประปา 3,000        3,000        3,000        

 10 .คา่โทรศัพท์ 2,000        2,000        2,000        

 11. คา่รับรองพธิกีาร 1,500        1,500        1,500        

และการบริการ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 ระบบสารสนเทศ GIS พัฒนาระบบจดัเก็บแผนท่ีภาษฯี กองคลัง

- เพือ่ปรับปรุงและพัฒนา -เพือ่ตั้งระบบคอมพวิเตอร์ 10,000     10,000 10,000 - เพือ่ใชใ้นการตรวจ - ท าใหก้ารจัดเกบ็ภาษี

ระบบการจัดเกบ็ขอ้มลูของ ใชใ้นงานแผนที่ภาษฯี สอบแปลงที่ดนิภายใน และคา่ธรรมเนยีมเปน็

แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์ ใหท้นัสมยั เขตเทศบาลฯ ที่มอียู่ ไปดว้ยความสะดวก

สนิ  GIS  สู่โปรแกรม -เพือ่น าเขา้และปรับปรุงฐาน 6 โซน    แบง่เปน็ รวดเร็ว  และถกูตอ้ง

NMTTaxmap ขอ้มลูแผนที่ภาษฯี 57 เขตย่อย มปีระสทิธภิาพ

- เพือ่การปรับปรุงและ - เพือ่เปน็คา่ตอบแทนใหแ้ก่ 5,351 แปลง - มขีอ้มลูใชส้ าหรับการ

น าเขา้ขอ้มลูใหเ้ปน็ปจัจุบนั วทิยากรผู้ใหค้วามรู้    และ ไดอ้ย่างถกูตอ้งและ จัดเกบ็ที่ถกูตอ้งและเปน็

พร้อมใชใ้นการจัดเกบ็ภาษี ค าแนะน าในการน าขอ้มลู มปีระสทิธภิาพ ปจัจุบนั

- เพือ่การปรับปรุงและ สารสนเทศมาใชก้บัโปรแกรม

น าระบบขอ้มลูที่มอียู่ใช้ NMTTaxmap

ร่วมกบังานอื่นได้

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

2 การใชเ้ทคโนโลยี ช าระภาษทีอ้งถิ่นผ่านธนาคาร กองคลัง

สารสนเทศเพิ่ม - เพือ่อ านวยความสะดวกใน -   เพือ่เปน็คา่ธรรมเนยีม 20,000     20,000 20,000 -  เพือ่อ านวยความ - ท าใหก้ารจัดเกบ็ภาษี

ประสทิธภิาพการท างาน การใหบ้ริการแกป่ระชาชนผู้ ในการออกใบเสร็จใหแ้ก่ สะดวกและแบง่เบา และคา่ธรรมเนยีมเปน็

ช าระภาษทีี่มภีมูลิ าเนาอยู่ตา่ง ธนาคารผู้เขา้ร่วมโครงการ ภาระผู้ช าระภาษี ไปดว้ยความสะดวก

จังหวัด ช าระภาษผ่ีานธนาคาร จากจ านวน ผู้ช าระภาษีรวดเร็ว และถกูตอ้ง

- เพือ่เพิม่ทางเลอืกในการ ทัง้หมด 3,754 ราย มปีระสทิธภิาพ

บริการประชาชนในการช าระ - อ านวยความสะดวก

ภาษทีอ้งถิ่น แกป่ระชาชนผู้ช าระภาษี

3 ค่ากระแสไฟฟา้ - เพือ่ใหป้ระชาชนมโีครงสร้าง - เพือ่เปน็คา่ใชจ้่ายเปน็ 500,000   500,000 1,000,000 - จ่ายคา่กระแสไฟฟา้ - เพือ่ใหป้ระชาชนในเขต กองคลัง

ที่เอื้ออ านวยตอ่การพัฒนา คา่กระแสไฟฟา้ภายใน ตามจุดที่ไมไ่ดใ้ชไ้ฟฟา้ เทศบาลมคีวามสะดวก

เศรษฐกจิและสงัคม มคีวาม เขตเทศบาลเมอืงล าพูน สว่นเกนิสทิธิ์ จ านวน และมคีวามปลอดภยั

ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สนิ 18 จุด



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

4 ค่าอากรถอนคนื - เพือ่จ่ายเปน็คา่ภาษอีากรที่ - เพือ่เปน็คา่อากรถอนคนื 1,000       1,000 1,000 - จ่ายเปน็คา่อากร -  เพือ่อ านวยความ กองคลัง

เทศบาลรับเขา้เปย็รายรับแลว้ ของถอนคนืผู้ช าระภาษี ถอนคนืจากผู้ สะดวกใหแ้กผู้่มหีนา้ที่

ผู้เสยีภาษอีากรนั้นขอคนื ภายในเขตเทศบาล ช าระภาษฯี  จ านวน ช าระภาษ ีกรณีขอคนื

3,754 ราย เงนิภาษี

5 ระบบสารสนเทศเพื่อการ พัฒนาระบบสารสนเทศ GIS เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม

พฒันาเทศบาล - เพือ่วางระบบการ - ตดิตั้งและจัดเกบ็ขอ้มลู - 10,000,000 10,000,000 -มเีคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ - การบริหารงาน กองชา่ง

ระบายน้ าและวางระบบ ระบบระบายน้ า (อปท./ (อปท./ ในการจัดเกบ็และ และการปอ้งกนัน้ าทว่ม

การปอ้งกนัน้ าทว่ม -วางระบบการปอ้งกนั อุดหนนุ) อุดหนนุ) วางระบบระบายน้ า เปน็ไปอย่างมี

ในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน น้ าทว่มและจัดท าผัง ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธภิาพ

พร้อมแผนปอ้งกนั -มขีอ้มลูระบบระบายน้ า

-จัดหาเคร่ืองชี้พกิดั ที่เปน็ปจัจุบนั สามารถ

บนพื้นโลก(GIS) เพือ่ใชใ้น เรียกดเูพือ่การท างานได้

การปฏบิตังิาน -มวีัสดคุรุภณัฑท์ี่จ าเปน็

และเพยีงพอในการ

ปฏบิตังิาน
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(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

6 ปรับปรุง ซ่อมแซมท่ีดนิ -เพือ่ปรับปรุง/พัฒนาและ -ซอ่มแซมระบบทอ่ 350,000  350,000 350,000 -ระบบการระบายน้ า -ระบบระบายน้ า กองชา่ง

และสิ่งก่อสร้าง ซอ่มแซมที่ดนิและสิ่ง ระบายน้ าและระบบ (อปท.) (อปท.) (อปท.) และระบบรวบรวม และระบบรวบรวม

กอ่สร้างที่อยู่ในความดแูล รวมรวบน้ าเสยีในเขต น้ าเสยีในเขตเทศบาล น้ าเสยีสามารถ

ของงานบ าบดัน้ าเสยี เทศบาลเมอืงล าพูน ไดรั้บการซอ่มแซม ใชก้ารไดอ้ย่างมี

-ปรับปรุง ซอ่มแซม และบ ารุงรักษา ประสทิธภิาพ

ประตนู้ าคเูมอืง ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ -ระบบระบายน้ า

ประตรูะบายน้ า ภายในเขตเทศบาล

สถานสีบูน้ า ระบบ เมอืงล าพูนสามารถ

ทอ่รวบรวมน้ าเสยี ระบายน้ าทว่มขังได้

รางระบายน้ า  ฯลฯ อย่างมปีระสทิธภิาพ

-ประตนู้ าคเูมอืง

 ประตรูะบายน้ า

 สถานสีบูน้ า ระบบ

 ทอ่รวบรวมน้ าเสยี

รางระบายน้ า ฯลฯ

สามารถใชก้ารได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
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               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

6 ปรับปรุง ซ่อมแซมท่ีดนิ - เพือ่ปรับปรุง/พัฒนาและ - ปรับปรุง ซอ่มแซม 30,000     - หลงัคาอาคาร - หลงัคาอาคารมี ส านักปลัด

และสิ่งก่อสร้าง ซอ่มแซมที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง หลงัคาที่เชื่อมตอ่ระหวา่ง ที่ช ารุดไดรั้บการ สภาพเรียบร้อย

(ต่อ) ที่อยู่ในความดแูล อาคารส านกังานกบัหอ้ง ซอ่มแซมใหม้ี น้ าไมร่ั่วซมึ

ของส านกัปลดั ทะเบยีนและบตัร สภาพดี

- ปรับปรุง ซอ่มแซม หอ้งน้ า 100,000   - หอ้งน้ าที่ช ารุด - หอ้งน้ ามสีภาพสะอาด

ใตอ้าคารส านกังาน ไดรั้บการซอ่มแซม เรียบร้อย

- ปรับปรุง ซอ่มแซม 200,000   แกไ้ขใหม้สีภาพดี - เกดิความพงึพอใจ

หอ้งน้ าตลาดเย็น ตอ่พนกังานเทศบาล

เทศบาลเมอืงล าพูน และประชาชนที่มา

ตดิตอ่ราชการ

ณ ส านกังานเทศบาล
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               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

7 บ ารุงรักษา ซ่อมแซมและ -เพือ่บ ารุงรักษา ซอ่มแซม -อุปกรณ์และเคร่ืองมอื 100,000   100,000 100,000 อุปกรณ์และเคร่ืองมอื -ท าใหห้นว่ยงานมี กองชา่ง

ปรับปรุงอปุกรณ์และ และปรับปรุงอุปกรณ์และ เคร่ืองใชใ้นการปฏบิตังิาน (อปท.) (อปท.) (อปท.) เคร่ืองใชใ้นการปฏบิตัิ อุปกรณ์เคร่ืองมอื

เครื่องมอื เครื่องใช้ เคร่ืองมอืเคร่ืองใชใ้นการ ของกองชา่ง ประกอบดว้ย งาน ดา้นชา่งไดรั้บ เคร่ืองใชท้ี่พร้อม

ในการปฏบิัติงาน ปฏบิตังิานตา่งๆที่ช ารุด เคร่ืองคอมพวิเตอร์ การซอ่มแซมและ ส าหรับการ

เสยีหายใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี เคร่ืองโทรสาร บ ารุงรักษา ซอ่มแซม ปฏบิตังิาน 

และพร้อมใชง้าน เคร่ืองถา่ยเอกสาร และบ ารุงรักษาไดอ้ย่าง -ท าใหก้ารปฏบิตัิ-

เคร่ืองพมิพ ์กลอ้งส ารวจ มปีระสทิธภิาพ งานมปีระสทิธภิาพ

เคร่ืองจักรของสถานสีบูน้ า ดย่ิีงขึ้น

เคร่ืองสบูน้ า ฯลฯ

-เพือ่บ ารุงรักษา ซอ่มแซม -จา้งเหมาเอกชนด าเนนิการ 250,000   250,000 250,000 อุปกรณ์และเคร่ืองมอื -ท าใหห้นว่ยงานมี กองชา่ง

และปรับปรุงยานพาหนะ ซอ่มแซม เคร่ืองจกัรกล (อปท.) (อปท.) (อปท.) เคร่ืองใชใ้นการปฏบิตัิ อุปกรณ์เคร่ืองมอื

เคร่ืองจักรกล ครุภณัฑ์ ยานพาหนะและอุปกรณ์ตา่งๆ งานดา้นชา่งไดรั้บการ เคร่ืองใชท้ี่พร้อม

ตา่งๆ ของหนว่ยงานที่ -จดัซื้ออะไหลส่ าหรับซอ่มแซม ซอ่มแซมและบ ารุง ส าหรับการใชง้าน

