


 

เทศบาลเมืองล าพูน                                                                                                                                              ค าน า 

 

 

ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ“แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” แทน โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)” เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับแรก เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ต่อไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่ งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีความหมายดังนี้ 
  “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไป  
  “การเพ่ิมเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า  การท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

  เทศบาลเมืองล าพูน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่  2) โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 9 แก้ไขเพ่ิมเติมในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ ในการพัฒนาท้องถิ่น และใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
การจ่ายขาดเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ต่อไป 
 
                     เทศบาลเมืองล าพูน 



สารบัญ 

          หน้า 

รายละเอียดการเพิ่มเติมโครงการ (ผ.01) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ         1 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)            
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  25 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน       31 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต           34 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   41 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน       55 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี     56 

รายละเอียดการเพิ่มเติมโครงการ (ผ.02) ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  60 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)                  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี     60 

รายละเอียดการเพิ่มเติมโครงการ (ผ.03) ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน     63 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)                  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   64 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ (ผ.01) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)         66 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   72 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี     75 
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                         หน้า 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ (ผ.02) ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  81 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)                  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต           81 

รายละเอียดการเพิ่มเติม บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)        82 
-บัญชีครุภัณฑ์เพ่ิมเติม               92 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)       101 
-บัญชีครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลง              102 

 

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.1 แผนงานการศึกษา 2 365,800 7 1,737,700 5 1,371,900 5 1,371,900

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - 3 7,195,000 3 7,195,000 3 7,195,000

รวม 2 365,800 10 8,932,700 8 8,566,900 8 8,566,900

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - 3 1,762,900 3 2,126,900 3 20,000

รวม 0 0 3 1,762,900 3 2,126,900 3 20,000

3.1 แผนงานการศึกษา - - 1 100,000 1 100,000 1 100,000

3.2 แผนงานสาธารณสุข - - 11 1,562,000 5 655,000 5 655,000

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 3 70,000 3 70,000 3 70,000

รวม 0 0 15 1,732,000 9 825,000 9 825,000

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,831,980 6 15,098,522 5 16,372,180 3 7,613,700

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - 2 1,100,000 2 1,100,000 2 1,100,000

รวม 3 1,831,980 8 16,198,522 7 17,472,180 5 8,713,700

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 1 100,000 1 100,000 1 100,000

รวม 0 0 1 100,000 1 100,000 1 100,000

ปี 2563

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (เพ่ิมเติม)

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

เทศบำลเมืองล ำพูน

ยุทธศำสตร์

ปี 2564ปี 2561 ปี 2562

5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิน่

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน  

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมสิถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ปี 2563

ยุทธศำสตร์

ปี 2564ปี 2561 ปี 2562

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - 3 1,237,000 3 1,237,000 1 50,000

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - 2 280,000 2 280,000 0 0

รวม 0 0 5 1,517,000 5 1,517,000 1 50,000

รวมท้ังส้ิน 5 2,197,780 42 30,243,122 33 30,607,980 27 18,275,600

6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมอืง และบริหำรรำชกำรท้องถิน่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

1 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน - เพ่ือจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ การศึกษา

การจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน 

ปี 61 : - การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 62 : 146,900 (ผ.01)

ปี 63 : 146,900

ปี 64 : 146,900

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ังภายใน -สภาพแวดล้อมในโรงเรียน จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ การศึกษา

ห้องเรียนรู้ผ่านส่ือภาพยนตร์ เรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน มีแผนงานพัฒนา การศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน 

ปี 61 : 324,000 แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารสถานท่ีและสภาพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 62 : 324,000 แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส าคัญ อกีท้ัง (ผ.01)

ปี 63 : - เป็นการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีทุกส่วนของโรงเรียนให้เกิด

ปี 64 : - ประโยชน์สูงสุด

3 โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุมจามจุรี -สภาพแวดล้อมในโรงเรียน จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ การศึกษา

ปี 61 : 41,800 เรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน มีวัสดุอุปกรณ์เสริม การศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน 

ปี 62 : 41,800 สร้างพัฒนาการและเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63 : - ส่ิงย่ัวยุให้เกิดการเรียนรู้ และไม่มีผลภาวะซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วย (ผ.01)

ปี 64 : - กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนา

ตนเอง ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษาน้ันๆ

ก าหนด

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

4 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ - เพ่ือให้ครอบคลุมในการด าเนินโครงการและสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ การศาสนา วัฒนธรรม

ปี 61 : - กับการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบและ การศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน และนันทนาการ

ปี 62 : 600,000 ส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63 : 600,000 (ผ.01)

ปี 64 : 600,000

5 โครงการจัดงานวันลอยกระทง - เพ่ือให้ครอบคลุมในการด าเนินโครงการและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ การศาสนา วัฒนธรรม

ปี 61 : - การเบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบ และ การศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน และนันทนาการ

ปี 62 : 600,000 ส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63 : 600,000 (ผ.01)

ปี 64 : 600,000

6 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา -เพ่ือให้ครอบคลุมในการด าเนินโครงการและสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ การศาสนา วัฒนธรรม

ปี 61 : - กับการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบ การศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน และนันทนาการ

ปี 62 : 20,000 และส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63 : 20,000 (ผ.01)

ปี 64 : 20,000

7 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา -เพ่ือให้ครอบคลุมในการด าเนินโครงการและสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ การศาสนา วัฒนธรรม

ปี 61 : - กับการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบ การศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน และนันทนาการ

ปี 62 : 5,000 และส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63 : 5,000 (ผ.01)

ปี 64 : 5,000
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

8 โครงอนุรักษ์โบราณสถาน/พัฒนาเมืองตามนโยบายรัฐบาล -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ เคหะและชุมชน

1) ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารประกอบคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์ หรือ 2563 หรือ 2564 การศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน 

วงษ์ จ านวน 2 หลัง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 61 : - (ผ.01)

ปี 62 : 950,000

ปี 63 : 950,000

ปี 64 : 950,000

2) ก่อสร้างอาคารเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วัฒน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562

ธรรมเมืองเก่า บริเวณคุ้มเจ้ายอดเรือน จ านวน 1 หลัง หรือ 2563 หรือ 2564

ปี 61 : -

ปี 62 : 2,500,000

ปี 63 : 2,500,000

ปี 64 : 2,500,000

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองและก าแพง -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ เคหะและชุมชน

เมืองโบราณ หรือ 2563 หรือ 2564 การศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน 

ก่อสร้าง/ติดต้ังน้ าพุในคูเมืองท้ัง 15 คูเมือง พร้อมติดต้ัง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (ผ.01)

ปี 61 : -

ปี 62 : 1,100,000

ปี 63 : 1,100,000

ปี 64 : 1,100,000
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

10 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลบริเวณสวนม่วนใจ๋ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ เคหะและชุมชน

เทศบาลเมืองล าพูน หรือ 2563 หรือ 2564 การศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน 

ปี 61 : - ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 62 : 2,645,000 (ผ.01)

ปี 63 : 2,645,000

ปี 64 : 2,645,000

11 โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี - เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เคหะและชุมชน

ในการจัดการส่ิงแวดล้อม - เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ปี 61 : - ส่ิงแวดล้อม เป็นปอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม (ผ.01)

ปี 62 : 10,000 - เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน เป็นองค์กรท่ีมีการบริหาร

ปี 63 : 10,000 จัดการและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ปี 64 : 10,000   

12 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ - เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เคหะและชุมชน

ปี 61 : - - เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ปี 62 : 5,000 ส่ิงแวดล้อม เป็นปอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม (ผ.01)

ปี 63 : 5,000 - เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน เป็นองค์กรท่ีมีการบริหาร

ปี 64 : 5,000 จัดการและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก - เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เคหะและชุมชน

เพ่ือมุ่งสู่เมืองล าพูนคาร์บอนต่ า - เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ปี 61 : - ส่ิงแวดล้อม เป็นปอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม (ผ.01)

ปี 62 : 5,000 - เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน เป็นองค์กรท่ีมีการบริหาร

ปี 63 : 5,000 จัดการและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ปี 64 : 5,000

14 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เคหะและชุมชน

ต้ังแต่โกดังกุสุมาถึงบริเวณถนนจามเทวี ซอย 10 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ปี 61 : - (ผ.01)

ปี 62 : -

ปี 63 : 364,000  

ปี 64 : -

15 โครงการบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอย -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เคหะและชุมชน

-ปรับปรุงสถานีขนถ่ายขยะ (อาคารเตาเผาขยะ) -เพ่ือปรับปรุงเป็นระบบปิดป้องกันไม่ให้เกิดกล่ินเหม็น ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ปี 61 : - (ผ.01)

ปี 62 : 1,742,900

ปี 63 : 1,742,900

ปี 64 : -
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

16 โครงการส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการนักเรียน - เพ่ือส่งเสริมด้านสุขอนามัยของนักเรียนและจัดซ้ือ จัดหา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองล าพูนและศูนย์พัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ ในงานโภชนาการ เช่น ช้อน ส้อม ถ้วย จาน และคุณภาพชีวิต

เด็กเล็ก ถาดหลุม ฯลฯ (ผ.01)

ปี 61 : -

ปี 62 : 100,000

ปี 63 : 100,000

ปี 64 : 100,000

17 โครงการอบรมกลุ่มแกนน าด้านสุขภาพชุมชน  - เพ่ือให้กลุ่มแกนน าสุขภาพชุมชนได้รับความรู้ในการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

เทศบาลเมืองล าพูน ดูแลสุขภาพ และคุณภาพชีวิต

ปี 61 : -  - เพ่ือให้กลุ่มแกนน าสุขภาพชุมชนวิเคราะห์ปัญหาและ (ผ.01)

ปี 62 : 300,000 จัดท าแผนด้านสาธารณสุขในชุมชนได้

ปี 63 : 300,000

ปี 64 : 300,000

18 โครงการอบรมกลุ่มแกนน าด้านสุขภาพชุมชน  - เพ่ือให้เกิดกลุ่มแกนน าสุขภาพชุมชนด้านการควบคุม- ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

ด้านการควบคุม-ป้องกันโรคติดต่อท่ีส าคัญใน ป้องกันโรคติดต่อภายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองล าพูน และคุณภาพชีวิต

พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองล าพูน ท้ัง 17 ชุมชน (ผ.01)

ปี 61 : -  - เพ่ือให้มีความรู้ในการควบคุม-ป้องกันโรคติดต่อท่ี

ปี 62 : 51,500 ส าคัญในพ้ืนท่ี

ปี 63 : -

ปี 64 : -

หน้า 6



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

19 โครงการอบรมกลุ่มแกนน าด้านสุขภาพชุมชนด้านการ  - เพ่ือให้เกิดกลุ่มแกนน าสุขภาพชุมชน ด้านการฟ้ืนฟู ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในพ้ืนท่ีเทศบาล สมรรถภาพผุ้สูงอายุและผู้พิการ ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง และคุณภาพชีวิต

เมืองล าพูน ล าพูน  ท้ัง 17 ชุมชน (ผ.01)

ปี 61 : -  - เพ่ือให้มีความรู้ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและ

ปี 62 : 51,500 ผู้พิการในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองล าพูน

ปี 63 : -

ปี 64 : -

20 โครงการอบรมกลุ่มแกนน าด้านสุขภาพชุมชน  - เพ่ือให้เกิดกลุ่มแกนน าสุขภาพชุมชน ด้านควบคุม- ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

ด้านการควบคุม-ป้องกันโรคไม่ติดต่อท่ีส าคัญใน ป้องกันโรคไม่ติดต่อภายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองล าพูน และคุณภาพชีวิต

พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองล าพูน  ท้ัง 17 ชุมชน (ผ.01)

ปี 61 : -  - เพ่ือให้มีความรู้ในการควบคุม-ป้องกันโรคไม่ติดต่อท่ี

ปี 62 : 43,000 ส าคัญในพ้ืนท่ี

ปี 63 : -

ปี 64 : -

21 โครงการต่อเติมอาคารเพ่ือท าห้องจ่ายกลาง  - เพ่ือให้ศูนย์บริการฯ มีห้องจ่ายกลาง ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ  - เพ่ือตอบสนองต่อการให้บริการกับผู้รับบริการท่ี และคุณภาพชีวิต

ปี 61 : - ศูนย์บริการฯ (ผ.01)

ปี 62 : 300,000  - เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมการด าเนินงานป้องกันและ

ปี 63 : - ควบคุมโรคติดเช้ือในศูนย์บริการฯ

ปี 64 : -

หน้า 7



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

22 โครงการต่อเติมอาคารเพ่ือท าห้องซักล้าง  - เพ่ือให้ศูนย์บริการฯ มีห้องซักล้าง ท่ีถูกต้องและ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ เหมาะสม และคุณภาพชีวิต

ปี 61 : -  - เพ่ือเป็นสถานท่ีในซัก อบ รีด ผ้าท่ีใช้ในการรักษา (ผ.01)

ปี 62 : 161,000 พยาบาล

ปี 63 : -

ปี 64 : -

23 โครงการปรับปรุงพ้ืนกระเบ้ืองและทาสี  - เพ่ือปรับปรุงพ้ืนกระเบ้ืองบริเวณคลินิกชุมชน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ อบอุน่เทศบาลเมืองล าพูน และคุณภาพชีวิต

ปี 61 : - (ผ.01)

ปี 62 : 300,000

ปี 63 : -

ปี 64 : -

24 โครงการกฎหมายสาธารณสุขควรรู้ - เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

ปี 61 : - - เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขเป็นไป และคุณภาพชีวิต

ปี 62 : 5,000 อย่างมีประสิทธิภาพ (ผ.01)

ปี 63 : 5,000

ปี 64 : 5,000
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

25 โครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) - เพ่ือเป็นการสนับสนุนการวิจัยทางด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

ปี 61 : - และส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

ปี 62 : 5,000 (ผ.01)

ปี 63 : 5,000

ปี 64 : 5,000

26 โครงการวิจัยด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม - เพ่ือเป็นการสนับสนุนการวิจัยทางด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

ปี 61 : - และส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

ปี 62 : 5,000 (ผ.01)

ปี 63 : 5,000

ปี 64 : 5,000

27 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข -เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาด้าน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

เทศบาลเมืองล าพูน สาธารณสุขตามแนวทางพระราชด าริ และคุณภาพชีวิต

ปี 61 : - (ผ.01)

ปี 62 : 340,000

ปี 63 : 340,000

ปี 64 : 340,000
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

28 โครงการนันทนาการดี ชีวีสุข -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(ล าพูนเมืองแห่งการออกก าลังกาย) 2563 2564 และคุณภาพชีวิต

ปี 61 : - -เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงจากการออก (ผ.01)

ปี 62 : 30,000 ก าลังกาย

ปี 63 : 30,000 -เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายอย่างสม่ า

ปี 64 : 30,000 เสมอ

29 โครงการไทยนิยมย่ังยืน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปี 61 : - 2563 2564 และคุณภาพชีวิต

ปี 62 : 10,000 -เพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล (ผ.01)

ปี 63 : 10,000 (โครงการไทยนิยมย่ังยืน) ให้เป็นรูปธรรม

ปี 64 : 10,000

30 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปี 61 : - 2563 2564 และคุณภาพชีวิต

ปี 62 : 30,000 -สตรีรู้ถึงสิทธิของตนเองตามกฎหมายและอยู่ในสังคมได้ (ผ.01)

ปี 63 : 30,000 อย่างเป็นสุข

ปี 64 : 30,000 -สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสม
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ีมรดกทางวัฒนธรรม - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 เคหะและชุมชน

10 เมืองเก่า (สาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือการท่อง 2563 และ 2564

เท่ียวในเขตเมืองเก่าล าพูน) - เพ่ือสอดคล้องกับมติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา

ปี 61 : - กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าท่ีมีมติ เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม (ผ.01)

ปี 62 : 5,000,000 2561

ปี 63 : 5,000,000

ปี 64 : 5,000,000

32 โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนน ซอย ภายในเขต เคหะและชุมชน

เทศบาล ดังน้ี

1) ปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้านหลวย ซอย 9 -เพ่ือด าเนินการกรณีได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย

ปี 61 : 147,280 เพ่ิมเติมและ/หรือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในปี 2561 (ผ.01)

