
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(ปัจจุบัน) (เปล่ียนแปลงใหม่)
1 โครงการก่อสร้างป้ายช่ือถนน/ซอย/ชุมชน โครงการก่อสร้างป้ายช่ือถนน/ซอย/ชุมชน  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้าน เคหะและชุมชน

ก่อสร้างป้ายช่ือถนน/ซอย บริเวณภายในชุมชนช่างฆ้อง ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชนช่างฆ้อง -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ก่อสร้างป้ายช่ือถนน/ซอย ภายในชุมชนช่างฆ้อง -ก่อสร้างป้ายท่ีท าการชุมชนช่างฆ้อง โครงสร้างเหล็ก ประจ าปี 2561 กรณีได้รับอนุมัติให้ต้ัง ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

บริเวณถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ จ านวน 5 ป้าย จ านวน 2 ป้าย งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี จ่ายเป็นรายการใหม่ รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561- ต้ังไว้ 100,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี -เพ่ือให้ช่ือโครงการถูกต้องและเป็น และการท่องเท่ียว

2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) หน้า53 (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) ปัจจุบันในการน าไปด าเนินการจริง

(ปี 2562 ,2563 ,2564) หน้า 53 (ปี 2561)

ก่อสร้างป้ายช่ือถนน/ซอย บริเวณภายในชุมชน ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชนบ้านท่า-ท่านาง -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย

- ก่อสร้างป้ายช่ือถนน/ซอย ภายในชุมชน จ านวน - ก่อสร้างป้ายท่ีท าการชุมชนบ้านท่า-ท่านาง ประจ าปี 2561 กรณีได้รับอนุมัติให้ต้ัง

2 ป้าย งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ต้ังไว้ โครงเหล็ก จ านวน 2 ป้าย งบประมาณในแผนพัฒนา จ่ายเป็นรายการใหม่

100,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ท้องถ่ินส่ีปี ต้ังไว้ 100,000 บาท ปรากฎในแผน -เพ่ือให้ช่ือโครงการถูกต้องและเป็น

(พ.ศ.2561-2564) หน้า 4- 234 พัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 4-234 ปัจจุบันในการน าไปด าเนินการจริง

(ปี 2562 ,2563 ,2564) (ปี 2561)

ก่อสร้างป้ายช่ือถนน/ซอย บริเวณภายในชุมชน ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชนสันป่ายางหลวง -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย

- ก่อสร้างป้ายช่ือถนน/ซอย ภายในชุมชน จ านวน - ก่อสร้างป้ายท่ีท าการชุมชนสันป่ายางหลวง ประจ าปี 2561 กรณีได้รับอนุมัติให้ต้ัง

2 ป้าย งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ต้ังไว้ โครงเหล็ก จ านวน 2 ป้าย งบประมาณในแผนพัฒนา จ่ายเป็นรายการใหม่

50,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ท้องถ่ินส่ีปี ต้ังไว้ 100,000 บาท ปรากฎในแผน -เพ่ือให้ช่ือโครงการถูกต้องและเป็น

(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี1) พัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียน ปัจจุบันในการน าไปด าเนินการจริง

หน้า 54 (ปี2562 ,2563 ,2564) แปลง (คร้ังท่ี 1) หน้า 54 (ปี 2561)

รายละเอียดการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ ยุทธศาสตร์ แผนงานเหตุผลการเปล่ียนแปลง

หน้า 66



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(ปัจจุบัน) (เปล่ียนแปลงใหม่)
ล าดับ ยุทธศาสตร์ แผนงานเหตุผลการเปล่ียนแปลง

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย ภายในเขต ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้าน เคหะและชุมชน

เทศบาล ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนจามเทวี ซอย 4 (ซอยอุดมสุข) ปรับปรุงผิวจราจรถนนจามเทวี ซอย 4 (ซอยอุดมสุข) -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจาม -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจาม ประจ าปี 2562 รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจ

เทวี ซอย 4 (ซอยอุดมสุข) งบประมาณต้ังไว้ เทวี ซอย 4 (ซอยอุดมสุข) งบประมาณต้ังไว้ -เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและตรงตามความ และการท่องเท่ียว

120,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 287,300 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี เป็นจริงของงบประมาณท่ีด าเนินการในปี

(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี1) (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) 2562

หน้า 38 (ปี 2562 ,2563) หน้า 38 (ปี 2562)

ปรับปรุงผิวจราจรถนนจามเทวี ซอย 8 ปรับปรุงผิวจราจรถนนจามเทวี ซอย 8 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจาม -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจามเทวี ประจ าปี 2562