ช ารุดเสยีหายใหค้งอยู่ เคร่ืองจกัรกลยานพาหนะ 170,000    170,000 170,000 รักษาไดอ้ย่างมี -ท าใหก้ารปฏบิตังิาน

ในสภาพที่ดพีร้อมใชง้าน และอุปกรณ์ตา่งๆ (อปท.) (อปท.) (อปท.) ประสทิธภิาพ มปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น
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8 พฒันาระบบงานควบคุม -เพือ่พัฒนาการใหบ้ริการ -ตดิตั้งระบบปฏบิตักิาร 500,000   500,000 - หนว่ยงานกองชา่ง -การใหบ้ริการดา้นงาน กองชา่ง

อาคารแบบครบวงจร ประชาชนในดา้นการขอ งานควบคมุอาคาร (อปท./ (อปท./ มรีะบบปฏบิตังิาน ควบคมุอาคารของ

อนญุาตกอ่สร้างอาคาร จ านวน 1 ระบบ อุดหนนุ) อุดหนนุ) ควบคมุอาคารที่มี เทศบาลเปน็ไปอย่างมี

ใหม้ปีระสทิธภิาพย่ิงขึ้น  ประสทิธภิาพ ประสทิธภิาพพร้อมทัง้

และสามารถเชื่อมโยง     จ านวน 1 ระบบ สามารถเชื่อมโยงให้

ระบบการใหบ้ริการดา้น บริการกบัหนว่ยงานอื่นๆ

การออกหมายเลขบา้น ไดอ้ย่างครบวงจร

การขอใชไ้ฟฟา้,น้ าประปา

อย่างครบวงจร

9 โครงการความร่วมมอืกับ ดา้นการพัฒนาความร่วมมอืกบัตา่งประเทศ

ต่างประเทศ - เพือ่แลกเปลี่ยนความรู้ - จัดท าโครงการ - - - - มโีครงการความ - เทศบาลสามารถ ทุกกอง

ดา้นวชิาการและใหค้วาม ชว่ยเหลอื และสนบัสนนุ ร่วมมอืกบัตา่งประเทศ ปฏบิตังิานดา้นวชิา

ชว่ยเหลอืสนบัสนนุ ดา้นวชิาการตา่ง ๆ อย่างนอ้ย ปลีะ  1 การไดม้าตรฐานและ

ระหวา่งกนัและกนั -เกดิความร่วมมอืดา้น โครงการ เปน็ที่ยอมรับจาก

ตา่งๆระหวา่งกนั ตา่งประเทศ
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10 โครงการถ่ายโอนงาน/ - เพือ่รองรับการจัดสรรงบ - จัดท าระบบและเอกสาร 15,000     15,000 15,000 - ประสานงานรวบ - เปน็การรองรับการ กองวชิาการฯ

กิจกรรมบรกิารสาธารณะ ประมาณของรัฐบาล เพือ่รองรับการถา่ยโอนฯ รวมเอกสารขอ้มลู จัดสรรงบประมาณ

 ใหส้อดคลอ้งกบั - จัดท าแผนโครงการ ภารกจิ การถา่ยโอน ของรัฐบาลใหแ้กท่อ้งถิ่น

บทบญัญัตใินรัฐธรรมนญู ใหค้รอบคลมุกจิกรรม อ านาจตาม พรบ. - เพือ่ใหบ้ริการแก่

แหง่ราชอาณาจักรไทย สาธารณะ ขัน้ตอนการกระจาย ประชาชนอย่างทั่ว

พ.ศ.2550 และพระราช - จัดท าคู่มอืมาตรฐาน อ านาจสู่ทอ้งถิ่น ถงึและครอบคลมุทัง้

บญัญัตกิ าหนดแผน การปฏบิตังิานเพือ่เผยแพร่ พ.ศ.2542 เพือ่จัด พื้นที่

ขัน้ตอนการกระจาย - เขา้ร่วมการอบรม ท าคู่มอืมาตรฐาน

อ านาจสู่ทอ้งถิ่น ตามที่ส านกันายกรัฐมนตรี การปฏบิตังิานอย่าง

พ.ศ.2542 ตามนโยบาย ก าหนด นอ้ย 1 ฉบบั

ของรัฐในการที่จะกระจาย - เขา้ร่วมการอบรมให้

อ านาจไปสู่ทอ้งถิ่น ความรู้เกี่ยวกบัอ านาจ

หนา้ที่ตามภารกจิที่ได้

รับการถา่ยโอนอ านาจ

ตามกฎหมาย
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๑๑ โครงการระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ชุมชน

เพื่อการพฒันาเทศบาล -เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน - ศนูย์การเรียนรู้ - 10,000 10,000 - มกีารอบรมให้ - ศูนย์การเรียนรู้ ICT กองสวสัดกิารฯ

สามารถเรียนรู้ ไดด้ว้ย ICT ชุมชนใหม้ศีกัยภาพ ความรู้แกป่ระชาชน ชุมชนมศีักยภาพบริการ

ตนเองผ่านทางเทคโนโลยี ในการบริการประชาชน 1 คร้ัง ประชาชน

สารสนเทศ -จัดใหม้กีารอบรมและ - วัสดอุุปกรณ์ - ประชาชนมแีหลง่เรียนรู้

- เพือ่เปน็สื่อกลางการ ถา่ยทอดวทิยาการ ศนูย์การเรียนรู้ ICT ที่สามารถเขา้ถงึความรู้

แลกเปลี่ยนขอ้มลูในแตล่ะ ดา้นคอมพวิเตอร์แก่ ชุมชนมคีวามพร้อม และใหก้ารบริการดา้น

ชุมชนในดา้นภมูปิญัญา เดก็ เยาวชนและ ในการบริการ อนิเตอร์เนต็ของภาครัฐได้

ทอ้งถิ่นตลอดจนแลก ประชาชน และผู้ดอ้ย - ชุมชนสามารถเขา้ถงึ

เปลี่ยนประสบการณ์ โอกาส องคค์วามรู้ที่นา่สนใจ

ความรู้ของคนในชุมชน ในรูปแบบตา่งๆ 
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๑๑ โครงการระบบสารสนเทศ ระบบอนิเตอร์เนทชุมชน

เพื่อการพฒันาเทศบาล - เพือ่เปน็แหลง่การเรียนรู้ - ตดิตั้งระบบอนิเตอร์เนต็ 1,000,000     1,000,000 1,000,000 - มรีะบบอนิเตอร์เนต็ - มรีะบบอนิเตอร์เนต็ กองวชิาการ

(ต่อ) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชน (WiFi ชุมชน) (อปท./ (อปท./ (อปท./ ชุมชนที่สามารถ ความเร็วสงูที่มี

และการสื่อสารของเดก็ จากการตดิตั้งน าร่อง อุดหนนุ) อุดหนนุ) อุดหนนุ) ครอบคลมุพื้นที่ ประสทิธภิาพ ส าหรับ

เยาวชน และชุมชน จ านวน 7 จุด ใหค้รอบคลมุ เขตเทศบาลทัง้ เปน็แหลง่เรียนรู้ดา้น

- เพือ่สง่เสริมการเรียนรู้ ทกุพื้นที่ในเขตเทศบาล 6 ตารางกโิลเมตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตลอดชวีติ - ขยายพื้นที่ในการใหบ้ริการ และการสื่อสารของเดก็

ตามจุดทอ่งเที่ยว

- ยกระดบัคณุภาพของ

software ใหง้า่ยตอ่การ

ใชง้าน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี
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12 โครงการปรับปรุงต่อเติม - เพือ่ปรับปรุงสถานที่ - ด าเนนิการมอบเร่ืองให้ - 700,000 700,000 - ประชาชนมคีวาม - ประชาชนมคีวาม กองสวสัดกิารฯ

อาคารส านักงาน ท างาน ส าหรับบริการ กองชา่งออกแบบ และ พงึพอใจในการเขา้รับ พงึพอใจในการเขา้รับ

ของเทศบาลแกป่ระชาชน ประมาณการปรับปรุงพื้นที่ บริการของเทศบาล การบริการของเทศบาล

ใหไ้ดรั้บความสะดวก ส าหรับบริการประชาชน - มพีื้นที่ในการใหบ้ริการ

และสามารถอ านวย ประชาชน และสามารถ

ความสะดวกแกป่ระชาชน อ านวยความสะดวกแก่

ที่มาตดิตอ่งาน ประชาชนที่มาตดิตอ่งาน

13 กิจกรรมจดัภูมทัิศน์ของ   - ปรับปรุงภมูทิศัน์ - จัดซื้อไมด้อก ไมป้ระดบั/ 20,000     20,000 20,000 -ภมูทิศันบ์ริเวณศนูย์ -ภมูทิศันบ์ริเวณศนูย์ กองการแพทย์

กองการแพทย์ บริเวณศนูย์บริการใหเ้กดิ ปลกูหญา้/ตน้ไม ้บริเวณ สปสช. สปสช. สปสช. บริการสาธารณสขุ บริการสาธารณสขุ

ความสวยงาม งามตา  รอบๆอาคารศนูย์บริการ เทศบาลเมอืงล าพูน เทศบาลเมอืงล าพูนไดรั้บ

ท าใหส้ขุภาพจิตดขีึ้น สาธารณสขุ ไดรั้บการปรับปรุงมี การปรับปรุงมคีวาม

ความสวยงาม  อย่าง สวยงาม

สม่ าเสมอ
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               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

14 โครงการพัฒนาระบบบรกิาร - เพื่อใหม้คีรุภณัฑ ์วัสดุ  - พัฒนาระบบบริการ 743,900  -  - - ขอ้แนะน าของคณะ - ครุภณัฑ ์วัสด ุและ กองการแพทย์

สาธารณสขุ กองการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สาธารณสขุสว่นขาดตาม คลนิกิฯ กรรมการตรวจ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ใช้

เทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปี เพยีงพอ มคีวามพร้อมให้ ประเดน็ขอ้แนะน าของ  (งบ QOF ประเมนิหนว่ยบริการ กับผู้ปว่ยมคีุณภาพมาตรฐาน

งบประมาณ 2560 บริการประชาชนและ คณะกรรมการตรวจ 2559) ตามเกณฑก์ารขึ้น มคีวามพร้อมใชง้าน

สามารถน าไปใชง้านได้ ประเมนิหนว่ยบริการตาม งบลงทนุ ทะเบยีนในป ี2558 - ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ

ตลอดเวลา เกณฑก์ารขึ้นทะเบยีน สปสช. ไดรั้บการพัฒนาแกไ้ข บริการตามเกณฑก์ารขึ้น

- เพื่อพัฒนาระบบบริการ และตอ่สญัญาใหบ้ริการ ร้อยละ 100 ทะเบยีน และตอ่สญัญา

สาธารณสขุในหนว่ยงาน สาธารณสขุ - ศนูย์บริการฯ ใหบ้ริการสาธารณสขุของ

ใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน - ครุภณัฑก์ารแพทย์ ผ่านกณฑก์ารประเมนิ ส านกังานหลกัประกนั

หนว่ยบริการปฐมภมู ิและ - ครุภณัฑส์ านกังานที่ มาตรฐานหนว่ยบริการ สขุภาพแหง่ชาติ

หนว่ยบริการประจ า เกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการ ประจ า ร้อยละ 100 - ผู้รับบริการมคีวาม

- คา่ที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง - ประชาชนผู้รับบริการ พงึพอใจตอ่การใหบ้ริการ