ปี 62 : 147,280 หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ในปี 2562

ปี 63 : -

ปี 64 : -

2) ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 หรือ

บริเวณถนนสนามกีฬา ต้ังแต่แยกถนนสนามกีฬา 2563

ซอย 6 ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองล าพูน

ปี 61 : -

ปี 62 : 1,129,280

ปี 63 : 1,129,280

ปี 64 : -

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

ต่อ 3) ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนรอบเมืองในต้ังแต่แยก -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562

ถนนประตูล้ีถึงแยกถนนวังขวา

ปี 61 : -

ปี 62 : 442,400

ปี 63 : -

ปี 64 : -

4) ปรับปรุงผิวจราจรถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562

ซอย 2

ปี 61 : -

ปี 62 : 42,900

ปี 63 : -

ปี 64 : -

5) ปรับปรุงผิวจราจรถนนท่านาง -เพ่ือด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนท่านาง กรณีได้

ปี 61 : 73,000 รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ/หรือต้ังจ่าย

ปี 62 : 73,000 เป็นรายการใหม่ ในปี 2561 หรือน าไปจัดท างบประมาณ

ปี 63 : - รายจ่ายปี 2562

ปี 64 : -

6) ก่อสร้างถนนเจริญตา บริเวณ ซอย 1 ข้างหอพัก -เพ่ือด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนท่านาง กรณีได้
แพตต้ี 3 รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ/หรือต้ังจ่าย

ปี 61 : 259,000 เป็นรายการใหม่ ในปี 2561 หรือน าไปจัดท างบประมาณ

ปี 62 : 259,000 รายจ่ายปี 2562

ปี 63 : -

ปี 64 : -
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

ต่อ 7) ก่อสร้างถนนเจริญตา บริเวณซอย 2 บ้านนายสวัสด์ิ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 หรือ 

ปี 61 : - 2563

ปี 62 : 259,000

ปี 63 : 259,000

ปี 64 : -

8) ก่อสร้างถนนเจริญตา บริเวณซอย 3 บ้านนางแสง -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 หรือ 

จันทร์ ไข่จินดา 2563

ปี 61 : -

ปี 62 : 189,000

ปี 63 : 189,000

ปี 64 : -

9) ก่อสร้างถนนเจริญตา บริเวณซอย 4 บ้านนางภาวินี -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 หรือ 

ธนนาทธนะชน 2563

ปี 61 : -

ปี 62 : 38,700

ปี 63 : 38,700

ปี 64 : -

หน้า 13



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

ต่อ 10) ปรับปรุงผิวจราจรถนนช่างฆ้องแยกทางไปวัดไก่ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 หรือ 

แก้วต้ังแต่บ้านนายอนิแก้ว ลาพิงค์ ถึงบ้านนางทองสุก 2563

กล่ินมาลี

ปี 61 : -

ปี 62 : 112,700

ปี 63 : 112,700

ปี 64 : -

11) ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 หรือ 

บริเวณถนนสันป่ายาง ต้ังแต่ท่ีท าการชุมชนไก่แก้วถึง 2563

ถนนด้านข้างโบราณสถานกู่ช้าง

ปี 61 : -

ปี 62 : 1,242,000

ปี 63 : 1,242,000

ปี 64 : -

12) ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญราษฎร์ ซอย 7 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562

ต้ังแต่ปากซอย 7 ถึงสามแยกหน้าโรงเรียนอนุบาล

คริสเตียน

ปี 61 : -

ปี 62 : 41,700

ปี 63 : -

ปี 64 : -

หน้า 14



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

ต่อ 13) ปรับปรุงผิวจราจรถนนไก่แก้ว บริเวณสามแยก -เพ่ือด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนไก่แก้วฯ กรณีได้

(กู่ไก่) รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ/หรือต้ังจ่าย

ปี 61 : 42,000 เป็นรายการใหม่ ในปี 2561 

ปี 62 : -

ปี 63 : -

ปี 64 : -

14) ปรับปรุงผิวจราจรถนนจามเทวี ซอย 10 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 1,660,400

ปี 64 : -

15) ปรับปรุงผิวจราจรถนนจามเทวี ซอย 1 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 1,188,200

ปี 64 : -

16) ปรับปรุงผิวจราจรถนนสนามกีฬา ซอย 1 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 1,058,600

ปี 64 : -

หน้า 15



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

ต่อ 17) ปรับปรุงผิวจราจรถนนสนามกีฬา ซอย 2 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2564

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : -

ปี 64 : 2,011,400

18) ปรับปรุงผิวจราจรถนนสนามกีฬา ซอย 4 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2564

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : -

ปี 64 : 1,620,400

19) ปรับปรุงผิวจราจรถนนสนามกีฬา ซอย 5 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2564

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : -

ปี 64 : 1,935,200

33 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ดังน้ี เคหะและชุมชน

1) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะริมแม่น้ ากวง -เพ่ือด าเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะฯ

ปี 61 : 408,600 กรณีได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และหรือ

ปี 62 : 408,600 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในปี 2561 หรือน าไปจัดท างบ (ผ.01)

ปี 63 : - ประมาณรายจ่ายปี 2562

ปี 64 : -

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

หน้า 16



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

ต่อ 2) ก่อสร้างติดต้ังโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน -เพ่ือด าเนินการก่อสร้างติดต้ังโคมสัญญาณไฟกระพริบ

แสงอาทิตย์บริเวณถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ พลังงานแสงอาทิตย์ฯ กรณีได้รับอนุมัติงบประมาณ

ปี 61 : 100,000 รายจ่ายเพ่ิมเติม และหรือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ปี 62 : 100,000 ในปี 2561 หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี2562

ปี 63 : -

ปี 64 : -

34 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบริเวณศูนย์บริการ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 หรือ เคหะและชุมชน

นักท่องเท่ียว 2563 

ปี 61 : -

ปี 62 : 1,037,200 (ผ.01)

ปี 63 : 1,037,200

ปี 64 : -

35 โครงการก่อสร้างหลังคาตลาดสดหนองดอก -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 เคหะและชุมชน

ปี 61 : -

ปี 62 : 350,000

ปี 63 : - (ผ.01)

ปี 64 : -

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

หน้า 17



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

36 โครงการก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ า ภายในเขตเทศบาล เคหะและชุมชน

ดังน้ี

1) ก่อสร้างรางระบายน้ าถนนราชวงศ์ ต้ังแต่แยกถนน -เพ่ือด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนราชวงศ์

หลังศาลากลางจังหวัดล าพูนถึงแยกถนนรอบเมืองใน กรณีได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ/หรือ (ผ.01)

ปี 61 : 210,600 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในปี 2561 หรือน าไปจัดท า 

ปี 62 : 210,600 งบประมาณรายจ่าย ในปี 2562

ปี 63 : -  

ปี 64 : -

2) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนนสนามกีฬา ซอย 7 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 หรือ

ปี 61 : - 2563 

ปี 62 : 2,613,800 -เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เน่ืองจาก

ปี 63 : 2,613,800 บริเวณดังกล่าวไม่มีท่อหรือรางระบายน้ า

ปี 64 : -

3) ปรับปรุงยกระดับขอบรางระบายน้ าถนนเจริญ -เพ่ือด าเนินการปรับปรุงขอบรางระบายน้ าฯ กรณีได้รับ

ราษฎร์ซอย 10 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ/หรือต้ังจ่ายเป็น

ปี 61 : 322,500 รายการใหม่ในปี 2561 หรือน าไปจัดท างบประมาณ

ปี 62 : 332,500 รายจ่าย ในปี 2562

ปี 63 : -

ปี 64 : -

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

หน้า 18



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

ต่อ 4) ปรับปรุงยกระดับขอบรางระบายน้ าถนนวังขวา -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 

 ซอย 3 -เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เน่ืองจาก

ปี 61 : - ขอบรางระบายน้ าไม่ได้ระดับกับถนน

ปี 62 : 137,362

ปี 63 : -

ปี 64 : -

5) ปรับปรุงยกระดับขอบรางระบายน้ าถนนรอบเมืองใน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563 หรือ

ปี 61 : - 2564

ปี 62 : - -เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เน่ืองจาก

ปี 63 : 300,300 ขอบรางระบายน้ าไม่ได้ระดับกับถนน

ปี 64 : 300,300

6) ก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมขยายไหล่ทางถนน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562

สันป่ายาง ซอย 8

ปี 61 : -
ปี 62 : 360,000

ปี 63 : -

ปี 64 : -

7) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนภาติกาวงศ์ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562

ปี 61 : - หรือ 2563 หรือ 2564

ปี 62 : 302,000

ปี 63 : 302,000

ปี 64 : 302,000

หน้า 19



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

37 โครงการทบทวนแผนแม่บทและผังแม่บทการ - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562

อนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าล าพูน 2563 และ 2564

ปี 61 : - - เพ่ือสอดคล้องกับมติคณะกรรมการเมืองเก่าล าพูน

ปี 62 : 100,000 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 (ผ.01)

ปี 63 : 100,000

ปี 64 : 100,000

38 โครงการศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญชัย - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562

ปี 61 : - 2563 และ 2564

ปี 62 : 1,000,000 - เพ่ือสอดคล้องกับมติท่ีประชุมการด าเนินโครงการท่ีราช

ปี 63 : 1,000,000 พัสดุเชิงอนุรักษ์ ของส านักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีล าพูน (ผ.01)

ปี 64 : 1,000,000 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2561

39 โครงการปรับปรุงอาคารอนเกประสงค์ชุมชนสันดอนรอม -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ปี 2563 เคหะและชุมชน

ปี 61 : -

ปี 62 :-

ปี 63 : 500,000 (ผ.01)

ปี 64 : -

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

การศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

การศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

หน้า 20



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

40 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนและ - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการสร้างความ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 2563 และ 2564 เข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปี 61 : - -แกนน าชุมชน และประชาชนได้รับการพัฒนาแลกเปล่ียน (ผ.01)

ปี 62 : 100,000 เรียนรู้ประสบการณ์การท างานให้มีขีดความสามารถเพ่ิม

ปี 63 : 100,000 ข้ึน

ปี 64 : 100,000

41 โครงการระบบงานฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร 1. เพ่ือให้องค์กรมีระบบการการจัดเก็บ รับ – ส่ง เอกสาร บริหารงานท่ัวไป

จัดการเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ (E-Office) สารบรรณอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

เทศบาลเมืองล าพูน 2. เพ่ือบริการสืบค้น รับ – ส่ง เอกสารทางราชการได้

ปี 61 : - อย่างสะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (ผ.01)

ปี 62 : 50,000 3. เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร เช่น การะดาษ หมึกพิมพ์ 

ปี 63 : 50,000 และวัสดุส านักงาน

ปี 64 : 50,000 4. เพ่ือลดข้ันตอน เวลา การติดตามเอกสาร และการ

ประสารงานด้านงานสารบรรณ

42 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 บริหารงานท่ัวไป

-ปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาอาคารเก็บน้ ามันบริเวณ 2563 

ด้านหลังเทศบาล - เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ีท้ังในด้าน

ปี 61 : - โครงสร้างพ้ืนฐานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความ (ผ.01)

ปี 62 : 250,000 อยู่ดีมีสุข โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ปี 63 : 250,000 และด้านการบริหารประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว

ปี 64 : -

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม  การเมือง และ

บริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม หลักการบริหาร

จัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม  การเมือง และ

บริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม หลักการบริหาร

จัดการท่ีดี
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

ต่อ -ปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถส านักงาน - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562

เทศบาลเมืองล าพูน 2563 

ปี 61 : - - เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ีเพ่ือช่วย

ปี 62 : 37,000 เหลือ ป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปี 63 : 37,000 ของประชาชนด้วยความรวดเร็ว

ปี 64 : -

-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโกดังเก็บของบริเวณด้าน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 2563

ข้างส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ีเพ่ือช่วย

ปี 61 : - เหลือ ป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปี 62 : 400,000 ของเทศบาลเมืองล าพูน

ปี 63 : 400,000

ปี 64 : -

43 โครงการก่อสร้างห้องน้ าข้างตลาดเย็นเทศบาลเมือง - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 บริหารงานท่ัวไป

ล าพูน 2563

ปี 61 : - - เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ี ท้ังใน

ปี 62 : 500,000 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความ (ผ.01)

ปี 63 : 500,000 อยู่ดีมีสุข การจัดให้มีและบ ารุงรักษาส้วม เพ่ือเป็นการ

ปี 64 : - อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม  การเมือง และ

บริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม หลักการบริหาร

จัดการท่ีดี
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 รักษาความสงบภายใน

-ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานอาคารงานป้องกันฯ 2563 

จ านวน 2 อาคาร - เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ีท้ังในด้าน

ปี 61 : - โครงสร้างพ้ืนฐานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความ (ผ.01)

ปี 62 : 250,000 เป็นอยู่ดีมีสุข โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ปี 63 : 250,000 และด้านการบริหารประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว

ปี 64 : -

45 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 รักษาความสงบภายใน

ถนนจิตตวงศ์พันรังสรรค์ (บริเวณท่าบุญตัน) 2563

ปี 61 : - - เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ีเพ่ือช่วย

ปี 62 : 30,000 เหลือ ป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ (ผ.01)

ปี 63 : 30,000 สินของประชาชนด้วยความรวดเร็ว

ปี 64 : -

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม  การเมือง และ

บริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม หลักการบริหาร

จัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม  การเมือง และ

บริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม หลักการบริหาร

จัดการท่ีดี
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

(เพ่ิมเติมใหม่)

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

เทศบาลเมืองล าพูน

ล าดับ เหตุผลการเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ แผนงาน

46 โครงการอุดหนุนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 บริหารงานท่ัวไป

/องค์กรประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2564

ปี 61 : - -เพ่ือสนับสนุนภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล

ปี 62 : - เมืองล าพูนและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน (ผ.02)

ปี 63 : 100,000 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ 

ปี 64 : 100,000 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

47 โครงการอบรมอาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรม - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 รักษาความสงบภายใน

ปี 61 : - 2563 2564

ปี 62 : 43,000

ปี 63 : 43,000 (ผ.02)

ปี 64 : 43,000 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

48 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนนท่ีประชาชนจ านวนมากใช้เป็นเส้นทางสัญจร ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เคหะและชุมชน

บริเวณถนนล าพูน-ป่าซาง ตลอดแนวถนนอย่างคับค่ังโดยเฉพาะช่ัวโมงเร่งด่วน รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 61 : - ลักษณะสภาพปัจจุบันของถนนต้องได้รับการปรับปรุง (ผ.03)

ปี 62 : 3,000,000 ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ และเป็นไป ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหาร

ปี 63 : 3,000,000 ตามความต้องการของท่ีประชุมคณะกรรมการชุมชน ส่วนจังหวัดล าพูน

ปี 64 : - ซ่ึงการปรับปรุงถนนสายน้ีในคร้ังน้ีจะท าให้ได้ประโยชน์

อย่างสูงสุดทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

และการสัญจรของประชาชนเมืองล าพูนและนักท่องเท่ียว

ท่ีจะเข้ามาเท่ียวชมเมืองเก่าล าพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม  การเมือง และ

บริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม หลักการบริหาร

จัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม  การเมือง และ

บริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม หลักการบริหาร

จัดการท่ีดี
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - 3 1,232,600 2 378,300 - -

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - 4 590,000 4 590,000 4 590,000

6.2 แผนงานการศึกษา 1 1,035,220 1 1,035,220 1 1,035,220 1 1,035,220

6.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 631,420 1 631,420 1 645,580 1 663,500

รวมท้ังส้ิน 2 1,666,640 6 2,256,640 6 2,270,800 6 2,288,720

6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมอืง และบริหำรรำชกำรท้องถิน่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิน่

ไม่มีโครงการเปล่ียนแปลง

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน  

ไม่มีโครงการเปล่ียนแปลง

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมสิถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ไม่มีโครงการเปล่ียนแปลง

ไม่มีโครงการเปล่ียนแปลง

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (เปล่ียนแปลง)

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

เทศบำลเมืองล ำพูน

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



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



รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี

(เพิ่มเติม)

1 เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ประจ าท่ี  -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ี หมวดค่าครุภัณฑ์ รักษาความสงบภายใน

ปี 61 :  - ท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริม ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ

ปี 62 :  30,000 คุณภาพชีวิต และความอยู่ดีมีสุข โดยเฉพาะ

ปี 63 :  30,000 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และด้านการ

ปี 64 :  30,000 บริการประชาชนท่ีต้องให้การบริการด้วยความ

สะดวกรวดเร็ว

 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

พ.ศ. 2562  2563 2564

 