เทวี ซอย 8 งบประมาณต้ังไว้ 596,000 บาท ซอย 8 งบประมาณต้ังไว้ 91,000 บาท ปรากฎใน -เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและตรงตามความ

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เป็นจริงของงบประมาณท่ีด าเนินการในปี

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) หน้า 38 เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) หน้า 38 (ปี 2562) 2562

(ปี 2562 ,2563)

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสนามกีฬา ซอย 6 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสนามกีฬา ซอย 6 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสนาม ประจ าปี 2561 กรณีได้รับอนุมัติให้ต้ัง

สนามกีฬา ซอย 6 งบประมาณต้ังไว้ 826,000 กีฬา ซอย 6 งบประมาณต้ังไว้ 826,000 บาท จ่ายเป็นรายการใหม่

บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) หน้า 38 เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) หน้า 38 (ปี 2561)

(ปี 2562 ,2563)

ปรับปรุงผิวจราจรถนนท่านาง ปรับปรุงผิวจราจรถนนท่านาง -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนท่านาง ประจ าปี 2561 กรณีได้รับอนุมัติให้ต้ัง

ยกระดับไหล่ทาง ค.ส.ล.บริเวณถนนท่านาง งบประมาณต้ังไว้ 73,000 บาท ปรากฎในแผน จ่ายเป็นรายการใหม่

งบประมาณต้ังไว้ 370,900 บาท ปรากฎในแผน พัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม

พัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) หน้า 36 (ปี 2561)

เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) หน้า 36 (ปี2562,2563)

หน้า 67



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(ปัจจุบัน) (เปล่ียนแปลงใหม่)
ล าดับ ยุทธศาสตร์ แผนงานเหตุผลการเปล่ียนแปลง

(ต่อ) ปรับปรุงผิวจราจรสวนสาธารณะฮ่อมช้าง ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้าน เคหะและชุมชน

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสวน -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสวน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สาธารณะฮ่อมช้าง งบประมาณต้ังไว้ 31,300บาท สาธารณะฮ่อมช้าง งบประมาณต้ังไว้ 31,200บาท ประจ าปี 2561 กรณีได้รับอนุมัติให้ต้ัง ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) จ่ายเป็นรายการใหม่ รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจ

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) หน้า 39 เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) หน้า 39 -เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและตรงตามความ และการท่องเท่ียว

(ปี 2562) (ปี 2561) เป็นจริงของงบประมาณท่ีด าเนินการในปี

2561

3 โครงการก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ า ภายในเขต ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้าน เคหะและชุมชน

เทศบาล ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนสันป่ายาง ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณถนนช่างฆ้อง -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

-ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณถนนช่างฆ้อง -ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณถนนช่างฆ้อง ประจ าปี 2561 กรณีได้รับอนุมัติให้ต้ัง รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจ

หน้าท่ีท าการชุมชนสันป่ายางหลวง งบประมาณต้ัง หน้าท่ีท าการชุมชนสันป่ายางหลวง งบประมาณต้ังไว้ จ่ายเป็นรายการใหม่ และการท่องเท่ียว

ไว้ 33,600 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 33,600 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี -เพ่ือให้ช่ือโครงการถูกต้องและเป็น

พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) ปัจจุบันในการน าไปด าเนินการจริง

หน้า 52 (ปี 2562) หน้า 52 (ปี 2561)

4 โครงการอบรม สัมมนาคณะผู้บริหารและสมาชิก โครงการอบรม สัมมนาคณะผู้บริหารและสมาชิก  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย บริหารงานท่ัวไป

สภาเทศบาล สภาเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปี 2562  2563 2564 และ

 -เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน  -เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน  -เพ่ือให้ช่ือโครงการถูกต้องและเป็น

ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ปัจจุบันในการน าไปด าเนินการจริง  

 -เพ่ือจัดประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน  -เพ่ือจัดประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน (ผ.01)

ท้ังในและนอกประเทศของคณะผู้บริหาร ท้ังในและนอกประเทศของคณะผู้บริหาร

และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล

 -งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ต้ังไว้

200,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี

(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 4-294

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้าน

สังคม  การเมือง และบริหาร

ราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

หน้า 68



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(ปัจจุบัน) (เปล่ียนแปลงใหม่)
ล าดับ ยุทธศาสตร์ แผนงานเหตุผลการเปล่ียนแปลง

5 โครงการอบรม สัมมนาคณะผู้บริหาร และ โครงการอบรมผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย บริหารงานท่ัวไป

ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน เมืองล าพูน ประจ าปี 2562  2563 2564 และ

 -เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ  -เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ  -เพ่ือให้ช่ือโครงการถูกต้องและเป็น

คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและ คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน ปัจจุบันในการน าไปด าเนินการจริง

หัวหน้างาน  -จัดประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานท้ังใน (ผ.01)

 -จัดประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานท้ังในและ และนอกประเทศของคณะผู้บริหารและ

นอกประเทศของคณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง พนักงานเทศบาลเมืองล าพูน

และหัวหน้างาน ปี 61 : -

 -งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ต้ังไว้ ปี 62 : 300,000   

200,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี ปี 63 : 300,000  

(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 4-295 ปี 64 : 300,000  

6 โครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน โครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน -เปล่ียนแปลง จากยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารงานท่ัวไป

-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี -เปล่ียนแปลงเป็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของ

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง สังคมการเมืองและบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป ชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 (คร้ังท่ี 1) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 หน้า 75 ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี แผนงานบริหารงาน เป็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม

ท่ัวไป การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้ (ผ.01)

เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

7 โครงการติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการติดตามและประเมินผลโครงการและการ -เปล่ียนแปลง จากยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารงานท่ัวไป

โครงการของเทศบาล ปฏิบัติงานของเทศบาล การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของ

-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี -เปล่ียนแปลงเป็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้าน ชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง สังคมการเมืองและบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป เป็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม

 (คร้ังท่ี 1) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 หน้า 76 ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี แผนงานบริหารงาน การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้ (ผ.01)

ท่ัวไป เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

-เปล่ียนแปลงช่ือโครงการให้ถูกต้อง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้าน

สังคม  การเมือง และบริหาร

ราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้าน

สังคม  การเมือง และบริหาร

ราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้าน

สังคม  การเมือง และบริหาร

ราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

หน้า 69



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(ปัจจุบัน) (เปล่ียนแปลงใหม่)
ล าดับ ยุทธศาสตร์ แผนงานเหตุผลการเปล่ียนแปลง

8 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าโรงเรียนสังกัดเทศบาล โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าโรงเรียนสังกัดเทศบาล -ทางโรงเรียนประสบกับปัญหาการจัด การศึกษา

เมืองล าพูนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมืองล าพูนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเก่ียวกับงานระบบไฟฟ้ามากพอ

ปี 61 : 890,000 ปี 61 : 1,035,220 สมควรเน่ืองมาจากปัยจัยหลายๆอย่าง

ปี 62 : 890,000 ปี 62 : 1,035,220 ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาเร่ือง

ปี 63 : 890,000 ปี 63 : 1,035,220 หม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมีขนาดไม่เหมาะสมกับ (ผ.01)

ปี 64 : 890,000 ปี 64 : 1,035,220 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนซ่ึงส่งผล

-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า บางอย่างช ารุดและ

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง เส่ือมสภาพลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิด

 (คร้ังท่ี 1) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 62 ความไม่สะดวกในการด าเนินกิจกรรม

ต่างๆ ของโรงเรียน

9 โครงการบริหารจัดการบุคลากร งานวิชาการวาง โครงการบริหารจัดการบุคลากร งานวิชาการวาง -เปล่ียนแปลง โดยการเพ่ิมเติมเงินเดือน/ วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว แผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว ค่าจ้างประจ า/ค่าจ้างช่ัวคราวและราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ. 2561 - 1.เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า/ค่าจ้างช่ัวคราว จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เพ่ือรองรับ

2564) หน้า 4-333 ปี 61 : 180,720 บุคลากรในการปฏิบัติงาน

ปี 62 : 180,720 (ผ.01)

ปี 63 : 190,080

ปี 64 : 198,000

2.รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ปี 61 : 385,200

ปี 62 : 385,200

ปี 63 : 390,000

ปี 64 : 400,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้าน

สังคม  การเมือง และบริหาร

ราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้าน

สังคม  การเมือง และบริหาร

ราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

หน้า 70



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(ปัจจุบัน) (เปล่ียนแปลงใหม่)
ล าดับ ยุทธศาสตร์ แผนงานเหตุผลการเปล่ียนแปลง

10 โครงการด าเนินงานด้านพัฒนางานสาธารณสุข โครงการด าเนินงานด้านพัฒนางานสาธารณสุข -เปล่ียนแปลง จากโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้าน สาธารณสุข

ของ อสม.ในชุมชน ของ อสม.ในชุมชน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนิน สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ. 2561 - การ (ผ.01) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา (ผ.02)

2564) หน้า 4-189 ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง

แผนงานสาธารณสุข เป็น โครงการพัฒนา ถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง องค์กรประชาชน

ถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประ

ชาชน (ผ.02) แผนงานสาธารณสุข

หน้า 71