เพื่อปรับปรุงส าหรับการบริการ ไดรั้บบริการที่มคีณุภาพ ไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ 80

- ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ และมคีวามพงึพอใจ

ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80
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15 การจดัท าระบบส ารอง - เพื่อใหก้ารบริการเปน็ไปอย่าง - จัดท าระบบส ารอง 500,000    -  -  - ศนูย์บริการฯ มี  - การใหบ้ริการของ กองการแพทย์

ไฟฟา้ส าหรับการบรกิาร ตอ่เนื่องและมปีระสทิธภิาพ ไฟฟา้ 1 ระบบ เทศบาล ระบบส ารองไฟฟา้ ศนูย์บริการฯ เปน็ไป

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข - มรีะบบส ารองไฟฟา้ เพือ่การบริการ อย่างตอ่เนื่องและมี

เทศบาลเมอืงล าพนู ส าหรับการบริการ ประสทิธภิาพ

16 โครงการพัฒนาระบบบรกิาร - เพือ่พัฒนารูแปบบการ - พัฒนารูปแบบการเกบ็ 200,000    -  - - รูปแบบการเกบ็ - ประชาชนกลุ่มเปา้ กองการแพทย์

ปฐมภูมิและระบบสขุภาพ เกบ็ขอ้มลูสถานการณ์ ขอ้มลูสถานการณ์สขุภาพ เทศบาล ขอ้มลูสถานการณ์ หมายไดรั้บการดแูล

ชมุชนเทศบาลเมืองล าพูน สขุภาพชุมชน ชุมชนจากการบนัทกึ สขุภาพชุมชนเปลี่ยน ที่จ าเปน็ Essential

(Saraphi Health Application)- สนบัสนนุกระบวนการ ขอ้มลูลงในกระดาษเปน็ จากการบนัทกึขอ้มลู Care อย่างครอบคลมุ

พัฒนาเคร่ืองมอื การจัด คย์ีขอ้มลูลงคอมพวิเตอร์ ลงในกระดาษเปน็คย์ี - สร้างบรรยากาศใน

เกบ็ขอ้มลู การน าขอ้มลูไป เพือ่การประมวลผลสู่ ขอ้มลูลงคอมพวิเตอร์ การจัดเกบ็ขอ้มลู การ

ใชป้ระโยชน์ Saraphi Health เพื่อการประมวลผล กระตุ้น การเกบ็ขอ้มลู

- เพือ่สร้างทมีพัฒนา Application สู ่Saraphi Health และการสง่คนืขอ้มลู

ระบบขอ้มลูและการจัด Application ใหก้บัชุมชน

การทรัพยากรแบบมสีว่น - ระบบสารสนเทศ

ร่วมของเครือขา่ยชุมชน สขุภาพเปน็แบบreal

real time สามารถน า

ขอ้มลูมาใชป้ระโยชน์

ไดร้้อยละ 100
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง
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17 โครงการด าเนนิงาน  - จัดใหม้ดี าเนนิงานตาม - น าระบบ 5 ส. เขา้มา ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ -ผลการประเมนิการ -.กองการแพทย์มกีาร กองการแพทย์

ตามกิจกรรมในระบบ5 ระบบ 5 ส. ด าเนนิการตามเงือ่นไง ด าเนนิงานผ่านเกณฑ์ ด าเนนิงานตามระบบ

ส. กองการแพทย์  - ตรวจประเมนิผลการ การประเมนิ 5 ส.  5 ส. อย่างตอ่เนื่อง

ด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตาม ร้อยละ  90 -ส านกังานมคีวาม

ระบบ 5 ส. สะอาดเปน็ระบบตาม

ระบบ 5 ส.

18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ  -เพือ่ใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ 1. คา่บ ารุงรักษาซอ่มแซม 100,000      100,000    100,000   - มวีัสด/ุครุภณัฑท์ี่ใช้ - เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ ส านักปลัด 

เพื่อพฒันา เครื่องมอื ที่จ าเปน็เพยีงพอตอ่     ทรัพย์สนิ ในการปฏบิตังิานเพยีงพอตลอดจนครุภณัฑต์า่งๆ

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ การปฏบิตังิานและท าใหง้าน 2. วัสดสุ านกังาน 60,000     60,000   60,000   และมปีระสทิธภิาพ ในส านกังานไดรั้บการ

ปฏบิัติงาน มปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 3.วัสดไุฟฟา้และวทิยุ 20,000     20,000   20,000  บ ารุงรักษาใหใ้ชง้านได้

 -เพือ่บ ารุงรักษาวัสดุ/ 4. วัสดงุานบา้นงานครัว 30,000     30,000   30,000  - มวีัสด/ุครุภณัฑท์ี่จ าเปน็

ครุภณัฑใ์หอ้ยู่ในสภาพ 5. วัสดกุอ่สร้าง 40,000     40,000   40,000  และเพยีงพอในการ

ใชก้ารไดด้ี 6. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 50,000     50,000   50,000  ปฎบิตังิาน

7. วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 2,000,000        2,000,000      2,000,000     - มวีัสด/ุครุภณัฑใ์ชใ้นการ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง
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18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 8. วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 55,000     55,000   55,000  ปฏบิตังิาน ส านักปลัด 

เพื่อพฒันา เครื่องมอื 9. วัสดคุอมพวิเตอร์ 80,000     80,000   80,000  - เจา้หนา้ที่สามารถปฏบิตัิ

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ 10. วัสดเุคร่ืองแตง่กาย 35,000     35,000   35,000  งานที่มคีวามเสี่ยงสงูได้

ปฏบิัติงาน 11. วัสดวุทิยาศาสตร์หรือ 30,000     30,000   30,000  อย่างปลอดภยัและมี

(ต่อ)      การแพทย์ ประสทิธภิาพ

12. วัสดอุื่น 30,000     30,000   30,000  - มอุีปกรณ์เคร่ืองมอื 

13. คา่บ ารุงรักษาและ 200,000      200,000    200,000   เคร่ืองใชท้ี่ทนัสมยัตอ่

      ปรับปรุงครุภณัฑ์ เหตกุารณ์ฉกุเฉนิ 

14. จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 132,000      132,000    132,000   ที่อาจเกดิขึ้นได้

ชนดิตั้งพื้นหรือชนดิแขวน

ขนาด 24,000 BTU 

15. เกา้อี้ท างาน 8,000       8,000     8,000    

16. ชัน้วางเอกสาร 30,000     30,000   30,000  

17. เคร่ืองโทรศพัท์ 10,000     



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 18. พัดลม 5,000       ส านักปลัด

เพื่อพฒันา เครื่องมอื 19. เคร่ืองฟอกอากาศ 200,000   

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ 20. ชุดรับแขก 40,000     

ปฏบิัติงาน 21. ตู้เกบ็เอกสาร 20,000     

(ต่อ) 22. เคร่ืองขยายเสยีง 120,000   

พร้อมอุปกรณ์

23. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 20,000     

พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

24. เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 10,000

25. เกา้อี้พลาสติก 30,000

26. เกา้อี้บุนวม 30,000

27. ชุดเคร่ืองผจญเพลงิ 100,000   

ทนความร้อนพร้อมหมวก

รองเทา้ ถงุมอื ครบชุด

จ านวน 2 ชุด



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 28. รถยนตด์บัเพลงิ ถงัน้ า 6,800,000   ส านักปลัด

เพื่อพฒันา เครื่องมอื ในตวัพร้อมกระเชา้กู้ภยั

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ 4,000 ลติร จ านวน 1 คนั

ปฏบิัติงาน หรือรถบรรทกุน้ า

(ต่อ) 29. จัดซื้อ radio 175,000  

 communication

เปน็อุปกรณ์ที่ใชก้บัวทิยุ

สื่อสาร ตดิอยู่ในหนา้กาก

ใชส้ื่อสารทางวทิยุ

จ านวน 5 ชุด

30.โคมไฟฉกุเฉนิ (ไฟส ารอง) 12,000     

จ านวน 5 ชุด

31. เคร่ืองดบัเพลงิชนดิ 15,000     

กา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์

ขนาด 30 ปอนด ์ 

จ านวน 5 ถงั



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ - เพือ่ใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ -เพื่อจดัซื้อเคร่ืองใชส้ านกังาน - กองคลงัมเีคร่ืองมอื - มเีคร่ืองมอืเคร่ืองใชใ้น กองคลัง

เพื่อพฒันา เครื่องมอื ที่จ าเปน็เพยีงพอแก่ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ เคร่ืองใชใ้นการปฏบิตัิ การปฏบิตังิานที่มี

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ การปฏบิตังิานอย่างมี ปฏบิตังิาน  เชน่ งานที่มปีระสทิธภิาพ ประสทิธภิาพและเพยีงพอ

ปฏบิัติงาน ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 1. คา่วัสดสุ านกังาน 100,000   100,000 120,000 ภายในหนว่ยงานที่แบง่ แกเ่จ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิตังิาน

(ต่อ) 2. คา่วัสดไุฟฟา้และวทิยุ 5,000       5,000 5,000 เปน็  5 งาน

3. คา่วัสดงุานบา้นงานครัว 3,000       3,000 3,000

4. คา่วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 15,000     20,000 20,000

5. คา่วัสดคุอมพวิเตอร์ 70,000    70,000 70,000

เพิ่มประสทิธภิาพเพื่อพฒันาฯ กองชา่ง

- เพือ่ใหม้เีคร่ืองมอื -จัดซื้อวัสด ุครุภณัฑ์    -เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้ -มวีัสด ุครุภณัฑท์ี่ กองชา่ง

เคร่ืองใชท้ี่จ าเปน็เพยีงพอ ของกองชา่งดงันี้    และวัสดคุรุภณัฑ์ จ าเปน็และเพยีงพอ

แกก่ารปฏบิตังิานและ 1.วัสดสุ านกังาน 100,000   100,000 100,000 ที่ใชใ้นการปฏบิตังิาน ในการปฏบิตังิาน

ท าใหก้ารปฏบิตังิาน 2.วัสดไุฟฟา้และวทิยุ 720,000    720,000 720,000 ดา้นชา่งมคีวามพร้อม -มวีัสด ุครุภณัฑท์ี่

ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 3.วัสดงุานบา้น และสามารถเพิม่ ในการปฏบิตังิาน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ - เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ งานครัว 25,000     25,000 25,000 ประสทิธภิาพ ที่มปีระสทิธภิาพ กองชา่ง

เพื่อพฒันา เครื่องมอื ในการปฏบิตังิาน 4. วัสดกุอ่สร้าง 1,000,000   1,000,000 1,000,000 ในการปฏบิตังิาน

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ โดยหนว่ยงานมวีัสดุ 5.วัสดยุานพาหนะ 81,000     81,000 81,000 ไดด้ย่ิีงขึ้น

ปฏบิัติงาน อุปกรณ์และเคร่ืองมอื และขนสง่

(ต่อ) เคร่ืองใชท้ี่จ าเปน็ในการ 6. วัสดกุารเกษตร 450,000   450,000 450,000

ปฏบิตังิาน 7. วัสดโุฆษณาและ 16,000     16,000 16,000

 เผยแพร่

8.วัสดเุคร่ืองแตง่กาย 30,000     30,000 30,000

9. วัสดคุอมพวิเตอร์ 40,000     40,000 40,000

10. วัสดอุื่น 44,000     44,000 44,000

11.เคร่ืองคอมคอมพวิเตอร์ 70,000    70,000 70,000

พร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน 2 ชุด  

12.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 25,000     - -

แบบพกพา(Notebook)