2 ชุดผจญเพลงิในอาคารทนความร้อนสูงพร้อมหมวก  -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ี หมวดค่าครุภัณฑ์ รักษาความสงบภายใน

รองเท้า ถุงมือ เพ่ือช่วยเหลือ ป้องกัน และดูแลความปลอดภัย ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ปี 61 :  - ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ปี 62 :  300,000  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ปี 63 :  300,000 พ.ศ. 2562  2563 2564 

ปี 64 :  300,000  

3  -รถบรรทุกน  าดับเพลงิ ขนาดบรรจุ 6,000 ลติร  -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ี หมวดค่าครุภัณฑ์ รักษาความสงบภายใน

ชนดิถังน  าในตัวและถังโฟม เพ่ือช่วยเหลือ ป้องกัน และดูแลความปลอดภัย ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ปี 61 :  - ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ปี 62 :  5,500,000  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ปี 63 :  5,500,000 พ.ศ. 2562  2563 2564 

ปี 64 :  5,500,000

ล าดบั เหตุผลการเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงาน

รายละเอยีดการเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั งท่ี 2) เทศบาลเมืองล าพนู

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 82



รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี

(เพิ่มเติม)
ล าดบั เหตุผลการเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงาน

4 เครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ขนาด 3,000 ANSI Lumens ปฏิบัติงานและท าให้งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ปี 61 :  -  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ปี 62 :  28,200 พ.ศ. 2562  2563 2564

ปี 63 :  28,200

ปี 64 :  28,200

5 จอรับภาพชนดิขาตั ง ขนาด 120 นิ ว  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 :  - เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและท าให้งาน ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ปี 62 :  6,000 มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63 :  6,000  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ปี 64 :  - พ.ศ. 2562  2563 2564 

6 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น หมวดครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

บรกิาร แบบท่ี 2 เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและท าให้งาน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี 61 :  - มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 62 :  29,000  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ปี 63 :  29,000 พ.ศ. 2562  2563 2564 

ปี 64 :  -

7 เครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดค่าครุภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปี 61 :  - พ.ศ. 2562  2563 2564 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี 62 :  21,000  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ

ปี 63 :  21,000 ปฏิบัติงานการบริการประชาชนและท าให้งานมีประสิทธิ

ปี 64 :  21,000 ภาพมากย่ิงข้ึน

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 83



รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี

(เพิ่มเติม)
ล าดบั เหตุผลการเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงาน

8 ตู้เหล็ก 4 ลิ นชัก มอก. จ านวน 3 หลัง - เพ่ือใช้ส าหรับจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย และจัดเก็บ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - เอกสารทางการเงิน ประเภทส านักงาน

ปี 62 : 19,500

ปี 63 : -

ปี 64 : 13,000

9 เก้าอี ท างานแบบล้อเลื่อน จ านวน 2 ตัว - เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62 : 4,000

ปี 63 : -

ปี 64 : 4,000

10 ชั นวางแฟ้มตั ง 4 ชั น (40 ช่อง) จ านวน 2 หลัง - เพ่ือใช้ส าหรับจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยท่ีมารับบริการ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ท่ีศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62 : 10,000

ปี 63 : -

ปี 64 : 10,000

11 เครื่องท าน  าเย็น จ านวน 1 เครื่อง - เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการในศูนย์บริการ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - สาธารณสุขฯ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62 : 4,000

ปี 63 : -

ปี 64 : 4,000

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 84



รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี

(เพิ่มเติม)
ล าดบั เหตุผลการเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงาน

12 ล าโพง จ านวน 4 คู่ - เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ปี 62 : 16,000

ปี 63 : -

ปี 64 : -

13 เครื่องขยายเสยีง จ านวน 1 เครื่อง - เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ปี 62 : 20,000

ปี 63 : -

ปี 64 : -

14 ไฟฉุกเฉนิ จ านวน 10 ตัว - เพ่ือใช้ส่องสว่าง เม่ือเกิดไฟฟ้าดับและการท างานมี หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ประสิทธิภาพมากข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ปี 62 : 30,000

ปี 63 : -

ปี 64 : -

15 เลื่อยยนต์ จ านวน 1 ตัว - เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ปี 62 : 5,000

ปี 63 : -

ปี 64 : -

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 85



รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี

(เพิ่มเติม)
ล าดบั เหตุผลการเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงาน

16 รถยนต์แบบดับเบิ ลแคปขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 2,400cc- เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ปี 62 : 860,000

ปี 63 : -

ปี 64 : -

17 รถตู้โดยสาร ขนาด 16 ท่ีนั่ง  3,000 cc - เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประเภทยานพาหนะและขนส่ง

ปี 62 : 1,240,000

ปี 63 : -

ปี 64 : -

18 ถังขยะสแตนเลส แบบมีล้อเลื่อน จ านวน 10 ใบ - เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประเภทวิทยาศาตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : 50,000

ปี 63 : -

ปี 64 : -

19 โคมไฟส่องตรวจ ชนดิเลนส์ขยาย จ านวน 1 ตัว - เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประเภทวิทยาศาตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : 38,000

ปี 63 : -

ปี 64 : -
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รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี

(เพิ่มเติม)
ล าดบั เหตุผลการเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงาน

20 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซเิจนในเลอืด - เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด และมีอุปกรณ์เพียงพอต่อ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

 จ านวน 1 เครื่อง การปฏิบัติงาน ประเภทวิทยาศาตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 37,500

ปี 64 : -

21 เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง - เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด และมีอุปกรณ์ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ประเภทวิทยาศาตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : -

ปี 63 : 19,500

ปี 64 : -

22 เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จ านวน 1 เครื่อง - เพ่ือส าหรับช่วยบันทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ และทดแทน หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ของเดิมท่ีช ารุด ประเภทวิทยาศาตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : -

ปี 63 : -

ปี 64 : 95,000

23 เครื่องวัดการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ - เพ่ือเป็นเคร่ืองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์และทดแทน หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 1 เครื่อง ของเดิมท่ีช ารุด ประเภทวิทยาศาตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : -

ปี 64 : 35,000
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รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี

(เพิ่มเติม)
ล าดบั เหตุผลการเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงาน

24 เก้าอี เข็นผู้ป่วย ปรับเอนได้ จ านวน 3 ตัว - เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประเภทวิทยาศาตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : -

ปี 63 : -

ปี 64 : 30,000

25 เตียงฝึกยนืแบบใช้ไฟฟ้าส าหรับผู้ใหญ่ - เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 1 ชุด การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประเภทวิทยาศาตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : -

ปี 64 : 35,000

26 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบตั งโต๊ะ - เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด และมีอุปกรณ์ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 4 เครื่อง เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ประเภทวิทยาศาตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : -

ปี 64 : 100,000

27 รถเข็นแท็งค์ออกซเิจน 6 ควิ สแตนเลส - เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด และมีอุปกรณ์ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 2 ตัว เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ประเภทวิทยาศาตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : -

ปี 64 : 12,000
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รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี

(เพิ่มเติม)
ล าดบั เหตุผลการเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงาน

28 ชุดส่องตรวจหู-ตา จ านวน 3 ชุด - ใช้ส าหรับส่องตรวจหู-ตา หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ประเภทวิทยาศาตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : -

ปี 63 : -

ปี 64 : 39,000

29 มอเตอร์ดูดน  าลาย ยูนติท าฟัน จ านวน 1 เครื่อง - ใช้ส าหรับส่องตรวจหู-ตา หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ประเภทวิทยาศาตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : -

ปี 63 : -

ปี 64 : 85,000

30 ตู้เหล็ก  2  บาน - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ิดินและส่ิงก่อสร้าง สาธารณสุข

ปี 61 : - 2563 2564 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62 : 5,000 - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเครืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ

ปี 63 : 5,000 ปฏิบัติงาน และท าให้งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 64 : 5,000

31 ขาตั งกล้อง - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ิดินและส่ิงก่อสร้าง สาธารณสุข

ปี 61 : - 2563 2564 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา

ปี 62 : 1,000 - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเครืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ

ปี 63 : 1,000 ปฏิบัติงาน และท าให้งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 64 : 1,000

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 89



รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี

(เพิ่มเติม)
ล าดบั เหตุผลการเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงาน

32 เครื่องวัดเสยีง - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ิดินและส่ิงก่อสร้าง สาธารณสุข

ปี 61 : - 2563 2564 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ปี 62 : 20,900 - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเครืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ

ปี 63 : 20,900 ปฏิบัติงาน และท าให้งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 64 : 20,900

  

33 สุขาเคลื่อนท่ี - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ิดินและส่ิงก่อสร้าง สาธารณสุข

ปี 61 : 84,000 - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเครืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ ประเภทครุภัณฑ์อื่น

ปี 62 : 84,000 ปฏิบัติงาน และท าให้งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63 : - - ในปีงบประมาณ 2561 ใช้งบประมาณจากเงินรางวัล

ปี 64 : - ในการบริหารจัดการท่ีดี 2560 ในการจัดซ้ือ

34 สแกนเนอร์ - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 หมวดครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : - หรือเพ่ิมเติม , ปี 2563 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี 62 : 18,000 - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเครืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ

ปี 63 : 18,000 ปฏิบัติงาน และท าให้งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 64 : -

35 โต๊ะท างาน - เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ หมวดครุภัณฑ์ การศึกษา
จ านวน 1 ตัว การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 61 : 3,500 -เพ่ือด าเนินการกรณีได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย

ปี 62 : 3,500 เพ่ิมเติมและ/หรือต้ังจ่าย เป็นรายการใหม่ ในปี 2561 

ปี 63 : - หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562

ปี 64 : -

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 90



รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี

(เพิ่มเติม)
ล าดบั เหตุผลการเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงาน

36 โต๊ะคอมพวิเตอร์ - เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ หมวดครุภัณฑ์ การศึกษา
จ านวน 3 ตัว การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 61 : 15,000 -เพ่ือด าเนินการกรณีได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย

ปี 62 : 15,000 เพ่ิมเติมและ/หรือต้ังจ่าย เป็นรายการใหม่ ในปี 2561 

ปี 63 : - หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562

ปี 64 : -

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 91



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเงนิอุดหนุน -เพ่ือจัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย -นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก - 146,900 146,900 146,900 -นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็ก -นักเรียนได้รับกำร กองกำรศึกษำ

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ (อำยุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนำ จ ำนวน 130 คน เล็กได้รับกำรสนับสนุนค่ำ พัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ /โรงเรียนสังกัด

จัดการศึกษาส าหรับศูนย์ เด็กเล็ก (ศพด) เป็นค่ำหนังสือ ใช้จ่ำยในกำรจัดกำร และช่วยเหลือในส่วนของ เทศบำล

พัฒนาเด็กเล็ก เรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ศึกษำ ครบ 100% ค่ำหนังสือ

ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน

ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

2 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ -เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม -หัวหน้ำส่วนรำชกำรท้ังภำค - 600,000 600,000 600,000 -หัวหน้ำส่วนรำชกำรท้ัง -หัวหน้ำส่วนรำชกำรท้ัง กองกำรศึกษำ

ประเพณีอันดีงำมให้คงอยู่สืบไป รัฐและเอกชนและประชำชนท่ี ภำครัฐและเอกชนและ ภำครัฐและเอกชนและ /โรงเรียนสังกัด

และเผยแพร่วัฒนธรรมจำรีต มำร่วมงำน จ ำนวน 3,000 ประชำชนร่วมกิจกรรม ประชำชนได้ร่วม เทศบำล

ประเพณีส่งเสริมกำรท่องเท่ียว คน จ ำนวน 3,000 คน กิจกรรมและมีควำมรัก

เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดล ำพูน และหวงแหนประเพณี

ให้เป็นท่ีรู้จัก อย่ำงกว้ำงขวำง และวัฒนธรรมไทย

ท้ังชำวไทยและชำวต่ำงชำติ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

              1.1 แผนงาน  : การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม

รายละเอยีดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน     แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำ 25



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

              1.1 แผนงาน  : การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

3 โครงการจัดงานวันลอยกระทง -เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม -หัวหน้ำส่วนรำชกำรท้ังภำค - 600,000 600,000 600,000 -หัวหน้ำส่วนรำชกำรท้ัง -หัวหน้ำส่วนรำชกำรท้ัง กองกำรศึกษำ

ประเพณีอันดีงำมให้คงอยู่สืบไป รัฐและเอกชนและประชำชนท่ี ภำครัฐและเอกชนและ ภำครัฐและเอกชนและ /โรงเรียนสังกัด

และเผยแพร่วัฒนธรรมจำรีต มำร่วมงำน จ ำนวน 3,000 ประชำชนร่วมกิจกรรม ประชำชนได้ร่วม เทศบำล

ประเพณีส่งเสริมกำรท่องเท่ียว คน จ ำนวน 3,000 คน กิจกรรมและมีควำมรัก

เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดล ำพูน และหวงแหนประเพณี

ให้เป็นท่ีรู้จัก อย่ำงกว้ำงขวำง และวัฒนธรรมไทย

ท้ังชำวไทยและชำวต่ำงชำติ

4 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา -เพ่ือให้พุทธบริษัทได้ร่วมกัน -หัวหน้ำส่วนรำชกำรท้ังภำค - 20,000 20,000 20,000 -หัวหน้ำส่วนรำชกำรท้ัง -หัวหน้ำส่วนรำชกำรท้ัง กองกำรศึกษำ

ประกอบกิจกรรมทำงพุทธ รัฐและเอกชนและประชำชน ภำครัฐและเอกชนและ ภำครัฐและเอกชนและ /โรงเรียนสังกัด

ศำสนำ งดเว้นอบำยมุขท้ังปวง ท่ีมำร่วมงำน จ ำนวน 500คน ประชำชนร่วมกิจกรรม ประชำชนได้ร่วมกิจกรรม เทศบำล

และมุ่งปฏิบัติธรรม บ ำเพ็ญทำน จ ำนวน 500 คน

รักษำศิลให้ครบถ้วนในวันส ำคัญ

ทำงศำสนำ

5 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา -เพ่ือให้พุทธบริษัทได้ร่วมกัน -พนักงำนเทศบำล พนักงำน - 5,000 5,000 5,000 -ผู้บริหำร พนักงำนเทศ -ผู้บริหำร พนักงำนเทศ กองกำรศึกษำ

ประกอบกิจกรรมทำงพุทธ ครู  และนักเรียน ท่ีมำร่วม บำล ประชำชน นักเรียน บำล ประชำชน นักเรียน /โรงเรียนสังกัด

ศำสนำ งดเว้นอบำยมุขท้ังปวง งำน จ ำนวน 200 คน ได้เข้ำร่วมกิจกรรมวันเข้ำ ได้ร่วมกิจกรรม เทศบำล

และมุ่งปฏิบัติธรรม บ ำเพ็ญทำน พรรษำ จ ำนวน 200 คน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน     แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำ 26



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

              1.1 แผนงาน  : การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา รักษำศิลให้ครบถ้วนในวันส ำคัญ

(ต่อ) ทำงศำสนำ

6 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ 1.เพ่ือปรับปรุงอำคำรสถำนท่ี โรงเรียนในสังกัดเทศบำล 324,000 324,000 - - -มีเคร่ืองปรับอำกำศภำย 1.โรงเรียนในสังกัดเทศ กองกำรศึกษำ

อากาศพร้อมติดต้ังภายใน และแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ให้เป็น เมืองล ำพูน มีกำรติดต้ังเคร่ือง ในห้องเรียนรู้ผ่ำนส่ือภำพ บำลเมืองล ำพูนมีแหล่ง

ห้องเรยีนรู้ผ่านสื่อภาพ สภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำร ปรับอำกำศภำยในห้องเรียนรู้ ยนตร์ เรียนรู้ต่ำง ๆ ให้เป็น

ยนต์ เรียนรู้ ของนักเรียน ผ่ำนส่ือภำพยนต์ สภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ

2.เพ่ือใช้ประโยชน์จำกพ้ืนท่ีทุก กำรเรียนรู้

ส่วนของโรงเรียนให้เกิด 2.นักเรียนโรงเรียน

ประโยชน์สูงสุด ในสังกัดเทศบำลฯ ได้

3.เพ่ือรองรับกำรน ำเทคโนโลยี รับกำรพัฒนำทำงด้ำน

สำรสนเทศและกำรส่ือสำรมำใช้ ร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม

ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และสติปัญญำของ

นักเรียน

3.โรงเรียนในสังกัดเทศ

บำลเมืองล ำพูนมีกำร

ปรับปรุงอำคำรสถำนท่ี

และแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ

4.โรงเรียนในสังกัดเทศ

บำลเมืองล ำพูน ใช้

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน     แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำ 27



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

              1.1 แผนงาน  : การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ ประโยชน์จำกพ้ืนท่ีทุก

อากาศพร้อมติดต้ังภายใน ส่วนของโรงเรียนให้เกิด

ห้องเรยีนรู้ผ่านสื่อภาพ ประโยชน์สูงสุด

ยนต์

(ต่อ)

7 โครงการปรับปรุงระบบ 1.เพ่ือปรับปรุงระบบปรับ -ผู้ใช้งำนห้องประชุมจำมจุรี 41,800 41,800 - - -มีระบบปรับอำกำศห้อง 1.โรงเรียนเทศบำลสัน กองกำรศึกษำ

ปรับอากาศห้องประชุม อำกำศห้องประชุมจำมจุรี ให้ มีควำมพึงพอใจร้อยละ 80 ประชุมจำมจุรี ให้พร้อม ป่ำยำงหน่อมมีห้องประ

จามจุรี พร้อมต่อกำรใช้งำน ต่อกำรใช้งำนได้ดี ร้อยละ ชุมท่ีมีประสิทธิภำพและ

2.เพ่ือปรับปรุงอำคำรสถำนท่ี 100 พร้อมต่อกำรใช้งำนและ

และแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ให้เป็น เป็นท่ีพึงพอใจต่อผู้ใช้

สภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียน งำน

รู้ของนักเรียน 2.โรงเรียนเทศบำลสัน

3.เพ่ือใช้ประโยชน์จำกพ้ืนท่ีทุก ป่ำยำงหน่อมมีกำรปรับ

ส่วนของโรงเรียนให้เกิด ปรุงอำคำรสถำนท่ี และ

ประโยชน์สูงสุด แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ

3.โรงเรียนเทศบำลสัน

ป่ำยำงหน่อมใช้

ประโยชน์จำกพ้ืนท่ีทุก

ส่วนของโรงเรียนให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

รวม 7  โครงการ - - 365,800 1,737,700 1,371,900 1,371,900 - - -
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน     แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำ 28



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอนุรักษ์โบราณ -เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร -ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร - 950,000 950,000 950,000 -อาคารประกอบคุ้ม -คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ ส านักปลัด

สถาน/พัฒนาเมืองตาม พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านของชุมชน ประกอบคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์ เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ได้รับ ผู้ครองนครหริภุญชัยด้ัง กองช่าง

นโยบายรัฐบาล วงษ์ จ านวน 2 หลัง การปรับปรุงให้มีความ เดิม ได้รับการฟ้ืนฟู

 สวยงามและเป็นอาคาร ให้เป็นแหล่งศึกษา

 พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองท่ี เรียนรู้แก่ประชาชน

 สวยงาม เยาวชนเมืองล าพูน

-เพ่ือก่อสร้างอาคารเพ่ือเป็น -ก่อสร้างอาคาร ขนาด - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 -มีการก่อสร้างอาคาร -มีอาคารส าหรับใช้เป็น

แหล่งศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม 10.00 x 25.00 เมตร บริเวณคุ้มเจ้ายอดเรือน แหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่

เมืองเก่า บริเวณคุ้มเจ้ายอดเรือน จ านวน 1 หลัง เยาวชนและประชาชน

ท่ัวไป

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

              1.2 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม

รายละเอยีดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 29



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

              1.2 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ก าแพง -ก่อสร้าง/ติดต้ังน้ าพุในคู - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 -มีการก่อสร้างติดต้ังน้ าพุ -คูเมือง/และ/หรือก าแพง กองช่าง

ภูมิทัศน์คูเมืองและก าแพง เมืองและคูเมืองให้มีความเป็น เมืองท้ัง 15 คูเมือง พร้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง เมืองโบราณได้รับการ

เมืองโบราณ ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณคูเมืองท้ัง 15 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี

คูเมือง ความสวยงาม

3 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา -เพ่ือก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล -ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล - 2,645,000 2,645,000 2,645,000 -มีการก่อสร้างสนามกีฬา -สวนม่วนใจ๋ มีสนาม กองช่าง

ฟุตซอล ส าหรับเยาวชนประชาชนท่ัวไป ขนาด 18.00 เมตร ยาว ฟุตซอลบริเวณสวนม่วน กีฬาฟุตซอลส าหรับ

ได้ใช้ประโยชน์ 38.00 เมตร บริเวณสวน ใจ๋ เทศบาลเมืองล าพูน เยาวชนประชาชนท่ัวไป

ม่วนใจ๋เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 1 แห่ง ใช้ออกก าลังกาย

รวม 3 โครงการ - - 0 7,195,000 7,195,000 7,195,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 30



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสรมิการใช้ - เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย - มีการส่งเสริมการใช้ - 10,000 10,000 10,000 - มีการใช้นวัตกรรมและ - ภายในองค์กรมีการใช้ กอง

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ของรัฐบาล นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน เทคโนโลยี ในการจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สาธารณสุขฯ

ในการจัดการสิ่งแวดล้อม - เพ่ือให้การบริหารจัดการ การจัดการส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม อย่างน้อย ในการจัดการส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและ 1 ด้านต่อปี

ส่ิงแวดล้อม เป็นไปอย่างมี  

ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม

- เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน

เป็นองค์กรท่ีมีการบริหาร

จัดการและบริโภคท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม

2 โครงการส่งเสรมิการใช้ - เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย - มีการส่งเสริมการใช้ - 5,000 5,000 5,000 - ส่งเสริมการใช้พลังงาน - เกิดการใช้พลังงาน กอง

พลังงานอย่างมีประสทิธิ ของรัฐบาล พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ

ภาพ - เพ่ือให้การบริหารจัดการ  

ทรัพยากรธรรมชาติและ

          2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

              2.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

รายละเอยีดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 5 : เมืองนเิวศน์ (Eco-Town)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 31



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

              2.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 5 : เมืองนเิวศน์ (Eco-Town)

โครงการส่งเสรมิการใช้ ส่ิงแวดล้อม เป็นไปอย่างมี

พลังงานอย่างมีประสทิธิ ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม

ภาพ - เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน

(ต่อ) เป็นองค์กรท่ีมีการบริหาร

จัดการและบริโภคท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม

3 โครงการส่งเสรมิกิจกรรม - เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย - ส่งเสริมกิจกรรมลด - 5,000 5,000 5,000 - จัดกิจกรรมลดก๊าซ - มีการจัดกิจกรรม กอง

ลดก๊าซเรอืนกระจก ของรัฐบาล ก๊าซเรือนกระจก โดยอาศัย เรือนกระจก อย่างน้อย ลดก๊าซเรือนกระจก สาธารณสุขฯ

เพื่อมุ่งสู่เมืองล าพูน - เพ่ือให้การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของทุกภาค 1 กิจกรรมต่อปี โดยได้รับความร่วมมือ

คาร์บอนต่ า ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่วนท่ีเก่ียวข้อง น าไปสู่เมือง จากทุกภาคส่วน

ส่ิงแวดล้อม เป็นไปอย่างมี ล าพูนคาร์บอนต่ า

ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม

- เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน

เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัด

การและบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 32



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

              2.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 5 : เมืองนเิวศน์ (Eco-Town)

4 โครงการขุดลอกล าเหมือง -เพ่ือป้องกันน  าเน่าเสียและไม่ -ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ - - 364,000 - -มีการขุดลอกล าเหมือง -ล าเหมืองได้รับการ กองช่าง

สาธารณะ เกิดการตื นเขิน ระยะทางประมาณ 910.00 ตั งแต่หลังโกดังกุสุมา ขุดลอก ไม่เกิดน  าเน่าเสีย ชุมขน

 -เพ่ือให้ล าเหมืองสามารถรับ เมตร ตั งแต่โกดังร้านกุสุมา ถึงบริเวณถนนจามเทวี และน  าสามารถไหลได้ จามเทวี

น  าและระบายน  าได้อย่าง ถึงบริเวณถนนจามเทวี ซอย 10 สะดวก ไม่มีกล่ินเหม็น

สะดวก รวดเร็ว ซอย 10 จากน  าขัง

5 โครงการบรหิารจัดการ ก่อสร้างปรับปรุงสถานีขนถ่าย -ปรับปรุงหลังคา ผนังพื น - 1,742,900 1,742,900 - -มีการปรับปรุงอาคาร -อาคารเตาเผาขยะได้ กองช่าง

ก าจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย พร้อมวางระบบไฟฟ้าและ เตาเผาขยะส าหรับใช้เป็น รับการปรับปรุงเป็น

-ปรับปรุงสถานีขนถ่ายขยะ ทาสีอาคารสถานีขนถ่ายขยะ ท่ีพักขยะ ระบบปิดป้องกันไม่ให้

(อาคารเตาเผาขยะ) เทศบาล (อาคารเตาเผาขยะ) เทศบาล เกิดกล่ินเหม็น

เมืองล าพูน เมืองล าพูน

รวม 5  โครงการ - - 0 1,762,900 2,126,900 20,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 33



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสรมิสุขภาพ -เพ่ือส่งเสริมด้านสุขอนามัย -จัดซ้ือ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ - 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 100 โรงเรียน -โรงเรียน นักเรียน กองการศึกษา

โภชนาการนักเรยีน ของนักเรียน และจัดซ้ือ จัดหา เก่ียวกับงานโภชนาการ สังกัดเทศบาล ศูนย์พัฒนา มีวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเพียง /โรงเรียนสังกัด

โรงเรยีนสังกัดเทศบาล วัสดุ อุปกรณ์ ในงานโภชนาการ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง เด็กเล็ก มีวัสดุ อุปกรณ์ ท่ี พอ และถูกสุขลักษณะ เทศบาล

เมืองล าพูน และศูนย์ เช่น ช้อน ส้อม ถ้วย จาน ล าพูนและศูนย์พัฒนาเด็ก เพียงพอและถูกสุขลักษณะ

พัฒนาเด็กเล็ก ถาดหลุม ฯลฯ เล็ก

รวม 1  โครงการ - - 0 100,000 100,000 100,000 - - -

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชวิีต

              3.1 แผนงาน  : การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

รายละเอยีดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานการศึกษา หน้า 34



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการนันทนาการดี -เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็ง -ประชาชน ทุกกลุ่มวัยได้ออก - 30,000 30,000 30,000 -ประชาชนมีการออก -ประชาชนมีสุขภาพ กองสวัสดิการฯ

ชวีีสุข แรง ก่าลังกายสม่่าเสมอ ก่าลังกายอย่างน้อย ร่างกายท่ีแข็งแรง

(ล าพูนเมืองแห่งการออก -เพ่ือให้ประชาชนมีการออก อาทิตย์ละ 3 วัน -ประชาชน มีการออก

ก าลังกาย) ก่าลังกายสม่่าเสมอ ก่าลังกายสม่่าเสมอ

2 โครงการไทยนยิมยั่งยนื -เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือน -ชุมชน จ่านวน 17 ชุมชน - 10,000 10,000 10,000 -มีการด่าเนินงานตาม -นโยบายโครงการไทย กองสวัสดิการฯ

โครงการไทยนิยมย่ังยืน ตาม โครงการไทยนิยมย่ังยืน นิยมย่ังยืนได้รับการขับ

นโยบายของรัฐ ให้เป็นรูปธรรม 17 ชุมชน เคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ -เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนา -สตรีในชุมชน 17 ชุมชน - 30,000 30,000 30,000 -จัดอบรมแก่สตรีในชุมชน -สตรีรู้ถึงสิทธิของตนเอง กองสวัสดิการฯ

สตรใีนเขตเทศบาลเมอืง ศักยภาพให้สตรีรู้จักสิทธิของ (50 คน) ปีละ 1 คร้ัง ตามกฎหมาย

ล าพูน ตนเองตามกฏหมาย -สตรีได้รับการพัฒนา

-เพ่ือให้สตรีได้รับการพัฒนา ศักยภาพของตนเอง

ตนเองอย่างเหมาะสม อย่างเหมาะสม

รวม 3 โครงการ - - 0 70,000 70,000 70,000 - - -

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชวิีต

              3.3 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

รายละเอยีดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 40



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมกลุ่มแกนน า  - เพ่ือให้กลุ่มแกนน ำสุขภำพ  - กลุ่มแกนน ำสุขภำพชุมชน  - 300,000 300,000 300,000  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำ  - กลุ่มแกนน ำสุขภำพ กอง

ด้านสุขภาพชุมชน ชุมชนได้รับควำมรู้ในกำร ได้รับกำรอบรมควำมรู้และ ร่วมอบรมมีควำมรู้เพ่ิมข้ึน ชุมชนมีควำมรู้และทักษะ กำรแพทย์

เทศบาลเมืองล าพูน ดูแลสุขภำพ ทักษะในกำรดูแลสุขภำพ หลังกำรอบรม ในกำรดูแลสุขภำพ

 - เพ่ือให้กลุ่มแกนน ำสุขภำพ  - กลุ่มแกนน ำสุขภำพชุมชน  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำ  - ประชำชนได้รับกำร

ชุมชนวิเครำะห์ปัญหำและ มีกำรจัดท ำแผนงำนด้ำน ร่วมอบรมน ำควำมรู้ท่ีได้ ดูแลสุขภำพอย่ำงถูกต้อง

จัดท ำแผนด้ำนสำธำรณสุข สำธำรณสุข รับไปใช้ในกำรดูแลสุขภำพ และครอบคลุม

ชุมชนได้ ประชำชน  - กลุ่มแกนน ำสุขภำพ

ชุมชนจัดท ำแผนงำนด้ำน

สำธำรณสุข

2 โครงการอบรมกลุ่มแกนน า  - เพ่ือให้เกิดกลุ่มแกนน ำ  - แกนน ำในเขตเทศบำล  - 51,500  -  -  - ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี - เกิดกลุ่มแกนน ำสุขภำพ กอง

ด้านสุขภาพชุมชน ด้านการ สุขภำพชุมชนด้ำนกำรควบคุม เมืองล ำพูน จ ำนวน 116  คน ควำมรู้ควำมเข้ำใจสำเหตุ ด้ำนควบคุม-ป้องกันโรค กำรแพทย์

ควบคุม-ป้องกันโรคติดต่อ ป้องกันโรคติดต่อภำยในชุมชน ของกำรเกิดโรคกำรควบ ติดต่อภำยในชุมชน

ท่ีส าคัญในพื้นท่ีเทศบาล เขตเทศบำลเมืองล ำพูน คุมและป้องกันโรคติดต่อ - สำมำรถลดกำรระบำด

เมืองล าพูน ท้ัง 17 ชุมชน ท่ีส ำคัญ สำมำรถผ่ำน ของโรคติดต่อภำยใน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

รายละเอยีดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชวิีต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต     แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำ 35



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชวิีต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการอบรมกลุ่มแกนน า เกณฑ์ประเมินควำมรู้ ชุมชน

ด้านสุขภาพชุมชน ด้านการ ร้อยละ 80 อย่ำงน้อย  - ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง

ควบคุม-ป้องกันโรคติดต่อ ร้อยละ 60 ของผู้เข้ำร่วม ในกำรจัดกำรเฝ้ำระวัง

ท่ีส าคัญในพื้นท่ีเทศบาล โครงกำร ในกำรควบคุม-ป้องกัน

เมืองล าพูน โรคติดต่อภำยในพ้ืนท่ี

(ต่อ) ชุมชนได้

3 โครงการอบรมกลุ่มแกนน า  - เพ่ือให้เกิดกลุ่มแกนน ำ  - แกนน ำในเขตเทศบำล  - 51,500  -  -  - ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี - เกิดกลุ่มแกนน ำสุขภำพ กอง

ด้านสุขภาพชุมชน สุขภำพชุมชนด้ำนกำรฟ้ืนฟู เมืองล ำพูน จ ำนวน 116 คน ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน ด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ กำรแพทย์

ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ สมรรถภำพผุ้สูงอำยุและ กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้สูง ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร

ผู้สูงอายุและผู้พกิาร ผู้พิกำรในพ้ืนท่ีเทศบำลเมือง อำยุและผู้พิกำร สำมำรถ  - ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง

ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองล าพูน ล ำพูน ท้ัง 17 ชุมชน ผ่ำนเกณฑ์ประเมินควำมรู้ ในกำรจัดกำรสุขภำพใน

ร้อยละ 80 อย่ำงน้อย กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้

ร้อยละ 60 ของผู้เข้ำร่วม สูงอำยุและผู้พิกำร

โครงกำร

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต     แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำ 36



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชวิีต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการอบรมกลุ่มแกนน า  - เพ่ือให้เกิดกลุ่มแกนน ำ  - แกนน ำด้ำนสุขภำพ  - 43,000  -  -  - ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี - เกิดกลุ่มแกนน ำสุขภำพ กอง

ด้านสุขภาพชุมชน ด้านการ สุขภำพชุมชนด้ำนกำรควบคุม ในเขตเทศบำลเมืองล ำพูน ควำมรู้ควำมเข้ำใจสำเหตุ ด้ำนควบคุม-ป้องกันโรค กำรแพทย์

ควบคุม-ป้องกัน โรคไม่ติด ป้องกันโรคไม่ติดต่อภำยใน จ ำนวน 116 คน ของกำรเกิดโรคกำรควบ ไม่ติดต่อภำยในชุมชน

ต่อท่ีส าคัญในพื้นท่ีเทศบาล ชุมชนเขตเทศบำลเมืองล ำพูน คุมและป้องกันโรคไม่ติด  - ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง

เมืองล าพูน ท้ัง 17 ชุมชน ต่อท่ีส ำคัญ สำมำรถผ่ำน ในกำรจัดกำรเฝ้ำระวัง

 - เพ่ือให้มีควำมรู้ในกำร เกณฑ์ประเมินควำมรู้ ในกำรควบคุม-ป้องกัน

ควบคุม-ป้องกันโรคไม่ติดต่อ ร้อยละ 80 อย่ำงน้อย โรคไม่ติดต่อภำยในพ้ืนท่ี

ท่ีส ำคัญในพ้ืนท่ี  ร้อยละ 60 ของผู้เข้ำร่วม ชุมชนได้

โครงกำร

5 โครงการต่อเติมอาคาร  - เพ่ือให้ศูนย์บริกำรฯ มีห้อง  - ผู้รับบริกำรท่ีศูนย์บริกำร  - 300,000  -  -  - ผู้รับบริกำรมีควำมพึง  - มีห้องจ่ำยกลำงตำม กอง

เพื่อท าห้องจ่ายกลาง จ่ำยกลำง สำธำรณสุขฯ พอใจในกำรให้บริกำร นโยบำยของสถำน กำรแพทย์

ศูนย์บรกิารสาธารณสุขฯ  - เพ่ือตอบสนองต่อกำรให้ ร้อยละ 80 พยำบำล

บริกำรกับผู้รับบริกำร  - ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน  - เกิดควำมครอบคลุม

 - เพ่ือให้เกิดควำมครอบคลุม ตำมนโยบำยของสถำน กำรด ำเนินงำนป้องกัน

กำรด ำเนินงำนป้องกันและ พยำบำล และควบคุมโรคคิดเช้ือใน

ควบคุมโรคติดเช้ือใน ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขฯ

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขฯ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต     แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำ 37



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชวิีต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการต่อเติมอาคาร  - เพ่ือให้ศูนย์บริกำรฯ  - ผู้รับบริกำร คลินิก - 161,000  -  -  - ผู้รับบริกำรมีควำมพึง  - มีห้องซักล้ำงท่ีถูกต้อง กอง

เพื่อท าห้องซักล้าง มีห้องซักล้ำงท่ีถูกต้องและ แพทย์แผนไทยประยุกต์ พอใจในกำรให้บริกำร และเหมำะสม กำรแพทย์

ศูนย์บรกิารสาธารณสุขฯ เหมำะสม เทศบำลเมืองล ำพูน ร้อยละ 80  - มีสถำนท่ีในกำรซัก 

 - เพ่ือเป็นสถำนท่ีในกำร อบ รีด ผ้ำท่ีใช้ในกำร

ซัก อบ รีด ผ้ำท่ีใช้ในกำร รักษำพยำบำล

รักษำพยำบำล

7 โครงการปรับปรุงพื้น  - เพ่ือปรับปรุงพ้ืนกระเบ้ือง  - ผู้รับบริกำรศูนย์บริกำร  - 300,000  -  -  - ผู้รับบริกำรมีควำมพึง - ประชำชนได้รับกำรให้ กอง

กระเบื้องและทาสี และทำสี ศูนย์บริกำรฯ สำธำรณสุขเทศบำลเมือง พอใจในกำรให้บริกำร บริกำรท่ีสะดวกและ กำรแพทย์

ศูนย์บรกิารสาธารณสุขฯ ส ำหรับผู้รับบริกำรท่ีมำใช้ ล ำพูน ร้อยละ 80 สำมำรถเข้ำถึงบริกำรใน

บริกำร สถำนพยำบำลได้รวดเร็ว

8 โครงการกฎหมาย - เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย - มีกำรส่งเสริมให้ประชำชน 5,000 5,000 5,000 - มีกำรให้ควำมรู้แก่ - ประชำชนในเขต กอง

สาธารณสุขน่ารู้ ของรัฐบำล ในเขตเทศบำลเมืองล ำพูน ประชำชนในเขตเทศบำลฯ เทศบำลฯ มีควำมรู้ด้ำน สำธำรณสุขฯ

- เพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำย มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกฎหมำยสำธำรณสุข กฎหมำยสำธำรณสุข

ด้ำนสำธำรณสุขเป็นไปอย่ำงมี สำธำรณสุข อย่ำงน้อย 1 คร้ังต่อปี

ประสิทธิภำพ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต     แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำ 38



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชวิีต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการประเมินผลกระทบ - เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรวิจัย - มีกำรประเมินผลกระทบ 5,000 5,000 5,000 - มีกำรประเมินผลกระทบ - น ำผลกำรประเมินผล กอง

ต่อสุขภาพ (HIA) ด้ำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม ต่อสุขภำพ ต่อสุขภำพ อย่ำงน้อย 1 กระทบต่อสุขภำพมำ สำธำรณสุขฯ

คร้ังต่อปี ประยุกต์ใช้ในเขต

เทศบำลเมืองล ำพูน

10 โครงการวิจัยด้าน - เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรวิจัย - มีกำรส่งเสริมและสนับสนุน 5,000 5,000 5,000 - มีกำรวิจัยด้ำน - น ำงำนวิจัยด้ำน กอง

สาธารณสุขและ ด้ำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม กำรวิจัยด้ำนสำธำรณสุข สำธำรณสุขและ สำธำรณสุขและ สำธำรณสุขฯ

สิ่งแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม อย่ำงน้อย ส่ิงแวดล้อมมำปรับปรุง

1 เร่ืองต่อปี พัฒนำงำนด้ำน

สำธำรณสุขในเขต

 เทศบำลเมืองล ำพูน

11 โครงการพระราชด ารดิ้าน -เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน -ประชำชนในเขตเทศบำล - 340,000 340,000 340,000 -ประชำชนในเขตเทศบำล -ประชำชนมีสุขภำพดี กองกำรแพทย์

สาธารณสุข เทศบาลเมือง และแก้ไขปัญหำด้ำนสำธำรณสุข เมืองล ำพูน เมืองล ำพูนได้รับกำรแก้ไข -ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข

ล าพูน ตำมแนวทำงพระรำชด ำริ ด้ำนสำธำรณสุขตำมแนว ในเขตพ้ืนท่ีได้รับกำร

ทำงพระรำชด ำริ อย่ำง แก้ไข

น้อย 1 โครงกำร

รวม 11 โครงการ - - 0 1,562,000 655,000 655,000 - - -

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต     แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำ 39



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการด าเนินงานด้าน -เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้าน -อสม.ในทุกชุมชนในเขต - 85,000 85,000 85,000 -อสม.ทุกชุมชนในเขต -อสม.ในทุกชุมชนได้ กอง อสม.

พัฒนางานสาธารณสุขของ ของการพัฒนางานสาธารณสุข เทศบาลเมืองล าพูนท้ัง17 เทศบาลเมืองล าพูน รับเงินสนับสนุนการ การแพทย์

อสม.ในชุมชน อสม.ในชุมชนใน 3 กลุ่มกิจกรรม ชุมชน ร่วมกันวางแผนและ มีการด าเนินงานด้าน ด าเนินงานสาธารณ

1.การพัฒนาศักยภาพด้าน สรุปพร้อมทบทวนผลการ การพัฒนางานสาธารณ สุขของอสม.ในแต่ละ

สาธารณสุข ด าเนินงานและปัญหาต่างๆ สุขอย่างน้อยชุมชนละ 1 ชุมชนชุมชนละ5,000

2. การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กิจกรรม บาท

ในเร่ืองต่าง ๆ -อสม.ได้รับการ

3. การจัดบริการสุขภาพเบ้ืองต้น พัฒนางานด้าน

ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน สาธารณสุข

 (ศสมช.) -ทุกชุมชนได้รับการ

แก้ไขปัญหาสาธารณ

สุขในเร่ืองต่างๆ

รวม 1  โครงการ - - - 85,000 85,000 85,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปล่ียนแปลง)

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

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองล าพูน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต          

              3.1 แผนงาน  : สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     รักษาความสงบภายใน หน้า 81



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการทบทวนแผนแม่บท - เพ่ือเป็นการทบทวนและปรับ - จัดประชุมคณะท างานเมือง - 100,000 100,000 100,000 - แผนแม่บทและผังแม่บท - ได้เล่มแผนแม่บทและ ส านักปลัดฯ

และผังแม่บทการอนุรักษ์ ปรุงรายละเอยีดยุทธศาสตร์และ เก่าล าพูน ชุดทบทวนแผนฯ การอนุรักษ์และพัฒนา ผังแม่บทการอนุรักษ์และ กองวิชาการฯ

และพัฒนาบรเิวณเมอืงเก่า โครงการในแผนให้เป็นปัจจุบัน - จัดท าเล่มแผนแม่บทและผัง บริเวณเมืองเก่าล าพูน พัฒนาบริเวณเมืองเก่า

ล าพูน แม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา ได้รับการทบทวนปีละ ล าพูนท่ีเป็นปัจจุบัน

บริเวณเมืองเก่าล าพูน 1 คร้ัง

2 โครงการศูนย์วัฒนธรรม - เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู - ศึกษาออกแบบปรับปรุง - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ศาลากลางเดิมได้รับ - ได้แบบแปลนแผนผัง ส านักปลัดฯ

ร่วมสมัยหรภิุญชัย อาคารและโบราณสถานท่ีมีคุณ อาคารศาลากลางเดิมให้เป็น การปรับปรุงเพ่ือเป็นศูนย์ ของศูนย์วัฒนธรรมฯ ท่ี กองช่าง

(ปรับปรุงศาลากลางเดมิ) ค่าทางสถาปัตยกรรมให้ ศูนย์วัฒนธรรมฯ วัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญ สมบูรณ์ สมประโยชน์

สามารถสนองประโยชน์ใช้สอย - บริหารจัดการพ้ืนท่ีตามข้อ ชัยภายในปี 2564 - มีศูนย์การเรียนรู้ท่ีมี

ในปัจจุบันได้ เสนอโครงการ ชีวิตด้านศิลปวัฒนธรรม

- เพ่ือให้มีศูนย์การเรียนรู้ท่ีมี ประวัติศาสตร์และภูมิ

ชีวิตด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติ ปัญญาท้องถ่ิน

ศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน - เกิดเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างหน่วย

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.2  แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

รายละเอยีดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 53



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.2  แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการศูนย์วัฒนธรรม - เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความ งานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ร่วมสมัยหรภิุญชัย ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง

(ปรับปรุงศาลากลางเดมิ) ส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ

(ต่อ) ภาคเอกชนและประชาชน

- เป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณ

กลางเมืองล าพูน ให้สอดคล้อง

เหมาะสมกับการอนุรักษ์เมือง

เก่า

รวม 2  โครงการ - - 0 1,100,000 1,100,000 1,100,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 54



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างป้ายช่ือ ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชนช่างฆ้อง -ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชนช่าง 100,000 - - - -มีการก่อสร้างป้ายช่ือ -ประชาชนผู้ใช้ถนน กองช่าง

ถนน/ซอย/ชุมชน ฆ้อง โครงสร้างเหล็ก จ านวน ชุมชนช่างฆ้อง จ านวน ทราบช่ือของชุมชน ชุมชนช่างฆ้อง

2 ป้าย 2 ป้าย

ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชนบ้านท่า- -ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชนบ้าน 100,000 - - - -มีการก่อสร้างป้ายช่ือ -ประชาชนผู้ใช้ถนน กองช่าง

ท่านาง ท่า-ท่านาง จ านวน 2 ป้าย ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง ทราบช่ือของชุมชน ชุมชนบ้าน

จ านวน 2 ป้าย ท่า-ท่านาง

ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชนสันป่ายาง -ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชนสันป่า 100,000 - - - -มีการก่อสร้างป้ายช่ือ -ประชาชนผู้ใช้ถนน กองช่าง

หลวง ยางหลวง จ านวน 2 ป้าย ชุมชนสันป่ายางหลวง ทราบช่ือของชุมชน ชุมชนสันป่า

จ านวน 2 ป้าย ยางหลวง

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจรถนนจามเทวี -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - 287,300 - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

ถนน ซอย ภายในเขต ซอย 4 ติกคอนกรีต พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ถนนจามเทวี ซอย 4 ปรับปรุงให้มีความ ชุมชนจามเทวี

เทศบาล 414.00 ตารางเมตร พร้อม จ านวน 1 สาย สะดวกสบายในการสัญ

ยกขอบบ่อพัก จ านวน 10 จร

บ่อ และยกระดับขอบราง

ระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณถนน

จามเทวี ซอย 4

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

             4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปล่ียนแปลง)

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

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 72



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

             4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจรถนนจามเทวี -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - 91,000 - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

ถนน ซอย ภายในเขต ซอย 8 ติกคอนกรีต พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ถนนจามเทวี ซอย 8 ปรับปรุงให้มีความ ชุมชนจามเทวี

เทศบาล 211.00 ตารางเมตร พร้อม จ านวน 1 สาย สะดวกสบายในการสัญ

(ต่อ) ยกระดับขอบรางระบายน้ า จร

ค.ส.ล.บริเวณถนนจามเทวี

ซอย 8

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสนาม -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 826,000 - - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

กีฬา ซอย 6 ติกคอนกรีต พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ถนนสนามกีฬา ซอย 6 ปรับปรุงให้มีความ ชุมชนสันดอน

2,950.00 ตารางเมตร จ านวน 1 สาย สะดวกสบายในการสัญ รอม

บริเวณถนนสนามกีฬา ซอย6 จร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนท่านาง -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 73,000 - - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

ติกคอนกรีต บริเวณถนนท่า ถนนท่านาง จ านวน 1 สาย ปรับปรุงให้มีความ ชุมชนบ้าน

นาง สะดวกสบายในการสัญ ท่า-ท่านาง

จร

ปรับปรุงผิวจราจรสวนสาธารณะ -ปรับปรุงผิวจราจรสวน 31,200 - - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -สวนสาธารณะฮ่อมช้าง กองช่าง

ฮ่อมช้าง สาธารณะฮ่อมช้าง พ้ืนท่ีไม่ สวนสาธารณะฮ่อมช้าง ได้รับการปรับปรุงให้มี ชุมชนสวนดอก

น้อยกว่า 112.00 ตาราง จ านวน 1 สาย ความเป็นระเบียบเรียบ

เมตร บริเวณร้านค้าชุมชน ร้อย

สวนดอก ฮ่อมช้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 73



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

             4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

3 โครงการก่อสร้างท่อ/ราง ก่อสร้างท่อระบายน้ าบริเวณ -ก่อสร้างท่อระบายน้ า 33,600 - - - -มีการก่อสร้างท่อระบาย -มีท่อ/รางระบายน้ าท่ี กองช่าง

ระบายน้ าภายในเขตเทศบาล ถนนช่างฆ้อง ค.ส.ล.บริเวณถนนช่างฆ้อง น้ า บริเวณถนนช่างฆ้อง สามารถระบายน้ าได้ ชุมชนสันป่า

หน้าท่ีท าการชุมชนสันป่ายาง หน้าท่ีท าการชุมชนสันป่า สะดวกและไม่มีกล่ิน ยางหลวง

หลวง ยางหลวง จ านวน 1 แห่ง เหม็นอันเน่ืองมาจากน้ า

ท่วมขัง

รวม 3  โครงการ - - 1,263,800 378,300 0 0 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 74



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงภูมทัิศน์ - เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศน์ทาง - เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนในเขตเมืองเก่า - เมืองมีความเป็น กองช่าง

พื้นท่ีมรดกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมบริเวณภายในเขต แสงสว่างและปรับปรุงภูมิ จ านวน 4 สาย ได้รับการ ระเบียบเรียบร้อยสวย

10 เมืองเก่า เมืองเก่า 10 เมือง ทัศน์บริเวณ ถนนรอบเมืองใน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ งาม

(สาธารณูปโภคใต้ดนิเพือ่การ - เพ่ือจัดระเบียบเมืองและควบ ถนนรอบเมืองนอก ถนนชัยมง ปรับปรุงภูมิทัศน์ครบทุก - กระตุ้นให้เกิดการต่ืน

ท่องเท่ียวในเขตเมืองเก่าล าพูน) คุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เป็น คล และถนนมุกดา ซ่ึงเป็น สาย ตัวจากการเกิดเส้นทาง

ไปตามผังเมือง ถนนในเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่า การท่องเท่ียวแบบเช่ือม

- เพ่ือเปิดมุมมองใหม่ของเมือง ล าพูน ตามมติคณะรัฐมนตรี โยง

- เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความ เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2554 - เกิดเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง ร่วมมือระหว่างองค์กร

ส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ ต่างๆ

ภาคเอกชนและประชาชน

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

รายละเอยีดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 41



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง -เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน -ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนน กองช่าง

ถนน ซอย ภายในเขต ซอย ไหล่ทาง ภายในเขต ซอย ไหล่ทางภายในเขต

เทศบาล เทศบาล เทศบาล

-เพ่ือให้ประชาชนสัญจร ไป-มา -ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางเท้า

ในเขตเทศบาลได้สะดวก สบาย ภายในเขตเทศบาล ดังน้ี

ปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้าน -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 147,280 147,280 - - -มีการปรับปรุงผิว -ผู้ใช้เส้นทางสัญจรบน

หลวย ซอย 9 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จราจรแอสฟัลท์ติก- ถนนสายหลักได้รับ  

526.00 ตารางเมตร บริเวณ คอนกรีต ถนนบ้านหลวย ความสะดวกปลอดภัย

ถนนบ้านหลวย ซอย 9 ซอย 9 ในการใช้เส้นทางสัญจร

ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อ -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - 1,129,280 1,129,280 - -มีการปรับปรุงถนน -เกิดความสวยงาม

สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้าง พร้อมก่อสร้างรางระบาย และความเป็นระเบียบ  

ถนนสนามกีฬา ต้ังแต่แยกถนน รางระบายน้ า ค.ส.ล.พ้ืนท่ี น้ า ถนนสนามกีฬา ต้ังแต่ เรียบร้อย

สนามกีฬา ซอย 6 ถึงสุดเขต ไม่น้อยกว่า 1,391.00 แยกถนนสนามกีฬา ซ.6 -ลดอุบัติเหตุอันอาจเกิด

เทศบาลเมืองล าพูน ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง ถึงสุดเขตเทศบาล ข้ึนในการใช้เส้นทางสัญ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว จร

ประมาณ 274.00 เมตร -ประชาชนได้รับ

บริเวณถนนสนามกีฬา ต้ังแต่ ความสะดวกในการ

แยกถนนสนามกีฬา ซ.6  เดินทางท่องเท่ียว

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 42



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจรถนนจิตตวงค์ -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - 259,500 - - -มีการปรับปรุงผิว -ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนน ซอย ภายในเขต พันธ์รังสรรค์ ซอย 5 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จราจรแอสฟัลท์ติก ความสะดวกในการใช้  

เทศบาล 927.00 ตารางเมตร คอนกรีตถนนจิตตวงศ์ เส้นทางสัญจรและป้อง

(ต่อ) พร้อมยกระดับขอบราง พันธ์รังสรรค์ ซอย 5 กันอุบัติเหตุบนถนน

 ระบายน้ า บริเวณถนน สายรอง

 จิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์

ซอย 5

ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนรอบ -ปรับปรุงทางเดินเท้า - 452,400 - - -มีการปรับปรุงทางเดิน -ประชาชนได้รับ

เมืองใน ต้ังแต่แยกถนนประตูล้ี ค.ส.ล.พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เท้า บริเวณถนนรอบ ความสะดวกในการ  

ถึงแยกถนนวังขวา 754.00 ตารางเมตร ใช้เส้นทางสัญจร

บริเวณถนนรอบเมืองใน เมืองในต้ังแต่แยกถนน และป้องกัน

ต้ังแต่แยกถนนประตูล้ี ประตูล้ีถึงแยกถนนวังขวา อุบัติเหตุบนถนน

ถึงแยกถนนวังขวา สายหลัก

ปรับปรุงผิวจราจรถนน -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - 42,900 - - -มีการปรับปรุงผิว -ถนนในชุมชนได้รับการ

จิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ซอย 2 ติกคอนกรีตบริเวณถนน จราจรถนนจิตตวงศ์พันธ์- ปรับปรุงให้มีความ  

จิตตวงศ์ พันธ์รังสรรค์ รังสรรค์ ซอย 2 สะดวกสบายในการ

ซอย2 สัญจร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนท่านาง -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 73,000 73,000 - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับการ

ติกคอนกรีตถนนท่านาง ถนนท่านาง ปรับปรุงให้มีความ  

สะดวกสบายในการ

  สัญจร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ก่อสร้างถนนเจริญตา -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พ้ืนท่ี 259,000 259,000 - - -มีการก่อสร้างถนน -ถนนในชุมชนได้รับ กองช่าง

ถนน ซอย ภายในเขต  ไม่น้อยกว่า 576.00 ตาราง ค.ส.ล. ถนนเจริญตา การก่อสร้างให้มีความ  

เทศบาล  เมตร ถนนเจริญตา บริเวณ บริเวณ ซอยข้างหอพัก สะดวกสบายในการ  

(ต่อ) ซ. 1 ข้างหอพักแพตต้ี 3 แพตต้ี 3 สัญจร

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 259,000 259,000 - - -มีการก่อสร้างถนน -ถนนในชุมชนได้รับการ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 576.00 ค.ส.ล. ถนนเจริญตา ก่อสร้างให้มีความ  

ตารางเมตร ถนนเจริญตา บริเวณ ซ.2 (บ้านนาย สะดวกสบายในการ  

บริเวณ ซ.2 (บ้านนายสวัสด์ิ สวัสดิ ปกปิงเมือง) สัญจร

ปกปิงเมือง)

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 189,000 189,000 - -มีการก่อสร้างถนน -ถนนในชุมชนได้รับการ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 420.00 ค.ส.ล. ถนนเจริญตา ก่อสร้างให้มีความ  

ตารางเมตร ถนนเจริญตา บริเวณ ซ.3 (บ้านนางแสง สะดวกสบายในการ  

บริเวณซ.3 (บ้านนางแสง จันทร์ ไข่จินดา) สัญจร

จันทร์ ไข่จินดา)

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 38,700 38,700 - -มีการก่อสร้างถนน -ถนนในชุมชนได้รับการ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 420.00 ค.ส.ล. ถนนเจริญตา ซ.4 ก่อสร้างให้มีความ  

ตารางเมตร ถนนเจริญตา (บ้านนางภาวิณี สะดวกสบายในการ  

บริเวณ ซ.4 (บ้านนางภาวิณี ธนนาทธนะชน) สัญจร

ธนนาทธนะชน)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจรถนนช่างฆ้อง -ปรับปรุงผิวจราจร - 112,700 112,700 - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับ กองช่าง

ถนน ซอย ภายในเขต แยกทางไปวัดไก่แก้ว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนช่างฆ้อง แยกทาง ปรับปรุงงให้มีความ  

เทศบาล พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 376.00 ไปวัดไก่แก้วต้ังแต่บ้าน สะดวกปลอดภัยในการ  

(ต่อ)  ตารางเมตร และยกขอบ นายอิ่นแก้ว ลาพิงค์ สัญจร

บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ถึงบ้าน นางทองสุก 

เมตร ถนนช่างฆ้อง บริเวณ กล่ินมาลี

แยกทางไปวัดไก่แก้ว ต้ังแต่

บ้านนายอิ่นแก้ว ลาพิงค์

ถึงบ้านนางทองสุก

กล่ินมาลี

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - 1,242,000 1,242,000 - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนเช่ือมต่อระหว่าง

คอนกรีตพร้อมก่อสร้างราง ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ถนนพร้อมก่อสร้างราง ถนนสายหลักและสาย  

ระบายน้ าบริเวณถนนสันป่ายาง 2,715.00 ตารางเมตร ระบายน้ าบริเวณถนน รอง ได้รับการปรับปรุง  

ต้ังแต่ท่ีท าการชุมชนไก่แก้ว พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า สันป่ายาง ต้ังแต่ท่ีท าการ ให้มีความสะดวกสบาย

ถึงถนนด้านข้างโบราณ ยาวประมาณ 200 เมตร ชุมชนไก่แก้วถึงถนนด้าน ในการสัญจรของ

สถานกู่ช้าง บริเวณถนนสันป่ายาง ต้ังแต่ ข้างโบราณสถานกู่ช้าง ประชาชน และนักท่อง

ท่ีท าการชุมชนไก่แก้วถึง เท่ียวท่ีมาเท่ียวชม

ถนนด้านข้างโบราณสถาน โบราณสถานกู่ช้าง

กู่ช้าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญ -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - 41,700 - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

ถนน ซอย ภายในเขต ราษฎร์ ซอย 7 ต้ังแต่ปาก ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ถนนเจริญราษฎร์ ซ.7 ปรับปรุงให้มีความ  

เทศบาล ซอย 7 ถึงสามแยกหน้าโรงเรียน 146.00 ตารางเมตร ต้ังแต่ปาก ซอย 7  ถึง สะดวก สบายในการ  

(ต่อ) อนุบาลคริสเตียน พร้อมยกขอบบ่อพัก สามแยกหน้าโรงเรียน สัญจร

ขนาด 0.90 x 0.90 เมตร อนุบาลคริสเตียน

บริเวณถนนเจริญราษฎร์ 

 ซ.7 ต้ังแต่ปากซอย 7 ถึง

สามแยกหน้าโรงเรียนอนุบาล

คริสเตียน

ปรับปรุงผิวจราจรถนนไก่แก้ว -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 42,000 - - - -มีการปรับปรุงผิว -ถนนในชุมชนได้รับ

บริเวณสามแยก(กู่ไก่) ติกคอนกรีต พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จราจรถนนไก่แก้วบริเวณ การปรับปรุงให้มีความ  

150.00 ตารางเมตร สามแยก(กู่ไก่) สะดวกสบายในการ  

ถนนไก่แก้ว บริเวณสามแยก สัญจร

(กู่ไก่)

ปรับปรุงผิวจราจรถนนจามเทวี -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - - 1,660,400 - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย 10 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกในการใช้เส้นทาง ชุมชน

 2,438.00 ตารางเมตร ถนนจามเทวี ซอย 10 สัญจร จามเทวี

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า

และยกขอบรางระบายน้ า

บริเวณถนนจามเทวี ซอย10
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจรถนนจามเทวี -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - - 1,188,200 - -มีการปรับปรุงผิว -ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนน ซอย ภายในเขต ซอย 1 ติกคอนกรีต พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จราจรแอสฟัลท์ติก- ความสะดวกในการ ชุมชน

เทศบาล 1,496.00 ตารางเมตร คอนกรีต ถนนจามเทวี ใช้เส้นทางสัญจร จามเทวี

(ต่อ) พร้อมยกระดับรางระบายน้ า ซอย  1

และยกขอบบ่อพัก บริเวณ

ถนนจามเทวี ซอย 1  

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสนาม -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - - 1,058,600 - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับ กองช่าง

กีฬา ซอย 1 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า แอสฟัลท์ติก ถนนสนาม ความสะดวกในการ ชุมชน

 1,814.00 ตารางเมตร กีฬา ซอย 1 ใช้เส้นทางสัญจร สันดอนรอม

พร้อมยกขอบรางระบายน้ า

 และขอบบ่อพักบริเวณถนน

สนามกีฬาซอย 1

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสนาม -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - - - 2,011,400 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กีฬา ซอย 2 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า แอสฟัลท์ติกถนนสนาม สะดวกในการใช้เส้นทาง ชุมชน

1,966.00 ตารางเมตร กีฬา ซอย 2 สัญจร สันดอนรอม

พร้อมยกขอบรางระบายน้ า  

และขอบบ่อพักบริเวณถนน

สนามกีฬา ซอย 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 47



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจรถนนสนาม -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - - - 1,620,400 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนน ซอย ภายในเขต กีฬา ซอย 4 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า แอสฟัลท์ติกถนนสนาม สะดวกในการใช้เส้นทาง ชุมชน

เทศบาล 1,730.00 ตารางเมตร กีฬา ซอย 4 สัญจร สันดอนรอม

(ต่อ) พร้อมยกขอบรางระบายน้ า  

บริเวณถนนสนามกีฬา ซอย4

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสนาม -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - - - 1,935,200 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กีฬา ซอย 5 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า แอสฟัลท์ติกถนนสนาม สะดวกในการใช้เส้นทาง ชุมชน

3,107.00 ตารางเมตร กีฬา ซอย 5 สัญจร สันดอนรอม

พร้อมยกขอบรางระบายน้ า  

บริเวณถนนสนามกีฬา ซอย5

3 โครงการก่อสร้างระบบ -เพ่ือให้ชุมชนมีไฟส่องสว่างและ -ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง

ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ได้รับความสะดวกจากการใช้ สว่างสาธารณะภายในเขต

เส้นทางสัญจร เทศบาล

-เพ่ือลดอุบัติเหตุในชุมชน -ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะถนน ซอย ภายใน

เขตเทศบาล ดังน้ี

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง -ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง 408,600 408,600 - - -มีการก่อสร้างระบบ - บริเวณริมน้ ากวง กองช่าง

สาธารณะริมแม่น้ ากวง สว่างสาธารณะบริเวณริม ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ มีไฟฟ้าส่องสว่าง  

แม่น้ ากวงจากสะพานท่าขาม ริมแม่น้ ากวง -ประชาชนได้รับความ  

 ถึงสะพานขัวมุง ขนาดเสา สะดวกจากการใช้เส้น

สูงไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ทางสัญจร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 48



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการก่อสร้างระบบ ก่อสร้างติดต้ังโคมไฟกระพริบ -ก่อสร้างติดต้ังโคมสัญญาณ 100,000 100,000 - - -มีการก่อสร้างติดต้ังโคม -เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณแยก ไฟกระพริบพลังงานแสง  สัญญาณไฟกระพริบฯ และเกิดความปลอดภัย  

(ต่อ) ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ อาทิตย์บริเวณถนน บริเวณถนนจิตตวงศ์พันธ์ แก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

จิตตวงศ์พันธ์ รังสรรค์ รังสรรค์

4 โครงการก่อสร้างห้องน้ า -เพ่ือก่อสร้างห้องน้ าให้เพียงพอ -ก่อสร้างห้องน้ า ขนาด - 1,037,200 1,037,200 - -มีการก่อสร้างห้องน้ า -มีห้องน้ าท่ีสะอาด กองช่าง

สาธารณะศูนย์บรกิาร ประชาชนตลอดจนนักท่องเท่ียว 7.00 x 23.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง บริเวณ เพียงพอและอ านวย  

นักท่องเท่ียว ได้รับความสะดวก บริเวณศูนย์บริการนักท่อง ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ความสะดวกแก่  

เท่ียว ประชาชน ตลอดจน

นักท่องเท่ียว

5 โครงการก่อสร้างหลังคา -เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ -ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก - 350,000 - - -มีการก่อสร้าง -มีอาคารหลังคา กองช่าง

ตลาดสดหนองดอก ผู้ค้าขายบริเวณตลาดหนองดอก ขนาด 6.00 x 58.50 เมตร หลังคาโครงเหล็ก โครงเหล็ก อ านวย กองสาธารณสุข

 บริเวณภายในตลาดหนอง จ านวน 1 หลัง ความสะดวกแก่ผู้

ดอก บริเวณภายใน ค้าขายในตลาดฯ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 49