จ านวน 1 เคร่ือง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 13.เคร่ืองพมิพ์ กองชา่ง

เพื่อพฒันา เครื่องมอื คอมพวิเตอร์ 2 เคร่ือง 13,000     13,000 13,000

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ 14.เคร่ืองตดัถนน 43,380 43,380 43,380

ปฏบิัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง

(ต่อ) 15.เคร่ืองพลอตเตอร์ 95,000     95,000 95,000

(Plotter)ส าหรับพมิพ์

แบบแปลน(พมิพ์

กระดาษ A1,A3)

จ านวน 2 เคร่ือง

16. เคร่ืองทดสอบ 50,000 50,000 50,000

คอนกรีต จ านวน

17. รถกระเชา้ จ านวน 550,000 550,000 550,000

1 คนั

18 เคร่ืองผสม 43,000     43,000 43,000

คอนกรีตชนดิเหลก็หลอ่

จ านวน 1 เคร่ือง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 19.เลื่อยวงเดอืน จ านวน 6,500 6,500 6,500 กองชา่ง

เพื่อพฒันา เครื่องมอื 1 เคร่ือง

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ 20.เคร่ืองเชื่อม จ านวน 7,500 7,500 7,500

ปฏบิัติงาน 1 ตวั

(ต่อ) 21.รถหนา้ตกัหลงัขุด 850,000 850,000 850,000

จ านวน 1 คนั

22.รถแมค็โคร จ านวน 3,500,000 3,500,000 3,500,000

1 คนั

เพิ่มประสทิธภิาพเพื่อพฒันาฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-เพือ่ใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้  - จัดซื้อวัสด ุครุภณัฑ ์ - มกีารวัสด ุครุภณัฑ์  - มวีัสด ุครุภณัฑ ์ ที่ กอง

ที่จ าเปน็ เพยีงพอแกก่าร  และบ ารุงรักษา ซอ่มแซม ที่จ าเปน็และมปีระสทิธิ จ าเปน็และเพยีงพอใน สาธารณสุขฯ

ปฏบิตังิานและท าใหง้านมี ดงันี้ ภาพ เพยีงพอในการ การปฏบิตังิาน

ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น กองสาธารณสขุฯ ปฏบิตังิานอย่างนอ้ย  - มวีัสด ุครุภณัฑ ์ ที่ใช้

 - วัสดสุ านกังาน 20,000     20,000 20,000 ปลีะ 2 คร้ัง ในการปฏบิตังานอย่างม ี

 - วัสดไุฟฟา้และวทิยุ 10,000     10,000 10,000 ประสทิธภิาพ

  - วัสดงุานบา้นงานครัว 50,000     50,000 50,000  - การปฏบิตังิานเปน็ไป



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ  - วัสดกุอ่สร้าง 2,000       2,000     2,000    อย่างมปีระสทิธภิาพมาก กอง

เพื่อพฒันา เครื่องมอื  - วัสดวุทิยาศาสตร์หรือ 100,000      100,000 100,000 ย่ิงขึ้น สาธารณสุขฯ

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ การแพทย์

ปฏบิัติงาน  - วัสดกุารเกษตร 5,000       5,000     5,000    

(ต่อ)  - วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 2,000       2,000 2,000  

 - วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 35,000     35,000 35,000

 - วัสดเุคร่ืองแตง่กาย 30,000     30,000 30,000

 - วัสดคุอมพวิเตอร์ 5,000       5,000 5,000

 - วัสดอุื่น 100,000      100,000 100,000

 - จ้างเหมาซอ่มแซม 110,000      110,000 110,000

วัสด/ุครุภณัฑ์

 - พาทชิั่น (Partition) ฉากกัน้ 15,000     15,000 15,000

ส านกังาน จ านวน 5 แผ่น  

 - ตู้ไมส้ าหรับใสเ่อกสาร 20,000     20,000 20,000

  4 ชัน้ จ านวน 1 ตู้



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ  -  เคร่ืองพมิพส์เีลเซอร์ 50,000     50,000 50,000 กอง

เพื่อพฒันา เครื่องมอื 1 เคร่ือง สาธารณสุขฯ

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ  - ปั๊มน้ าซมัเมริท ์ขนาด 45,000     45,000 45,000

ปฏบิัติงาน 3 แรงมา้จ านวน  1  ตวั

(ต่อ)  - เคร่ืองกรองน้ าบาดาล 50,000     50,000 50,000

  1 เคร่ือง

 - กลอ้งดจิิตอล จ านวน 12,000     12,000 12,000  

 2 ตวั

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์(note book) 20,000     20,000 20,000

แบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง  

 - เพือ่ใหม้เีคร่ืองมอื  - จัดซื้อวัสด ุครุภณัฑ ์ 3,000,000     3,000,000   3,000,000  - มกีารวัสด ุครุภณัฑ์  - มวีัสด ุครุภณัฑ ์ ที่ กอง

เคร่ืองใชท้ี่จ าเปน็ เพยีงพอ เชน่ ถงับรรจุขยะมลูฝอย (อปท.) (อปท.) (อปท.) ที่จ าเปน็และมปีระสทิธิ-จ าเปน็และเพยีงพอ สาธารณสุขฯ

แกก่ารปฏบิตังิานและ รถบรรทกุขยะรถบรรทกุน้ า ภาพ เพยีงพอในการ ในการปฏบิตังิาน

ท าใหง้านมปีระสทิธภิาพ รถบรรทกุกิ่งไม้ ปฏบิตังิานอย่างนอ้ย  - มวีัสด ุครุภณัฑ ์ ที่ใช้

มากย่ิงขึ้น ปลีะ  2  คร้ัง ในการปฏบิตังานอย่างมี

ประสทิธภิาพ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ เพิ่มประสทิธภิาพเพื่อพฒันาฯ กองวิชาการและแผนงาน

เพื่อพฒันา เครื่องมอื - เพือ่ใหม้เีคร่ืองมอื - จดัซื้อวัสด ุครุภณัฑ์ - ทกุงานมเีคร่ืองมอื - มวีัสดคุรุภณัฑท์ี่ กองวชิาการฯ

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ เคร่ืองใชท้ี่จ าเปน็เพยีงพอ และบ ารุงรักษา เคร่ืองใชใ้นการปฏบิตัิ จ าเปน็และเพยีงพอ

ปฏบิัติงาน แกก่ารปฏบิตังิานและ ซอ่มแซม ดงันี้ งาน 100 % ในการปฏบิตังิาน

(ต่อ) มปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น - วัสดสุ านกังาน 100,000   100,000 100,000 - มกีารจัดท าสมดุ - มวีัสด ุครุภณัฑท์ี่ใช้

- เพือ่บ ารุงรักษาวัสดุ/ - วัสดไุฟฟา้และวทิยุ 60,000     60,000 60,000 ควบคมุวัสด ุครุภณัฑ์ ในการปฏบิตังิาน

ครุภณัฑใ์หอ้ยู่ในสภาพ - วัสดงุานบา้นงานครัว 2,000       2,000 2,000 ของกองที่เปน็ปจัจุบนั อย่างมปีระสทิธภิาพ

ใชก้ารไดด้ี - วัสดยุานพาหนะ 10,000     10,000 10,000 ปลีะ 1 เลม่ - การปฏบิตังิานเปน็

  และขนสง่ ไปอย่างมปีระสทิธิ

- วัสดโุฆษณาและ 30,000     30,000 30,000 ภาพมากย่ิงขึ้น

 เผยแพร่

- วัสดคุอมพวิเตอร์ 90,000     90,000 90,000

- วัสดอุื่น 2,000       2,000 2,000

ครุภัณฑ์

 - ครุภณัฑส์ านกังาน

1. เกา้อี้ส านกังาน 15,000     - -

จ านวน 10 ตวั



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 2. ตู้ไมส้ าหรับใสเ่อกสาร 6,000       - - กองวชิาการฯ

เพื่อพฒันา เครื่องมอื 4 ชัน้ 3 ตู้

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ  3. เคร่ืองปรับอากาศขนาด 20,000     - -

ปฏบิัติงาน 13,000 บทียูี 2 ตวั

(ต่อ)  - ครุภณัฑย์านพาหนะ 20,000     20,000 20,000

และขนสง่

-ครุภณัฑโ์ฆษณาและ

เผยแพร่

 คา่จัดซื้อเลนสซ์มูคณุภาพ 60,000 - -

สงู ระยะโฟกสั 14-24

 mm มเีลนสฮู์ดในตวั

 จ านวน 1 ชุด

  คา่จัดซื้อเคร่ืองมลัตมิเีดยี 30,000 30,000 -

โปรเจกเตอร์ จ านวน 1 ตวั

- ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

  คา่จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิ 50,000 50,000 -

เตอร์ พร้อมอุปกรณ์

จ านวน  1 ชุด



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ   คา่จัดซื้อเคร่ืองพมิพ์ 15,000 15,000 - กองวชิาการฯ

เพื่อพฒันา เครื่องมอื Laser printer  1 เคร่ือง

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ   คา่จัดซื้อเคร่ือง 3,500 3,500 -

ปฏบิัติงาน SCANNER ความเร็วในการ

(ต่อ) สแกน (A4 ,300 dpi,ส)ี

ประมาณ 10 sec

จ านวน  1  เคร่ือง

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

- เพือ่ตดิตั้งระบบชุด 1,000,000 100,000 100,000

กระจายเสยีงผ่านโครง

ขา่ยไร้สายทางไกล

อัตโนมตัิ

- ปรับปรุงหอ้งสง่กระจาย 150,000 - เพือ่ประสทิธภิาพ - ประสทิธภิาพการสง่

เสยีงเพือ่รองรับ ของหอ้งกระจายเสยีง กระจายเสยีงดขีึ้น

server wifi และระบบชุด

กระจายเสยีงผ่านโครงคา่ย

ไร้สายทางไกลอัตโนมตัิ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ เพิ่มประสทิธภิาพเพื่อพฒันาฯ กองการศึกษา

เพื่อพฒันา เครื่องมอื  -เพื่อปรับปรุง และเพิ่มประสทิธ ิ- 1.วัสด/ุครุภณัฑด์า้นการศกึษา 200,000 250,000 150,000  -โรงเรียนสงักดั ทัง้  -โรงเรียนสงักดั ทัง้ กอง

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ ภาพดา้นอาคารสถานที่ วัสด ุ 2.วัสด/ุครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 420,000 300,000 300,000 4 โรงเรียน /ศนูย์ 4 โรงเรียน /ศนูย์พัฒนา การศกึษา

ปฏบิัติงาน อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 3.วัสด/ุครุภณัฑส์ านกังาน 150,000 150,000 150,000 พัฒนาเดก็เลก็ ได้ เดก็เลก็ ไดรั้บการพัฒนา /โรงเรีนสังกดั

(ต่อ) เทคโนโลยี สารสนเทศฯ 4.วัสด/ุครุภณัฑโ์ฆษณาฯ 35,000 15,000 15,000 รับการปรับปรุง เพิม่ประสทิธภิาพ เทศบาล

 -สนบัสนนุงบประมาณดา้นการ 5.วัสด/ุครุภณัฑง์านบา้นงาน

ครัว

80,000 100,000 70,000 เพิม่ประสทิธภิาพ วัสด ุครุภณัฑด์า้นการ /ศูนย์พัฒนา

ศกึษาใหก้บัโรงเรียนสงักดัเทศบาล6.วัสด/ุครุภณัฑไ์ฟฟา้และวิทยุ 36,000 20,000 15,000 วัสด ุครุภณัฑ ์ร้อยละ ศกึษาอย่างมี

ประสทิธภิาพ

เด็กเล็ก

เมอืงล าพูนและศนูย์พัฒนาเดก็เลก็7.วัสด/ุครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ 6,000 8,000 10,000 100

8.ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน 800,000 800,000 800,000

อาคารประกอบการฯ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุ

 9.จดัหาวัสด/ุครุภณัฑส์ื่อ 40,000 30,000 15,000

การเรียนการสอนปฐมวัย

10สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยเครือขา่ย 90,000 90,000 90,000

ระบบอนิเตอร์เนต็

11. คา่กอ่สร้างอาคาร 8,000,000 8,000,000 8,000,000

ฯลฯ
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               แนวทางการพฒันาท่ี 6.4 : แผนงานปรับปรุงพฒันาเครื่องมือ เครื่องใชส้ถานท่ีในการปฏบิัติงานและเพิ่มประสทิธภิาพขององค์กร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ

เพื่อพฒันา เครื่องมอื - เพือ่ใหม้เีคร่ืองมอื - รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง 700,000  700,000 700,000 - กองสวัสดกิารสงัคม - มเีคร่ืองมอืเคร่ืองใชใ้น กองสวสัดกิารฯ

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ เคร่ืองใชท้ี่จ าเปน็ เพยีงพอ บริการ มเีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ การปฏบิตังิานที่มี

ปฏบิัติงาน แกก่ารปฏบิตังิานและ - รายจ่ายเพือ่รักษาหรือ 30,000     30,000 30,000 เพยีงพอแกก่าร ประสทิธภิาพและเพยีงพอ

(ต่อ) ท าใหง้านมปีระสทิธภิาพ ซอ่มแซมทรัพย์สนิ ปฏบิตังิาน แกเ่จา้หนา้ที่ผู้ปฏบิตังิาน

มากย่ิงขึ้น - คา่วัสดสุ านกังาน 30,000     30,000 30,000

- เพือ่บ ารุงรักษาวัสด ุ/ - คา่วัสดไุฟฟา้และวทิยุ 3,000       3,000 3,000

ครุภณัฑใ์ห ้อยู่ในสภาพ - คา่วัสดงุานบา้นงานครัว 3,000       3,000 3,000

ใชก้ารไดด้ี - คา่วัสดกุอ่สร้าง 3,000       3,000 3,000

- คา่วัสดยุานพาหนะ 10,000     10,000 10,000

และขนสง่

- คา่วัสดโุฆษณาและ 1,000       1,000 1,000

เผยแพร่

- คา่วัสดอุุปกรณ์กฬีา 2,000       2,000 2,000

- คา่วัสดคุอมพวิเตอร์ 20,000     20,000 20,000

- คา่เชา่ที่ดนิวัดร้าง 5,000       5,000 5,000

(ศาลพระเจ้าเตโค)

เพิ่มประสทิธภิาพเพื่อพฒันาฯ กองสวัสดกิารฯ
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(ผลผลติของโครงการ) 2,559      2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
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      มาใชใ้นการปฏบิัติงาน
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        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน กองสวสัดกิารฯ

เพื่อพฒันา เครื่องมอื  - โตะ๊ท างาน 2 ตวั 8,000       - -

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ - เกา้อี้ส านกังาน 2 ตวั 6,000       - -

ปฏบิัติงาน  ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและ

(ต่อ) เผยแพร่

 - กลอ้งถา่ยภาพนิ่งระบบ 50,000     - -

ดจิิตอล

ค่าครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

- เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 20,000 - -

- เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 10,000 - -

- เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 30,000 - -

พกพา (Notebook)

ครุภัณฑ์กีฬา

- เคร่ืองออกก าลงักาย 80,000 - -

จ านวน 2 เคร่ือง
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        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง
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18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ เพิ่มประสทิธภิาพเพื่อพฒันาฯ กองการแพทย์

เพื่อพฒันา เครื่องมอื - เพือ่ใหม้เีคร่ืองมอื เคร่ืองใช้  - จัดซื้อวัสด ุครุภณัฑ์ 21,000     21,000 21,000 - เคร่ืองมอื/เคร่ืองใช/้ - เคร่ืองมอื/เคร่ืองใช้/ กองการแพทย์

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ ที่จ าเปน็ เพยีงพอแกก่าร และบ ารุงรักษาซอ่มแซม เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ อุปกรณ์ในการปฏบิตัิ อุปกรณ์ในการปฏบิตังิาน

ปฏบิัติงาน ปฏบิตังิานและท าใหง้านมี 1. คา่วัสดสุ านกังาน กองทนุฯ กองทนุฯ กองทนุฯ งานของกองการแพทย์ ของกองการแพทย์ไดรั้บ

(ต่อ) ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 2. คา่วัสดไุฟฟา้และวทิยุ ไดรั้บการเพิม่ประสทิธิ การเพิ่มประสทิธภิาพ

- เพือ่บ ารุงรักษาวัสด ุ/ 3. คา่วัสดงุานบา้นงานครัว ภาพและมกีารพัฒนา และมกีารพัฒนา

ครุภณัฑ ์อยู่ในสภาพใชก้าร 4. คา่วัสดกุอ่สร้าง ครบถว้น 100 %

ไดด้ี 5. คา่วัสดวุัสดยุานพาหนะ

และขนสง่

6. คา่วัสดเุชื้อเพลงิและ

หลอ่ลื่น

7. คา่วัสดวุทิยาศาสตร์

หรือการแพทย์

8. คา่วัสดกุารเกษตร

9. คา่วัสดโุมษณาฯ

10. คา่วัสดเุคร่ืองแตง่กาย

11. คา่วัสดคุอมพวิเตอร์
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

        ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

18 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 12. คา่วัสดอุื่น กองการแพทย์

เพื่อพฒันา เครื่องมอื 13. คา่ซอ่มแซมฯ

เครื่องใช ้อปุกรณ์ในการ 14. จัดซื้อครุภณัฑ์

ปฏบิัติงาน คอมพวิเตอร์

(ต่อ)  - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด 64,000  -  -

800 VA

 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด 39,000  -  -

 2 KVA

- เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ 6,600  -  -

ชนดิ LED ขาวด า

 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึ 4,300  -  -

- เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 130,000  -  -

แมข่า่ย แบบที่ 1 

15. จ้างเหมาบ ารุงรักษา

และซอ่มแซม

16. คา่บ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภณัฑ์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการเงนิอดุหนุน - เพือ่จ่ายเปน็เงนิอุดหนนุ - จ่ายใหก้บัหนว่ยงานอื่น ตาม ตาม ตาม - เทศบาลไดรั้บขอ้มลู - หนว่ยงานที่ขอรับเงนิ ส านกัปลดั 

หน่วยงานอืน่ ใหก้บัหนว่ยงานอื่นที่จัดท า ที่จัดท าโครงการขอรับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ขา่วสารและการบริการ อุดหนนุไดรั้บงบประมาณ

โครงการขอรับเงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนนุจากเทศบาล ที่ขอรับเงนิ ที่ขอรับเงนิ ที่ขอรับเงนิ จากส านกังานทอ้งถิ่น เงนิอุดหนนุจากเทศบาล

จากเทศบาลเมอืงล าพูน เมอืงล าพูน  อุดหนนุ อุดหนนุ อุดหนนุ จังหวัดล าพูน และสามารถน าไปใช้

(เฉพาะที่อุดหนนุไดต้าม ประโยชนต์ามเจตนารมณ์

ระเบยีบฯ) ของทางราชการอย่างมี

ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล

รายละเอยีดโครงการพฒันา

โครงการแผนพฒันาสามป ี( พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองล าพนู

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.5 :    แผนงานปรับปรุงพฒันารายได้ของเทศบาล บรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ และมีประสทิธภิาพและโปร่งใส

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.5 :    แผนงานปรับปรุงพฒันารายได้ของเทศบาล บรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ และมีประสทิธภิาพและโปร่งใส

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 เพิ่มประสทิธภิาพการพฒันา -เพือ่จัดระบบการจัดเกบ็ภาษี - จัดท าสื่อเพือ่ประชา - 20,000 20,000 20,000 - จัดท าสื่อเพือ่ประชา- - สามารถจัดเกบ็ภาษี กองคลงั

รายได้ของเทศบาล ใหม้ปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น สมัพันธใ์หแ้กผู้่ช าระภาษี สมัพันธใ์หผู้้ช าระภาษี ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย

-  เพือ่สง่เสริม  กระตุ้น ไดรั้บทราบ ไดรั้บทราบจากผู้ช าระ ที่ตั้งไว้

ใหป้ระชาชนมาช าระภาษใีห้ ภาษ ี3,754 ราย - ท าใหป้ระชาชนไดรั้บ

กบัเทศบาลมากย่ิงขึ้นท าให้ ความพงึพอใจในการ

เทศบาลมรีายไดเ้พิม่ขึ้น ช าระภาษี

- เพือ่สร้างความพงึพอใจใน - รายไดจ้ากการจัดเกบ็

การใหบ้ริการ และเกดิความ ภาษขีองเทศบาลเพิม่ขึ้น

ร่วมมอืในการช าระภาษี



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.5 :    แผนงานปรับปรุงพฒันารายได้ของเทศบาล บรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ และมีประสทิธภิาพและโปร่งใส

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการบรหิารงานและ - เพือ่สร้างความรู้ ความเขา้ใจ ผู้บริหารเทศบาล 2,000 2,000 2,000 - ผู้บริหารขา้ราชการ - บคุลากรในหนว่ยงาน กองคลงั

ควบคุมด้านการเงนิ การคลัง ในองคก์รและใหค้วามรู้กบั ขา้ราชการการเมอืง การเมอืงพนกังานและ ผู้ปฏบิตังิานดา้นการเงนิ

และการพสัดุให้มี ทกุหนว่ยงานในเทศบาลฯ พนกังานเทศบาลและ ลกูจ้างเทศบาล พัสด ุมคีวามรู้ ความ

ประสทิธภิาพ ถูกต้อง ผู้ปฏบิตังิานที่เกี่ยวขอ้งใหเ้ปน็ ลกูจ้างเทศบาล เขา้รับ เขา้ใจขอ้ระเบยีบ เขา้ใจในระเบยีบปฏบิตัิ

โปร่งใสทุกขั้นตอน ไปดว้ยความถกูตอ้ง การอบรมและทบทวน หนงัสอืสั่งการและ - เปน็การปอ้งกนัปญัหา

สามารถตรวจสอบได้ - เพือ่ไมใ่หเ้กดิการทจุริตใน ขอ้ระเบยีบฯ และหนงัสอื สามารถน ามา ที่อาจเกดิขึ้นกบัการ

องคก์รปฏบิตัหินา้ที่ดว้ยความ สั่งการ ปฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง ปฏบิตังิาน ลดความ

ซื่อสตัย์ บนพื้นฐานความถกูตอ้ง และตระหนกัถงึ เสี่ยงในการกระท า

- เพื่อปอ้งกนัปญัหาขอ้ผิดพลาด ความโปร่งใสใน ความผิดตอ่ขอ้ระเบยีบ

ในการปฏบิตังิาน ลดความเสี่ยง องคก์รและเพือ่ให้ กฎหมาย

ตอ่การกระท าความผิดตอ่ขอ้ เกดิประโยชนส์งูสดุ

ระเบยีบกฎหมาย แกส่ว่นราชการ

- เพือ่ใหเ้จ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิตังิาน โดยรวม

ดา้นการเงนิ ดา้นการพัสด ุ

มคีวามมั่นใจในการท างาน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.5 :    แผนงานปรับปรุงพฒันารายได้ของเทศบาล บรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ และมีประสทิธภิาพและโปร่งใส

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการอบรมให้ความรู้ -เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ - ภาคประชาชนและ 2,000 2,000 2,000 ผู้เขา้รับการอบรม -ภาคประชาชนและ กองคลงั

คณะกรรมการตรวจการจา้ง ภาคประชาชนและเจา้หนา้ที่ผู้ พนกังานเทศบาล ภาคประชาชนและ เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิตังิาน

คณะกรรมการเปดิซอง ปฏบิตังิานที่เกี่ยวขอ้ง เขา้ร่วมกบัดา้นประชุม ภาครัฐ  มคีวามรู้ ภาครัฐ มคีวามเขา้ใจ

สอบราคา - เพื่อใหภ้าคประชาชนผู้ไดรั้บ และอบรมขอ้ระเบยีบฯ เขา้ใจ สามารถ มคีวามมั่นใจ ในการ

การแตง่ตัง้ปฏบิตังิานดว้ย น าไปปฏบิตังิาน ปฏบิตังิาน

ความถกูตอ้งรู้จกัแกไ้ขปญัหา ไดอ้ย่างถกูตอ้ง - การปฏบิตังิานมคีวาม

- เพื่อปอ้งกนัปญัหาขอ้ผิดพลาด ถกูวธิ ีและเกดิ ถกูตอ้ง ปฏบิตัติาม

ที่จะเกดิขึ้น ลดความเสี่ยงตอ่การ ประโยชนส์งูสดุ ขอ้ระเบยีบ มคีวาม

กระท าความผิดตอ่ขอ้ระเบยีบฯ ตอ่ทางราชการ สจุริต และโปร่งใส

- เพื่อใหภ้าคประชาชนผู้เขา้ร่วม เพือ่สร้างความ

ปฏบิตังิานมคีวามมั่นใจในการ เขา้ใจอันดรีะหวา่ง

ท างานของภาครัฐ เพิ่มความ ภาครัฐและภาค

โปร่งใสในการปฏบิตังิาน ประชาขน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.5 :    แผนงานปรับปรุงพฒันารายได้ของเทศบาล บรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ และมีประสทิธภิาพและโปร่งใส

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการจดัท าเทศบัญญัติ - เพือ่น าแผนพัฒนาสามปี - รวบรวมความตอ้งการ 20,000 20,000 20,000 - การจดัท าเทศบญัญัติ - สามารถเขา้ใจผลของ กองวชิาการฯ

งบประมาณประจ าปี มาก าหนดเปน็งบประมาณ ของแตล่ะกองในการใชง้บ แลว้เสร็จภายใน การพัฒนาตาม

ของเทศบาลและ ในการด าเนนิโครงการ ประมาณจากแผนพัฒนา เดอืนกนัยายน งบประมาณที่ไดรั้บ

เทศบัญญัติงบประมาณ ไดอ้ย่างตรงประเดน็ เทศบาล 3 ป ีและจัดท า - ไดเ้ทศบญัญัติ - สามารถน าเงนิภาษี

รายจา่ยเพิ่มเติม ตามความตอ้งการของ เปน็เอกสารเทศบญัญัติ งบประมาณประจ าปี ของประชาชนมาใช้

ประชาชน งบประมาณรายจ่าย ปลีะ 1 เลม่ พัฒนาเพือ่ประโยชน์

- ท าใหเ้กดิความโปร่งใส ประจ าป ีเพือ่เผยแพร่ ของทอ้งถิ่นอย่างตรงจุด

ในการน าภาษขีอง แกห่นว่ยงานภายใน

ประชาชนมาใชอ้ย่าง เทศบาลและภายนอก

เปน็ระบบ เทศบาล



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.5 :    แผนงานปรับปรุงพฒันารายได้ของเทศบาล บรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ และมีประสทิธภิาพและโปร่งใส

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการส่งเสรมิและจดัต้ัง - เพือ่ใหม้เีครือขา่ย ความ - ฝึกอบรม ทศันศกึษา 100,000 100,000 100,000 - เทศบาลเมอืงล าพูน - เครือขา่ยปอ้งกนัการ กองสวัสดกิารฯ

เครอืขา่ยป้องกันการทุจรติ ร่วมมอืในการปอ้งกนัการ ดงูานและจัดตั้งเครือขา่ย มเีครือขา่ยปอ้งกนั ทจุริตใหค้วามร่วมมอื

ทจุริต ปอ้งกนัการทจุริต การทจุริตอย่างนอ้ย ในการปอ้งกนัการทจุริต

- เพือ่สง่เสริมใหเ้ครือขา่ย 1 เครือขา่ย - เครือขา่ยปอ้งกนัการ

ปอ้งกนัการทจุริต มคีวามรู้ ทจุริต มคีวามรู้ 

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้

กฎหมาย ระเบยีบ ค าสั่ง กฎหมาย ระเบยีบ 

ที่เกี่ยวกบัการปอ้งกนัการ ค าสั่ง ที่เกี่ยวกบั

ทจุริต การปอ้งกนัการทจุริต 

- เพือ่ใหเ้ครือขา่ย ปอ้งกนั - เครือขา่ยปอ้งกนัการ

การทจุริต ไดเ้ขา้ร่วมหรือ ทจุริต ไดเ้ขา้ร่วม หรือ

จัดตั้งเครือขา่ยกบัทกุภาค จัดตั้งเครือขา่ยกบัทกุ

สว่นดา้นการปอ้งกนัการ ภาคสว่นดา้นการ

ทจุริต ปอ้งกนัการทจุริต



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.5 :    แผนงานปรับปรุงพฒันารายได้ของเทศบาล บรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ และมีประสทิธภิาพและโปร่งใส

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการป้องกันและ - เพือ่ใหบ้คุลากรรับทราบ - จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 15,000 15,000 15,000 -มกีารจัดอบรม/ประชุม -บคุลากรในหนว่ย กองวชิาการฯ

ปราบปรามการทุจรติ กฎหมาย/ระเบยีบ เพือ่ปอ้งกนั บคุลากรในหนว่ยงาน เพือ่สร้างจิตส านกึ ปฏบิตังิานดว้ย

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มใิหเ้กดิการทจุริตในองคก์ร เกี่ยวกบัปฏบิตัหินา้ที่ ในการปฏบิตังิานเพือ่ไม่ ดว้ยความซื่อสตัย์

- เพือ่จัดท าแผนปฏบิตักิาร เพือ่ปอ้งกนัการทจุริต กอ่ใหเ้กดิการทจุริต สจุริต ยึดถอืประโยชน์

ดา้นการปอ้งกนัและปราบ ในหนา้ที่ อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง ของประชาชนในพื้นที่

ปรามการทจุริตขององคก์ร - จัดท าแผนปฏบิตักิาร -มกีารจัดท าแผนปฏบิตัิ เปน็ส าคญั

- เพือ่สร้างเครือขา่ย ดา้นการปอ้งกนัและ การดา้นการปอ้งกนัและ -มกีารจัดท าแผนปฏบิตัิ

ดา้นการปอ้งกนัการทจุริต ปราบปรามการทจุริต ปราบปรามการทจุริต การดา้นการปอ้งกนัและ

ระหวา่งองคก์รปกครอง - เทศบาลสามารถสร้าง อย่างนอ้ยปลีะ 1 เลม่ ปราบปรามการทจุริต

สว่นทอ้งถิ่น และขยายเครือขา่ย -สามารถสร้าง อย่างนอ้ยปลีะ 1 เลม่

ดา้นการปอ้งกนั เครือขา่ยดา้นการปอ้งกนั

และปราบปรามการทจุริต และปราบปรามการทจุริต

เพิ่มขึ้นอย่างนอ้ย 1 แหง่



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.5 :    แผนงานปรับปรุงพฒันารายได้ของเทศบาล บรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ และมีประสทิธภิาพและโปร่งใส

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 มาตรการลดความ - เพือ่เสริมสร้างความรู้ - พนกังานเทศบาล 10,000 10,000 10,000 - พนกังาน ลกูจ้าง - บคุลากรใน กองชา่ง

เสี่ยงการปฏบิัติงาน ความเขา้ใจ สร้างวนิยั ลกูจ้างประจ า ประจ า พนกังานจ้าง หนว่ยงานมคีวามรัก

ของพนักงานเทศบาล ใหก้บับคุลากรในหนว่ยงาน พนกังานจ้าง กองชา่ง ในหนว่ยงาน มคีวาม ความสามคัคี

ลูกจา้งประจ า - เพือ่ปลกุจิตส านกึ คา่นยิม เขา้ร่วมทบทวนขอ้ รัก ความสามคัค ีมี ปฏบิตังิานดว้ยความ

พนักงานจา้ง ในหน่วยงาน คณุธรรม จริยธรรมให้ กฎหมายและระเบยีบตา่งๆ ความตะหนกัในหนา้ที่ ซื่อสตัย์ สจุริต

ตระหนกัในหนา้ที่รับผิดชอบ รับผิดชอบ ปฏบิตังิาน - บคุลากรใน

- เพือ่ปอ้งกนัปญัหาขอ้ ดว้ยความซื่อสตัย์ หนว่ยงานมคีวามรู้

ผิดพลาด และลดความ สจุริต มวีนิยั และ ความเขา้ใจใน

เสี่ยงตอ่การกระท าผิด มจีิตส านกึที่ดตีอ่งาน บทบาทและหนา้ที่

- เพือ่ก ากบั ดแูล เฝ้าระวัง ในหนา้ที่ ของตนเอง สงัคม

มใิหเ้กดิการทจุริต และประเทศชาติ

- เพือ่พัฒนาศกัยภาพของ

บคุลากรในหนว่ยงาน

- เพือ่สง่เสริมการปฏบิตังิาน

และการด าเนนิชวีิตตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.5 :    แผนงานปรับปรุงพฒันารายได้ของเทศบาล บรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ และมีประสทิธภิาพและโปร่งใส

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 สร้างความโปร่งใส - เพือ่ลดความยุ่งยาก - พนกังาน พนกังานจ้าง 10,000 10,000 10,000 - พนกังานเทศบาล - บคุลากรใน กองชา่ง

การปฏบิัติงานให้ ซบัซอ้นของกระบวนงาน ในหนว่ยงานกองชา่ง พนกังานจ้างใน หนว่ยงานปฏบิตังิาน

บรกิาร ใหบ้ริการ - ก าหนดคา่ธรรมเนยีม หนว่ยงานกองชา่ง ดว้ยความซื่อสตัย์

- เพือ่เสริมสร้างความ ใบอนญุาตเพือ่ใหผู้้รับ ปฏบิตังิานดว้ยความ สจุริต มวีนิยั

โปร่งใสในการปฏบิตัิ บริการทราบอย่างชัดเจน ซื่อสตัย์ สจุริจ มวีนิยั มจีิตส านกึที่ดตีอ่งาน

ราชการ - จัดท าแบบส ารวจ มจีิตส านกึที่ดตีอ่งาน ในหนา้ที่และ

- เพือ่บริการอย่างเปน็ ความพงึพอใจของผู้มา ในหนา้ที่ และตระหนกั ตระหนกัในการรักษา

ธรรม เสมอภาค รับบริการ ในการรักษาประโยชน์ ประโยชนส์าธารณะ

- เพือ่ใหข้อ้มลูและสร้าง - จัดท าขัน้ตอนการขอ สาธารณะ

ความเขา้ใจกบัผู้รับบริการ รับบริการ รวมถงึเอกสาร

- เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ หลกัฐานที่จ าเปน็ตอ้งใช้

จัดเกบ็คา่ธรรมเนยีมใบ ไวใ้หป้ระชาชน รวมถงึ

อนญุาต ระยะเวลาในการ

ด าเนนิงานของเจ้าหนา้ที่

อย่างชัดเจน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.5 :    แผนงานปรับปรุงพฒันารายได้ของเทศบาล บรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ และมีประสทิธภิาพและโปร่งใส

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 ลดขั้นตอนการให้ - เพือ่ลดขัน้ตอนในการ - งานบริการขออนญุาต - - - - มกีารบริหารที่ดี - เกดิความสมัพันธ์ กองชา่ง

บรกิารประชาชน ปฏบิตังิานใหบ้ริการให้ กอ่สร้างเทศบาลเมอืง สามารถลดขัน้ตอน ความเขา้ใจอันดแีละ

เปน็ไปดว้ยความรวดเร็ว ล าพูน ไดรั้บการปรับ การใหบ้ริการ ความร่วมมอืกนั

มปีระสทิธภิาพ กระบวนงานลดขัน้ตอน ประชาชนใหไ้ดรั้บ ระหวา่งเทศบาล

- เพือ่ใหข้อ้มลูและสร้าง - จัดท าปา้ยแสดงขัน้ บริการที่สะดวก กบัประชาชน

ความเขา้ใจกบัผู้รับบริการ ตอนและระยะเวลาการ รวดเร็ว - พนกังานมทีศันคติ

- เพือ่ใหป้ระชาชนที่มารับ ปฏบิตังิาน ที่ดใีนการใหบ้ริการ

บริการไดรั้บรู้และท าความ - จัดท าค าสั่งแตง่ตั้ง

เขา้ใจในแตล่ะขัน้ตอน เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ

- จดัท าเอกสาร(แผ่นพับ)

ประชาสมัพันธก์ารชอ

รับใบอนญุาตกอ่สร้าง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.5 :    แผนงานปรับปรุงพฒันารายได้ของเทศบาล บรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ และมีประสทิธภิาพและโปร่งใส

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 แก้ไขปัญหาขอ้ - เพือ่อ านวยความสะดวก - การด าเนนิการตาม - - - - ปญัหาขอ้ร้องเรียน - ปญัหาขอ้ร้องเรียน กองชา่ง

ร้องเรยีน ใหก้บัประชาชนที่ร้องเรียน ขอ้ร้องเรียนและ ของประชาชนไดรั้บ ไดรั้บการแกไ้ข

ร้องทกุข์ รายงานผลการ การแกไ้ข - เกดิทศันคตทิี่ดตีอ่

- เพือ่แกไ้ขปญัหาขอ้ ร้องเรียน ประชาชนในการ

ร้องเรียนและตอบสนอง แกไ้ขปญัหาร้องเรียน

ความตอ้งการของ ร้องทกุข์

ประชาชนตามแนวทางการ

บริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดี

12 โครงการสร้าง - จดัอบรมสมัมนาการสร้างจติ - พนกังานเทศบาล ครู 10,000 10,000 10,000 - พนกังานเทศบาล - พนกังานเทศบาล กอง

จติส านกึเพื่อป้อง ส านกึใหพ้นกังาน และบคุลากร เจา้หนา้ที่ จ านวน  160 คน พนกังานครู เจ้าหนา้ที่ พนกังานครู เจ้าหนา้ที่ การศกึษา

กันการทุจรติ ทางการศกึษา ในการบริหาร เขา้รับการอบรมสมัมนา มคีวามรู้ ความเขา้ใจ ปฏบิตัริาชการดว้ย /โรงเรียนสงักดั

ราชการ ใหม้คีวามเปน็ธรรม ปฏบิตัริาชการดว้ย ความยุตธิรรม โปร่งใส เทศบาล

โปร่งใส ความยุตธิรรม โปร่งใส /ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.5 :    แผนงานปรับปรุงพฒันารายได้ของเทศบาล บรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ และมีประสทิธภิาพและโปร่งใส

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 การจดับรกิารสาธารณะและ - เพือ่ใหบ้คุลากรผู้ปฏบิตัิ  - ศนูย์บริการฯ มแีนว ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ  - มแีนวทางในการ  - บคุลากรสามารถ กองการแพทย์

การบรกิารประชาชน งานไดศ้กึษาเบื้องตน้กอ่น ทางในการปฏบิตังิาน ปฏบิตังิานที่เปน็ ปฏบิตังิานไดต้ามแนว

1. แนวทางการปฏบิตังิาน ปฏบิตังิานและน ามาใชเ้ปน็ บริการประชาชนดา้น ปจัจุบนั และน ามาใช้ ทางที่ก าหหนด

แนวทางในการปฏบิตังิาน ตา่งๆ เปน็แนวทางในการให้

- เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเปน็ บริการประชาชนภาย

ไปอย่างถกูตอ้งตาม ในหนว่ยงาน

ระเบยีบขัน้ตอนและเปน็ไป

ในทศิทางเดยีวกนั

2. คู่มอื มาตรฐานการปฏบิตัิ - เพือ่ใหบ้คุลากรผู้ปฏบิตัิ  - ศนูย์บริการฯ มคีู่มอื ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ  - มคีู่มอืมาตรฐานใน  - ใหบ้ริการประชาชน กองการแพทย์

งาน งานน ามาใชเ้ปน็แนวทาง มาตรฐานในการปฏบิตัิ การปฏบิตังิาน อย่างมคีณุภาพตาม

ในการปฏบิตังิาน งาน มาตรฐานการ

- เพือ่ใหเ้กดิคณุภาพ ปฏบิตังิาน

มาตรฐานในงานบริการ

3. ขัน้ตอน ระยะเวลา  - เพือ่ใหป้ระชาชนได้  - ศนูย์บริการฯ มคีู่มอื ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ  - มกีารก าหนดขัน้ตอน  - ประชาชนไดรั้บทราบ กองการแพทย์

การปฏบิตังิาน ทราบขัน้ตอน ระยะเวลา มาตรฐานในการปฏบิตัิ ระยะเวลาการปฏบิตัิ ขัน้ตอน ระยะเวลา ใน

การปฏบิตังิานของหนว่ย งาน งาน การรับบริการ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.5 :    แผนงานปรับปรุงพฒันารายได้ของเทศบาล บรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ และมีประสทิธภิาพและโปร่งใส

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 การจดับรกิารสาธารณะและ

การบรกิารประชาชน(ต่อ)

4.การใหบ้ริการโดยจัดล าดบั - เพือ่ใหเ้กดิความเปน็  - มกีารจัดระบบบริการ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ  - มกีารน าระบบ - การใหบ้ริการมคีวาม กองการแพทย์

กอ่น-หลงั ธรรมและโปร่งใสในการ โดยจัดล าดบักอ่น-หลงั บริการโดยจัดล าดบั โปร่งใส ลดขอ้ขัดแย้ง

ใหบ้ริการประชาชน กอ่น-หลงั ใชใ้น จากการใหบ้ริการล าดบั

- เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ศนูย์บริการฯ กอ่น-หลงั

พงึพอใจตอ่การใหบ้ร - ประชาชนไดท้ราบ

ล าดบัการรับบริการ

ของตนเอง

14 การให้ความรู้และเผยแพร่ - เพือ่เปน็ชอ่งทางในการ  - มเีวปไซดศ์นูย์บริการฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ  - มเีวปไซดข์อง  - ประชาชนไดรั้บทราบ กองการแพทย์

ขอ้มูลขา่วสารและการรับเรื่อง ใหค้วามรู้และเผยแพร่ เพือ่เปน็ชอ่งทางในการ ศนูย์บริการฯ ส าหรับ ขอ้มลูขา่วสารดา้น

ร้องเรยีน ขอ้มลูขา่วสารดา้นสขุภาพ เผยแพร่ความรู้ ขอ้มลู การเผยแพร่ขอ้มลู สขุภาพ และแสดงความ

1. www.lmwcc.com ใหก้บัประชาชน ขา่วสารและรับเร่ืองร้อง ขา่วสารและรับเร่ือง คดิเหน็ผ่านทางเวปไซด์

- เพือ่เปน็ชอ่งทางในการ เรียน ร้องเรียน ศนูย์บริการฯ

รับความคดิเหน็ หรือขอ้

ร้องเรียนจากประชาชน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.5 :    แผนงานปรับปรุงพฒันารายได้ของเทศบาล บรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ และมีประสทิธภิาพและโปร่งใส

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 การให้ความรู้และเผยแพร่

ขอ้มูลขา่วสารฯ (ต่อ)

2. กระบวนการรับฟังความคดิ - เพือ่เปน็ชอ่งทางในการ  - มชีอ่งทางและก าหนด ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ  - มชีอ่งทางรับเร่ือง  - ประชาชนไดรั้บทราบ กองการแพทย์

เหน็และรับเร่ืองร้องเรียน รับเร่ืองร้องเรียนหรือรับ ขัน้ตอนกระบวนการใน ร้องเรียนจากประชาชน ขัน้ตอน กระบวนการ

กระบวนการกลไลและชอ่งทาง ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ การร้องเรียน และแสดงความคดิเหน็

สง่เสริมการมสีว่นร่วมของ จากประชาชน ผ่านชอ่งทางในการรับ

ประชาชนในการบริหารจัดการ - เพือ่ใหป้ระชาชนได้ เร่ืองร้องเรียน

ของ อปท. ทราบขัน้ตอนและกระบวน

การในการร้องเรียน

15 การแก้ไข ปรับปรุง หรอืออก - เพือ่ใชเ้ปน็มาตรการ  - คณะกรรมการและเจ้า ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ  - มแีนวทางในการ  - คณะกรรมการและ กองการแพทย์

ระเบยีบ ค าสั่ง ประกาศ ในการควบคมุปอ้งกนั หนา้ที่ผู้ด าเนนิงานเกี่ยว สนบัสนนุการปอ้งกนั จนท.ผู้ด าเนนิงานเกี่ยว

ขอ้บัญญัติ อปท.ท่ีสนับสนุน การทจุริตในหนว่ยงาน กบัเงนิทนุหมนุเวยีนคา่ยา ทจุริต กบัเงนิทนุหมนุเวียนคา่ยา

การป้องกันทุจรติ - เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางใน และเวชภณัฑ ์กองทนุ และเวชภณัฑ ์กองทนุ

การแกไ้ขปญัหาจากการ สวัสดกิารศนูย์บริการฯ สวัสดกิารศนูย์บริการฯ

ละเวน้การปฏบิตังิานของ และบญัชศีนูย์บริการฯ และบญัชศีนูย์บริการฯ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ี

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดล าพนู : ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม คุณภาพชวิีต และความม่ันคง

  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดล าพนู : การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสร้างสรรค์

         ยทุธศาสตร์ท่ี  6 : การพฒันาด้านสังคม  การเมือง  และบรหิารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี

               แนวทางการพฒันาท่ี 6.5 :    แผนงานปรับปรุงพฒันารายได้ของเทศบาล บรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ และมีประสทิธภิาพและโปร่งใส

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 การแก้ไข ปรับปรุง หรอืออก คณะกรรมการและเจ้าหนา้ ปฏบิตัติามประกาศฯ กองการแพทย์

ระเบยีบ ค าสั่ง ประกาศฯ ที่ผู้ด าเนนิงานเกี่ยวกบัเงนิ อย่างเคร่งครัด ไมพ่บ

(ต่อ) ทนุหมนุเวยีนคา่ยาและ พฤตกิรรมการทจุริต

เวชภณัฑ ์กองทนุสวัสดกิาร หรือประพฤตมิชิอบ

ศนูย์บริการฯ และบญัชี

ศนูย์บริการฯ



 

 

 

 

2560 - 2562 
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แผนพัฒนาสามปีไปปฏบิัต]ิ 
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บทท่ี 4 
 

 การตดิตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปไีปปฏบิัติ 

 

การติดตามและประเมินผล  เป็นขั้นตอนส าคัญในการวางแผน การด าเนินงานตามแผนจะมี

ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  ขึน้อยู่กับการตดิตามและประเมินผลเพื่อใหท้ราบว่าการปฏิบัติงานตามแผน

บรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายเพียงใดหรือไม่ 

 

 การติดตามผล  คือ  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพื่อให้ทราบว่าความก้าวหน้าของโครงการ

ด าเนนิไปอย่างไร  มอีุปสรรคอะไรหรอืไม่ 

 

 ความส าคัญของการติดตามผล 

 1.  ท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี   และความ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรใ์นระดับต่างๆ 

2. ท าให้ผู้บริหารได้ทราบผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผน  และการใช้จา่ยเงนิ 

งบประมาณประจ าปี 

3. ท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ส าหรับเป็น 

ข้อพิจารณาในการปรับปรุงแผนงาน  หรอืโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

 การประเมินผล   คือ  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงกับผลที่คาดว่าจะได้รับโดยชี้ให้เห็นว่า  

การปฏิบัติงานจรงิเกิดขึน้ตรงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรอืไม่ 

 

 เทศบาลเมืองล าพูน   จงึก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลดังน้ี 

 

4.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวกับ

องค์กรจัดท าแผนพัฒนาและองค์กรประสานแผนพัฒนาเพื่อให้มีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ 

เทศบาลเมืองล าพูนจึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลขึ้ น

เพื่อช่วยในการ  ติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาได้ตามความเหมาะสม โดยอาศัยอ านาจตามความ

นัย   ข้อ 28 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน  

ประกอบด้วย 
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  1. นายสมพงษ์  ค าสาร ผูแ้ทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ประธานกรรมการ 

2. นายไพศาล  สงวนวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

  3. นายวงศศ์ักดิ์  อนิทรแสง  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

  4. นายสวัสดี   ทาใจ   สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

  5. นายถวัลย์   ค าธง   ผูแ้ทนประชาคมเมือง  กรรมการ 

  6. นางรัชนีย์ สินธุผัด   ผูแ้ทนประชาคมเมือง  กรรมการ 

  7. นายสุทัศน ์ องค์คุณา ผูแ้ทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ  กรรมการ 

  8. นายนิวัฒชัย รัตนชเลศ  ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  9. นางจินดา    รัตนอังกูร  ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  10. ปลัดเทศบาล       กรรมการ 

           11. ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน    เลขานุการ 

           12  หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ       ผูช่้วยเลขานุการ 

  13. เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน        ผูช่้วยเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผน มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

2. ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา

เทศบาล นายกเทศมนตรี  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปี

ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน 

4. แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

 

4.2 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 

 การติดตามและประเมินผลจะท าโดยใช้การส่งแบบประเมินผลการด าเนินโครงการ ซึ่งมีขั้นตอน

การด าเนินการดังนี ้

1. ผู้อ านวยการกอง/หัวหนา้ฝา่ย/หัวหนา้งาน    รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล  

เป็นระยะเวลาตามก าหนด เช่น  ก าหนดระยะเวลาด าเนินการในโครงการไว้ 1 ปี  ควรรายงานผลปีละ 1 

ครั้ง  เสนอต่อคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล เพื่อเสนอใหค้ณะผู้บริหารทราบ 

2. ในระหว่างการด าเนินงานตามแผน   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลควรท าการตรวจ

และติดตามผล อย่างนอ้ยโครงการละ  1  ครัง้ 
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3. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ท าการประเมินผล  เพื่อ

เสนอคณะผู้บริหาร 

4. ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนรวบรวมการรายงานผล ตามข้อ 1  และผลการตรวจติดตาม

ผล ตาม ข้อ 2 มาวิเคราะห์  และจัดท าเป็นรายงานสรุปผลในรอบปีเสนอ คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผล  ปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหาร 

5. ให้น าผลตาม ข้อ 3 และขอ้ 4   มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลในปีต่อไป 
 

4.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองล าพูน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ

โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ และก าหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่าง

น้อยโครงการละ 1 ครั้ง  

 โดยก าหนดการติดตามและประเมินผลแต่ละโครงการ ในช่วงต้นเดือนตุลาคม ของทุกปี

 นอกจากนั้นการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการใน

ภาพรวม ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน มิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี โดยก าหนดห้วงระยะเวลา 

ดังตอ่ไปนี ้

กจิกรรม มค. กพ. มคี. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย 

 

ธค. หมาย

เหต ุ

การประ เมินผลแผน /

โครงการ 

             

- จั ด ท า ป ร ะ เ มิ น ผ ล

แผนงาน/โครงการ (ทุก 6 

เดอืน) 

             

- จัดประชุมคณะกรรมการ

ประ เมิ นผลแผนพัฒนา

เทศบาล 

             

-จั ด ท า ส รุ ป แ ผ น ง า น /

โครงการ ในแต่ละปี 

             

โดยปี 2560  ก าหนดการติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวม  

   ครั้งที่ 1  ในเดือนมิถุนายน 2560 

           ครั้งที่ 2  ในเดือนธันวาคม 2560 

โดยปี 2561   ก าหนดการติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวม  

   ครั้งที่ 1  ในเดือนมิถุนายน 2561 

            ครั้งที่ 2  ในเดือนธันวาคม 2561 

โดยปี 2562  ก าหนดการติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวม  

   ครั้งที่ 1  ในเดือนมิถุนายน 2562 
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          ครั้งที่ 2  ในเดือนธันวาคม 2562 



 

 

 

 

2560 - 2562 
 

 

 

 

 

[ภาคผนวก] 

- โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองล าพูน  

- แผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

- การประเมนิคุณภาพของแผน                                            

 



ภาคผนวก 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองล าพูน                                             

 

                                                                        ก -2 3 - 2 

 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

(ภายใต้โครงการประชาคมแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี) 

 

1. ชื่อ  โครงการ จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองล าพูน 

 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ เทศบาลเมอืงล าพูน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลเมอืงล าพูน เพื่อ 

เป็นการเตรียมการส าหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่

สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมือง

ล าพูน ทั้งในด้านเนือ้หาสาระ กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาการด าเนินการ โดยเทศบาลเมืองล าพูน

ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาก่อนแล้ว นั้น 

เพื่อให้การด าเนินการตามยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ส าเร็จลุล่วง  

บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจน

ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและ

แผนงาน เทศบาลเมืองล าพูน จึงขอเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ของ

เทศบาลเมอืงล าพูน ขึน้ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปีโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 3.1 เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 

 3.2 เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ

การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี 

 3.3  เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มอียู่ และแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มี

ความสอดคล้องและสามารถตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.4  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆใหอ้ยู่ในลักษณะที่พรอ้มจะบรรจุในเอกสารเทศ

บัญญัติงบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ   

 3.5 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
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4. เป้าหมาย 

- จัดประชุมประชาคมแผน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการจัดท าแผน ชุด

ต่างๆ ของเทศบาลเมืองล าพูน เพื่อทบทวนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา และรับฟังความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

- จัดท าเอกสารแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) จ านวน  150 เล่ม 
 

5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 การรวบรวมข้อมูลและปัญหา 

 5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 

5.3 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

5.4 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ในช่วงสามปี 

5.5 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

5.6 การอนุมัติแผนและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

 ในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวมีองค์กรรับผิดชอบได้แก่ ฝ่ายแผนงานและ

งบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆหากมีการแต่งตั้ง 

รวมถึงส านัก/กอง/ส่วน/ฝา่ย/งานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 

6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 ตั้งแต่  เมษายน 2559 – มิถุนายน 2559 โดยก าหนดเป็นแผนการด าเนนิงาน ดังนี้ 
 

กจิกรรม มค.

59 

กพ.

59 

มีค.

59 

เมย

59 

พค.

59 

มิย.

59 

กค.

59 

สค.

59 

กย.

59 

ตค.

59 

พย

59 

ธค.

59 

งานจัดท าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 

2562 

            

- ส่งบันทึกใหแ้ต่ละกองจัดเตรียมข้อมูลแผนงาน/

โครงการที่จะบรรจุในร่างแผนพัฒนาสามปี 

(ประมาณเมษายน 59) 

            

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลน ามา

จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (ทัง้เดือนเมษายน 59) 
            

- จัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผน

เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อ

เสนอ กพท. (ประมาณวันที่ 10 พฤษภาคม 59) 

            

- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อ

พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอผู้บริหาร 

(ประมาณวันที่ 24 พค. 59) 
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กจิกรรม มค.

59 

กพ.

59 

มีค.

59 

เมย

59 

พค.

59 

มิย.

59 

กค.

59 

สค.

59 

กย.

59 

ตค.

59 

พย

59 

ธค.

59 

- กพท.น าร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(ประมาณวันที่ 26 พฤษภาคม 59) 
            

- ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และประกาศใช้ (ภายใน

เดือนพฤษภาคม 59)  
            

- ท าหนงัสือสง่แผนพัฒนาสามปีให้ผู้ว่าฯและส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้อง (ภายในเดือนมิถนุายน 59) 
            

- เจ้าหน้าทีง่านวิเคราะห์นโยบายและแผนท าการ

บันทึกข้อมลูแผนงานโครงการ การอนุมัติและ

ประกาศใช้แผนปีปัจจุบันเข้าระบบ e-plan  (มิ.ย-

สค.59) 

            

 

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมอืงล าพูน 
 

8. งบประมาณ 

 ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีใช้งบประมาณจ านวน 110,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น 

1. คา่ประชุมประชาคมแผน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผน                

2. ค่าจัดท าเล่มแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี 2560 – 2562 ทั้งเล่มจรงิและฉบับร่าง จ านวน 

150 เล่ม  (1 เล่ม/ ประมาณ 400 หน้า)                  

ทั้งนีโ้ดยตั้งจ่ายจากงบประมาณของ กองวิชาการและแผนงาน งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  และรายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซึ่งบริการ 
 

9. การติดตามประเมินผล 

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ก าหนดให้มีการตดิตามและประเมินผลเป็นระยะตามขั้นตอนการ

จัดท าแผน 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ที่จัดตั้งขึน้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 เทศบาลเมอืงล าพูนจะมีแผนพัฒนาสามปี เพื่อน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 10.2   เทศบาลเมืองล าพูนจะมีแผนพัฒนาสามปี    เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติในการ

ด าเนนิการพัฒนาในช่วงสามปีในปี พ.ศ. 2560 – 2562  ต่อไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 10.3 เทศบาลเมืองล าพูนได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นระบบ 

 10.4  ประชาชนมสี่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
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