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

6 โครงการก่อสร้างท่อ/ราง -เพ่ือระบายน้ าเสียและลดความ - - - - กองช่าง

ระบายน้ า ภายในเขต เสียหายของจราจร

เทศบาล -เพ่ือป้องกันมิให้เกิดน้ าท่วมขัง -ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

สามารถระบายน้ าได้อย่าง ถนน ซอย ภายในเขตเทศบาล

รวดเร็ว ดังน้ี

ก่อสร้างรางระบายน้ าถนนราช - ก่อสร้างรางระบายน้ า 210,600 210,600 - - -มีการก่อสร้างรางระบาย -มีรางระบายน้ าท่ี

วงศ์ ค.ส.ล.ถนนราชวงศ์ต้ังแต่แยก น้ า บริเวณถนน ราชวงศ์ สามารถระบายน้ า  

ถนนหลังศาลากลางจังหวัด ได้สะดวกและไม่มี

ล าพูนถึงแยกถนนรอบเมืองใน  กล่ินเหม็นอันเน่ือง

  มาจากน้ าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า -ก่อสร้างรางระบายน้ า - 2,613,800 2,613,800 - -มีการก่อสร้างรางระบาย -มีรางระบายน้ าท่ี

ถนนสนามกีฬ่า ซอย 7 ค.ส.ล.ยาวประมาณ น้ า บริเวณถนนสนามกีฬา สามารถระบายน้ า  

 968.00 เมตร บริเวณ ซอย 7 ได้สะดวกและไม่มี

 ถนนสนามกีฬา ซอย 7 กล่ินเหม็นอันเน่ือง

   มาจากน้ าท่วมขัง

ปรับปรุงยกระดับขอบราง -ปรับปรุงยกระดับขอบ 332,500 332,500 - - -มีการปรับปรุง -รางระบายน้ า

ระบายน้ าถนนเจริญราษฎร์ รางระบายน้ า ค.ส.ล. ยกระดับขอบราง ได้รับการยกขอบ  

ซอย 10 ความยาวไม่น้อยกว่า ระบายน้ าบริเวณ ให้น้ าสามารถไหล

265.00 เมตร บริเวณ ถนนเจริญราษฎร์ ระบายได้สะดวก

ถนนเจริญราษฎร์ ซอย 10 ซอย 10 มากย่ิงข้ึน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 50



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

โครงการก่อสร้างท่อ/ราง ปรับปรุงยกระดับขอบราง -ปรับปรุงยกระดับขอบ - 137,362 - - -มีการปรับปรุง -รางระบายน้ า

ระบายน้ า ภายในเขต ระบายน้ าถนนวังขวา ซอย 3 รางระบายน้ า ค.ส.ล. ยกระดับขอบราง ได้รับการยกขอบ  

เทศบาล ความยาวไม่น้อยกว่า ระบายน้ าบริเวณ ให้น้ าสามารถไหล  

(ต่อ) 88.00 เมตร บริเวณ ถนนวังขวาซอย 3 ระบายได้สะดวก

ถนนวังขวา ซอย 3  มากย่ิงข้ึน

ปรับปรุงยกระดับขอบราง -ปรับปรุงยกระดับขอบ - - 300,300 300,300 -มีการปรับปรุง -รางระบายน้ า

ระบายน้ าถนนรอบเมืองใน รางระบายน้ า ค.ส.ล. ยกระดับขอบราง ได้รับการยกขอบ  

ความยาวไม่น้อยกว่า ระบายน้ าบริเวณ ให้น้ าสามารถไหล  

184.00 เมตร บริเวณ ถนนรอบเมืองใน ระบายได้สะดวก

ถนนรอบเมืองใน ต้ังแต่  มากย่ิงข้ึน

ข้างร้าน ษ เฮอืนคนยอง  

ถึงแยกถนนวังขวาซอย 3

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม -ก่อสร้างรางระบายน้ า - 360,000 - - -มีการก่อสร้างราง -มีรางระบายน้ าและ

ขยายไหล่ทางถนนสันป่ายาง ค.ส.ล.พร้อมขยายไหล่ทาง ระบายน้ าพร้อมขยาย ไหล่ทางท่ีสามารถ

ซอย 8 ถนนสันป่ายาง ซอย 8 ไหล่ทาง ถนนสันป่ายาง ระบายน้ าได้สะดวก

 ซอย 8

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล -ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า - 302,000 302,000 302,000 -มีการก่อสร้างวางท่อ -มีรางระบายน้ าท่ี กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนภาติกา ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก สามารถระบายน้ าได้

วงศ์ 150.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนภาติกาวงศ์ สะดวกและไม่มีกล่ิน

ค.ส.ล.จ านวน 16 บ่อ บริเวณ เหม็นอันเน่ืองมาจากน้ า

ถนนภาติกาวงศ์ ท่วมขัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 51



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

           4.1  แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาภูมินเิวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  3 : เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม  (Culture Experience Destination)

7 โครงการปรับปรุงอาคาร -เพ่ือปรับปรุงอาคารอเนก - ปรับปรุงต่อเติมอาคาร - - 500,000 - -อาคารชุมชนสันดอนรอม -ประชาชนในชุมชนได้ กองช่าง

อเนกประสงค์ชุมชน ประสงค์ชุมชนสันดอนรอม อเนกประสงค์ชุมชนสันดอน ได้รับการปรับปรุงเพ่ือใช้ รับความสะดวกจากการ ชุมชน

สันดอนรอม ส าหรับเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม รอม รวมท้ังปรับปรุงห้องน้ า เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม ใช้อาคารชุมชนเป็น สันดอนรอม

ต่างๆ ของชุมชน ,ห้องครัว ฯลฯ ต่างๆ สถานท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ

 

รวม 7  โครงการ - - 1,831,980 15,098,522 16,372,180 7,613,700 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 52



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมและพัฒนา -เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีด -แกนน าชุมชน และประชาชน - 100,000 100,000 100,000 -แกนน าชุมชนและประชา -แกนน าชุมชน และ กองสวัสดิการฯ

ศักยภาพแกนน าชุมชน ความสามารถของแกนน าชุมชน จ านวน 17 ชุมชน ชน ได้รับการอบรมและ ประชาชนได้รับการ

และประชาชนในเขต และประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ ศึกษาดูงาน ปีละ 1 คร้ัง พัฒนา แลกเปล่ียนเรียน

เทศบาลเมืองล าพูน ย่ิงข้ึน รู้ประสบการณ์การท า

งานให้มีขีดความสามารถ

เพ่ิมข้ึน

รวม 1  โครงการ - - 0 100,000 100,000 100,000 - - -

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.1 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

รายละเอยีดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 55



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการบริหารจัดการ - เพ่ือให้มีบุคลากรปฏิบัติงาน - ก าหนดอัตราค่าตอบแทน 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน -พนักงานเทศบาล -พนักงานเทศบาลและ ส านักปลัด 

บุคลากร งานวิชาการวาง - เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ค่าจ้าง  รวมท้ังค่าใช้จ่ายอื่น  ลูกจ้างประจ าและ ลูกจ้างงานวิชาการวาง

แผนและส่งเสริมการท่อง และลูกจ้างงานวิชาการวางแผน ท่ีจ าเป็น  เช่น   พนักงานจ้างงานวิชา แผนและส่งเสริมการ

เท่ียว  และส่งเสริมการท่องเท่ียวได้รับ 1. ค่าอาหารท าการนอก 500 500 500 500 การวางแผนและ ท่องเท่ียวในหน่วยงาน  

เงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบ เวลา ส่งเสริมการท่องเท่ียว ได้รับค่าตอบแทนใน

แทนอื่น รวมท้ังค่าใช้จ่ายอื่นท่ี 2. ค่าเดินทางไปราชการ 5,000 5,000 5,000 5,000 -ร้อยละ 100 มีขวัญ การปฏิบัติงาน  

จ าเป็นเช่น  ค่าวัสดุ, 3. ค่าไฟฟ้า 40,000 40,000 40,000 40,000 และก าลังใจในการ  -บุคลากรมีขวัญก าลัง

ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 4. ค่าน้ าประปา 20,000 20,000 20,000 20,000 ปฏิบัติงาน ใจในการปฏิบัติงาน

- เพ่ือพัฒนาบุคลากร และสร้าง 5. เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า/ 180,720 180,720 190,080 198,000  -งานมีประสิทธิภาพ

ขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ค่าจ้างช่ัวคราว มากย่ิงข้ึน

6. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง 385,200 385,200 390,000 400,000

บริการ

รวม 1  โครงการ - - 631,420 631,420 645,580 663,500 - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปล่ียนแปลง)

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

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 1 : เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis)

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

             6.3  แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 80



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า - เพ่ือให้ก ำลังไฟฟ้ำของโรงเรียน - เพ่ือด ำเนินกำรติดต้ังหม้อ 1,035,220 1,035,220 1,035,220 1,035,220 - ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำ - โรงเรียนเทศบำล/ศูนย์ กองกำรศึกษำ/

โรงเรียนเรียนสังกัดเทศบาล สังกัดเทศบำลเมืองล ำพูนและ แปลงไฟฟ้ำกับโรงเรียนสังกัด ท่ีได้มำตรฐำน พัฒนำเด็กเล็ก/มีไฟฟ้ำใช้ รร.สังกัด

เมืองล าพูนและศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเพียงพอต่อ เทศบำล/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก งำนเพียงพอต่อกำรใช้ เทศบำล

เด็กเล็ก กำรใช้งำน งำน

- เพ่ือติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำให้

เพียงพอต่อกำรใช้งำนและเหมำะ

สมต่อปริมำณกำรใช้งำนของ

สถำนศึกษำ

รวม 1  โครงการ - - 1,035,220 1,035,220 1,035,220 1,035,220 - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปล่ียนแปลง)

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

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  1 : เมืองแห่งนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft innoplis)

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

             6.2  แผนงาน  : การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถ่ินให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี     แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำ 79



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดท าแผนการ การจัดท าแผนการด าเนินงาน -จัดประชุมคณะกรรมการ - 30,000 30,000 30,000 -มีการจัดประชุมคณะ -ได้รายละเอยีด กองวิชาการฯ

ด าเนินงาน -เพ่ือแสดงรายละเอยีดแผนงาน สนับสนุนแผนพัฒนาและ กรรมการสนับสนุนและ แผนงาน/โครงการ  

โครงการพัฒนาและกิจกรรม คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา ท่ีต้องด าเนินงานในปี

ท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในเขต -จัดพิมพ์เอกสารแผนการ ปีละไม่เกิน2  คร้ัง งบประมาณน้ันๆ

เทศบาล ตามปีงบประมาณ ด าเนินงาน -การจัดท าแผนการ -ท าให้การเบิกจ่าย

ด าเนินงานแล้วเสร็จ งบประมาณของ

ภายใน 30 วัน นับแต่ เทศบาลมีความชัดเจน

ประกาศใช้งบประมาณ เป็นรูปธรรมมากข้ึน

รายจ่ายประจ าปี -น าไปใช้เป็นข้อมูลใน

-มีการจัดท าเอกสาร การติดตามและประเมิน

แผนการด าเนินงาน ผล

อย่างน้อย 1 ตร้ัง

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

             6.1  แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปล่ียนแปลง)

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

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 77



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

             6.1  แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

2 โครงการติดตามและ -เพ่ือตรวจสอบผลส าเร็จของ -จัดประชุม สรุป จัดท า - 60,000 60,000 60,000 -มีการติดตามและ -สามารถปรับปรุง กองวิชาการฯ

ประเมินผลโครงการและ โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล แบบสอบถามและรายงาน ประเมินผลโครงการ การด าเนินงานตาม

การปฏิบัติงานของเทศบาล -เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรค ผลงานพร้อมรวบรวม ของทุกส่วนราชการ โครงการได้ดีมากข้ึน

ของการด าเนินโครงการตาม จัดท าเป็นรูปเล่ม คู่มือ -มีการจัดท าแบบ -ท าให้ทราบปัญหา

แผนพัฒนาเทศบาล น าเสนอ สอบถามความพึงพอ ข้อผิดพลาดเหตุผลใน

ใจในการด าเนินโครง การด าเนินโครงการ

การต่างๆของเทศบาล ตามแผนพัฒนา

อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง -คณะผู้บริหารรับทราบ

-มีการประกาศผล ปัญหาและความส าเร็จ

การติดตามและประเมิน ของโครงการท่ีได้รับ

โครงการภายในเดือน งบประมาณ

เมษายนและตุลาคม

-มีการจัดท ารายงาน

ผลการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ

อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

รวม 2  โครงการ - - 0 90,000 90,000 90,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 78



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรม สัมมนา  -เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ  -จัดประชุมสัมมนาและ - 200,000 200,000 200,000 -คณะผู้บริหารและ  -บุคลากรขององค์กร ส านักปลัดฯ

คณะผู้บริหารและสมาชิก บริหารงานของคณะผู้บริหาร ทัศนศึกษาดูงานท้ังใน และ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สภาเทศบาลเมืองล าพูน และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง นอกประเทศของคณะ ล าพูน ร้อยละ 90 ได้รับความรู้และ

 ล าพูน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ประสบการณ์ สามารถ

  -เพ่ือสร้างความเข้าใจและ เทศบาลเมืองล าพูน น ามาประยุกต์ใช้ในการ

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วย  ท างานและมีความ

งานในองค์กรปกครองส่วนท้อง เข้าใจในแนวทางปฏิบัติ

ถ่ิน เพ่ือร่วมกันพัฒนาและ เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

บริหารงาน

2 โครงการอบรมผู้บริหาร  -เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ  -จัดประชุมสัมมนาและ - 300,000 300,000 300,000 -คณะผู้บริหารและ  -บุคลากรขององค์กร ส านักปลัดฯ

และพนักงานเทศบาลเมือง บริหารงานของคณะผู้บริหาร ทัศนศึกษาดูงานท้ังในและ พนักงานเทศบาลเมือง ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ล าพูน และพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน นอกประเทศของคณะ ล าพูน ร้อยละ 90 ได้รับความรู้และ

 -เพ่ือสร้างความเข้าใจและ ผู้บริหารและพนักงาน  ประสบการณ์ สามารถ

 ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เทศบาลเมืองล าพูน น ามาประยุกต์ใช้ในการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปล่ียนแปลง)

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

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  1 : เมืองแห่งนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft innoplis)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

             6.1  แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 75



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  1 : เมืองแห่งนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft innoplis)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

             6.1  แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

โครงการอบรมผู้บริหาร หน่วยงานในองค์กรปกครอง ท างานและมีความเข้าใจ

และพนักงานเทศบาลเมือง ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือร่วมกันพัฒนา ในแนวทางปฏิบัติ

ล าพูน และบริหารงาน เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

(ต่อ)

รวม 2  โครงการ - - 0 500,000 500,000 500,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 76



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการระบบงานฐาน 1. เพ่ือให้องค์กรมีระบบการ 1. จ านวนทรัพยากร / วัสดุ - 50,000 50,000 50,000 1. ได้ระบบจัดการ 1.องค์กรมีระบบเอกสาร กองวิชาการฯ

ข้อมูลเพื่อการบรหิาร การจัดเก็บ รับ– ส่ง เอกสาร ในการปฏิบัติงานลดลง เอกสารอเิล็กทรอนิกส์ อเิล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย 

จัดการเอกสารอเิล็กทรอ สารบรรณอย่างเป็นระบบด้วย สามารถเปรียบเทียบจาก (e-Office) เพ่ือจัดเก็บ  เป็นสากล เหมาะกับ

นกิส์ ( E-Office) เทศบาล เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ปริมาณการส่ังซ้ือทรัพยากร ข้อมู รับ ส่ง เอกสาร สภาพในยุคการเปล่ียน

เมืองล าพูน 2. เพ่ือบริการสืบค้น รับ – ส่ง /วัสดุในรอบปีท่ีผ่านมา และลดการใช้กระดาษใน แปลง

เอกสารทางราชการได้อย่าง 2. การด าเนินงานรวดเร็วย่ิง ส านักงาน  จ านวน 1 2.ปริมาณการใช้

สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง ประหยัด ข้ึนไม่มีงานหรือเอกสารท่ีต้อง ระบบ กระดาษ/วัสดุส านักงาน

เวลาและค่าใช้จ่าย ด าเนินการตกค้างจากผู้ 2. ประชาชนได้รับการ ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและ

3. เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร ปฏิบัติงาน บริการท่ีสะดวก  ลด ต่อเน่ือง

เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ และ 3. จัดเก็บขอมูลหนังสือรับ - ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 3. ความรวดเร็วในการ

วัสดุส านักงาน  หนังสือเกษียณในรูปไฟล และสามารถดึงข้อมูล ท างาน

4. เพ่ือลดข้ันตอน เวลา การ JPG,PDF (SCAN) จากระบบมาใช้และ 4. ปริมาณขยะประเภท

ติดตามเอกสารและการประสาน ๔.ค้นหาเอกสารได้อย่าง ตรวจสอบได้ กระดาษลดลง

งานด้านงานสารบรรณ สะดวก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

รายละเอยีดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบรหิารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

             6.1  แผนงาน  : บรหิารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 56



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบรหิารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

             6.1  แผนงาน  : บรหิารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการระบบงานฐาน ๕.สามารถตรวจสอบติดตาม 5. บุคลากรมีจิตส านึก

ข้อมูลเพื่อการบรหิาร สถานะของเอกสารได้ และตระหนักถึงความ

จัดการเอกสารอเิล็กทรอ ๖.สามารถก าหนดสิทธิผู้ใช้ ส าคัญในการควบคุม

นิกส์ ( E-Ofiice) เทศบาล งานในระบบแต่ละคนได้ ปริมาณการใช้กระดาษ 

เมืองล าพูน

(ต่อ)

2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม - เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา อาคารเก็บน้ ามันเช้ือเพลิงอยู่ - 250,000 250,000 - - อาคารของงานป้องกัน เจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน ส านักปลัดฯ

ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง อาคารเก็บน้ ามันบริเวณด้าน ในสภาพใช้งานได้ดี ได้รับการปรับปรุงซ่อม ได้ใช้อาคารเพ่ือปฏิบัติ

หลังเทศบาล แซมเพ่ือสามารถใช้ปฏิบัติ หน้าท่ีตามภารกิจให้

หน้าท่ี ส าเร็จลุล่วง

- เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา หลังคาโรงจอดรถอยู่ในสภาพ - 37,000 37,000 - - โรงจอดรถของเทศบาล -รถส่วนกลางของ

โรงจอดรถส านักงานเทศบาล ใช้งานได้ดี ได้รับการปรับปรุงซ่อม เทศบาลได้รับความ

เมืองล าพูน แซมเพ่ือสามารถใช้ใน ปลอดภัย

การป้องกันทรัพย์สินของ

ประชาชน

-เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร อาคารโกดังเก็บของอยู่ใน - 400,000 400,000 - -อาคารโกดังเก็บของได้ -วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ใน

โกดังเก็บของบริเวณด้านข้าง สภาพใช้งานได้ดี รับการปรับปรุงซ่อมแซม การปฏิบัติงานของ

ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน เพ่ือสามารถใช้ในการป้อง เทศบาลได้รับความ

กันทรัพย์สินของเทศบาล ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 57



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล าพูน  :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบรหิารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

             6.1  แผนงาน  : บรหิารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการก่อสร้างห้องน้ า - เพ่ือก่อสร้างห้องน้ าบริเวณ - จัดท าห้องน้ า เพ่ืออ านวย - 500,000 500,000 - - ประชาชนท่ัวไปและ - ประชาชนท่ัวไปและ ส านักปลัดฯ

ข้างตลาดเย็นเทศบาล ข้างตลาดเย็นเทศบาลเมือง ความสะดวกส าหรับประชา พนักงานเทศบาลได้ใช้ พนักงานเทศบาลได้ใช้

เมืองล าพูน ล าพูน ชนท่ัวไปท่ีมาใช้บริการท่ี ประโยชน์ในการใช้ห้อง ประโยชน์ในการใช้

เทศบาลและท่ีตลาดเย็น น้ าร้อยละ 80 ห้องน้ า

เทศบาลเมืองล าพูน

รวม 3  โครงการ - - 0 1,237,000 1,237,000 50,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 58



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม -เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง หลังคา ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม - 250,000 250,000 - - หลังคาและฝ้าเพดาน - ไม่มีน  าร่ัวซึมเข้าไปใน ส านักปลัดฯ

ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ฝ้าเพดาน อาคารงานป้องกันฯ หลังคาฝ้าเพดาน ให้อยู่ใน อาคารทั ง 2 หลัง ของ อาคาร

จ านวน 2 หลัง ให้อยู่ในสภาพท่ี สภาพท่ีใช้งานได้ จ านวน 2 งานป้องกันฯ อยู่ในสภาพ - ฝ้าเพดานห้องประชุม

ดี น  าไม่ร่ัวซึม  หลัง ท่ีใช้งานได้ไม่ร่ัวซึม ห้องท างานทั ง 2 หลัง

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในสภาพท่ีดีปลอดภัย

ในอาคารมีความปลอด ในขณะปฏิบัติงาน

ภัยในการท างาน

2 โครงการก่อสร้างวางท่อ - เพ่ือวางท่อระบายน  าคอนกรีต - ด าเนินการก่อสร้างวางท่อ - 30,000 30,000 - -เคร่ืองสูบน  าสามารถ ท าให้สามารถสูบน  าท่ีมี ส านักปลัดฯ

ระบายน้้าคอนกรตีเสรมิ เสริมเหล็กผ่านถนนจิตตวงศ์พัน ระบายน  าคอนกรีตเสริม ต่อท่อดูดผ่านท่อระบาย ปริมาณมากจากในเขต

เหล็กถนนจติตวงศ์พันรัง รังสรรค์ เพ่ือให้สามารถต่อท่อ เหล็ก ผ่านถนนจิตตวงศ์พันรัง น  าไปยังจุดสูบน  าข้างโรง เมือง ระบายลงแม่น  า

สรรค์ (บรเิวณท่าบุญตัน) ส่งน  าจากจุดสูบน  าข้างใน สรรค์ ไปยังโรงสูบน ้ำท่ำบุญ แรมแท่นทอง 2 ได้อย่าง กวง ได้ โดยสูบผ่านท่อ

โรงแรมทอง 2 ไปยังเคร่ืองสูบ ตัน จ านวน 2 แห่ง มีประสิทธิภาพ ระบายน  าคอนกรีตใต้

น  า ขนาด 12 " ท่ีติดตั งประจ า ถนน

ณ โรงสูบน  าท่าบุญตัน

รวม 2  โครงการ - - 0 280,000 280,000 0 - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล้าพูน  :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

รายละเอยีดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนนิการ

เทศบาลเมืองล้าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล้าพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบรหิารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี

             6.2  แผนงาน  : รักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 59



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ ท่ีขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนนุ

1 โครงการอดุหนนุ -เพ่ือสนับสนุนภารกิจท่ีอยู่ใน -ประชาชนในเขตเทศบาล - 100,000 100,000 100,000 -ภารกิจของเทศบาล -ภารกิจท่ีอยู่ใน ส านักปลัดฯ ส่วนราชการ

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลเมือง เมืองล าพูน เมืองล าพูนได้รับการสนับ อ านาจของเทศบาล /รัฐวิสาหกิจ

/องค์กรประชาชน/องค์กร ล าพูน -ภารกิจของเทศบาล สนุนให้ประสบความ บรรลุตามเป้าหมาย /องค์กรประชา

ปกครองส่วนท้องถิ่น -เพ่ือประโยชน์ของประชาชน เมืองล าพูน ส าเร็จ -ประชาชนในเขต ชน/องค์กรปก

ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน -ประโยชน์ท่ีประชาชนใน เทศบาลเมืองล าพูน ครองส่วนท้อง

-สนับสนุนส่วนราชการ/รัฐวิสาห เขตเทศบาลเมืองล าพูน ได้รับประโยชน์จาก ถ่ินอื่น

กิจ/องค์กรประชาชน/องค์กรปก ได้รับจากโครงการท่ีอุด โครงการอุดหนุนฯ

ครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบ หนุน

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2559

รวม 1  โครงการ - - - 100,000 100,000 100,000 - - - -

รายละเอยีดโครงการพฒันา (เพิม่เติม)

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น สว่นราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองล าพนู

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดล าพนูท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล าพนู  :  การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสรา้งสรรค์

          6. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาดา้นสงัคม การเมือง และบรหิารราชการท้องถิ่นให้เปน็ไปตามหลกัการบรหิารจดัการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บรหิารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     บริหารงานท่ัวไป หน้า 60



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ ท่ีขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนนุ

1 โครงการอบรมอาสาสมัคร 1.เพ่ือแสวงหาความร่วมมือจาก ประชาชน อาสาสมัคร - 43,000 43,000 43,000 -ผู้เข้ารับการอบรม -ประชาชน อาสา ส านักปลัดฯ สถานีต ารวจ

แจง้ขา่วอาชญากรรม ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีรักษาความ ประชาชน อาสาสมัคร สมัครเจ้าหน้าท่ีรักษา ภูธรเมืองล าพูน

หน่วยงานราชการมากย่ิงข้ึน ปลอดภัย นักศึกษาวิทยา เจ้าหน้าท่ีรักษาความ ความปลอดภัย 

2.เพ่ือให้ประชาชนตระหนักใน ลัยเทคนิคล าพูนและผู้ ปลอดภัย นักเรียน นักเรียน นักศึกษา

หน้าท่ีของพลเมืองดีและส่งเสริม ประกอบการรถจักรยาน นักศึกษาและผู้ประกอบ ผู้ประกอบการรถ

ในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สิน ยนต์รับจ้าง ในเขตพ้ืนท่ี การ รถจักรยานยนต์รับ จักรยานยนต์รับจ้าง

ของตนเองและผู้อื่น ต าบลในเมืองเข้ารับการ จ้างในเขตพ้ืนท่ีต าบลใน เข้ารับการอบรมเป็น

3.เพ่ือเป็นช่องทางในการแจ้ง อบรม จ านวน 2 รุ่นๆละ เมือง จ านวน 2 รุ่นๆ ละ เครือข่ายภาคประชา

เบาะแส ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 100 คน รวม 200 คน 100 คน ชน ร่วมในการป้อง

ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ กันอาชญากรรม การ

เจ้าหน้าท่ีต ารวจ แจ้งเบาะแสข้อมูล

ข่าวสารด้านอาชญา

กรรม ครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ีในเขตต าบลใน

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น สว่นราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองล าพนู

รายละเอยีดโครงการพฒันา (เพิม่เติม)

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดล าพนูท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล าพนู  :  การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสรา้งสรรค์

              6.2 แผนงาน  : รกัษาความสงบภายใน

          6. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาดา้นสงัคม การเมือง และบรหิารราชการท้องถิ่นให้เปน็ไปตามหลกัการบรหิารจดัการท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     รักษาความสงบภายใน หน้า 61



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ ท่ีขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนนุ

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดล าพนูท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภาพชวิีต (Quality of Life)

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล าพนู  :  การพฒันาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชมุชนสรา้งสรรค์

              6.2 แผนงาน  : รกัษาความสงบภายใน

          6. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาดา้นสงัคม การเมือง และบรหิารราชการท้องถิ่นให้เปน็ไปตามหลกัการบรหิารจดัการท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการอบรมอาสาสมัคร เมือง

แจง้ขา่วอาชญากรรม -ประชาชนหรืออาสา

(ต่อ) สมัคร รู้จักวิธีการ

สังเกต จดจ า ต าหนิ

รูปพรรณ สัญฐาน

ของคนร้ายได้

รวม 1  โครงการ - - - 43,000 43,000 43,000 - - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     รักษาความสงบภายใน หน้า 62



เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ - 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัดฯ

ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ ประจ าท่ี

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

 -เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน

ตามภารกิจและหน้าท่ีหลาย

ประการท้ังในด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตและความอยู่ดีมีสุขด้าน

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมด้านส่ิงแวดล้อม

โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อน และด้าน

การบริการประชาชนท่ีต้อง

ให้บริการด้วยความสะดวก

รวดเร็ว

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

บัญชคีรุภัณฑ์เพิ่มเติม

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

เทศบาลเมืองล าพนู

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 92



เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ือง -ชุดผจญเพลิงใน - 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัดฯ

เคร่ืองดับเพลิง ใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ อาคารทนความร้อน

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี สูงพร้อมหมวก รองเท้า

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ถุงมือ

-เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน

ตามภารกิจและหน้าท่ี 

เพ่ือช่วยเหลือป้องกันและ

ดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

3 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -รถบรรทุกน้ าดับเพลิง - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ส านักปลัดฯ

เคร่ืองดับเพลิง ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ ขนาดบรรจุ 60,000

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี ลิตร ชนิดถังน้ าในตัว

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และถังโฟม

 -เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน

ตามภารกิจและหน้าท่ีเพ่ือ

ช่วยเหลือ ป้องกัน และดูแล

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 93



เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 บรหิารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -เคร่ืองมัลติมีเดีย - 28,200 28,200 28,200   ส านักปลัดฯ

เผยแพร่ ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ โปรเจคเตอร์ ระดับ  

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี XGA  ขนาด 3,000

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ANSI Lumens

5 บรหิารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -จอรับภาพชนิดขาต้ัง - 6,000 6,000 ส านักปลัดฯ

เผยแพร่ ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ ขนาด 120 น้ิว

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

6 บรหิารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -สแกนเนอร์ส าหรับ - 29,000 29,000 29,000 ส านักปลัดฯ

ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ งานเก็บเอกสารระดับ

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี ศูนย์บริการแบบท่ี 2

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

7 สร้างความเขม้แขง็ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - 21,000 21,000 21,000 กองสวัสดิการฯ

ของชมุชน ท่ีจ าเป็น เพียงพอแก่การ

ปฏิบัติงานและท าให้งานมี

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 94



เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือใช้ส าหรับจัดเก็บแฟ้ม ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก มอก.  - 19,500  - 13,000 กอง

ประวัติผู้ป่วย และจัดเก็บ จ านวน 3 หลัง การแพทย์

เอกสารทางการเงิน

9 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -เก้าอี้ท างานแบบ  - 4,000  - 4,000 กอง

ต่อการปฏิบัติงานและการ ล้อเล่ือน จ านวน 2 ตัว การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

10 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือใช้ส าหรับจัดเก็บแฟ้ม -ช้ันวางแฟ้มต้ัง 4 ช้ัน  - 10,000  - 10,000 กอง

ประวัติผู้ป่วยท่ีมารับบริการ (40 ช่อง) การแพทย์

ในศูนย์บริการฯ จ านวน 2 หลัง

11 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ืออ านวยความสะดวก -เคร่ืองท าน้ าเย็น  - 4,000  - 4,000 กอง

ให้แก่ผู้รับบริการในศูนย์ จ านวน 1 เคร่ือง การแพทย์

บริการฯ

12 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -ล าโพง จ านวน 4 คู่  - 16,000  -  - กอง

และวิทยุ ต่อการปฏิบัติงานและการ การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 95



เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

13 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -เคร่ืองขยายเสียง  - 20,000  -  - กอง

และวิทยุ ต่อการปฏิบัติงานและการ จ านวน 1 เคร่ือง การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

14 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า -เพ่ือใช้ส่องสว่างเม่ือเกิด -ไฟฉุกเฉิน  - 30,000  -  - กอง

และวิทยุ ไฟฟ้าดับ และการท างานมี จ านวน 10 ตัว การแพทย์

ประสิทธิภาพมากข้ึน

15 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -เล่ือยยนต์  - 5,000  -  - กอง

ต่อการปฏิบัติงานและการ จ านวน 1 ตัว การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

16 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -รถยนต์ แบบดับเบ้ิล  - 860,000  -  - กอง

และขนส่ง ต่อการปฏิบัติงานและการ แคป ขับเคล่ือน 2 ล้อ การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ขนาด 2,400 cc

17 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -รถตู้โดยสาร ขนาด  - 1,240,000  -  - กอง

และขนส่ง ต่อการปฏิบัติงานและการ 16 ท่ีน่ัง 3,000 cc การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

18 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -ถังขยะสแตนเลส  - 50,000  -  - กอง

หรือการแพทย์ ต่อการปฏิบัติงานและการ แบบมีล้อเล่ือน การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน จ านวน 10 ใบ

19 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -โคมไฟส่องตรวจ  - 38,000  -  - กอง

หรือการแพทย์ ต่อการปฏิบัติงานและการ ชนิดเลนส์ขยาย การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน จ านวน 1 ตัว

20 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือทดแทนของเดิมท่ี -เคร่ืองวัดความอิ่มตัว  -  - 37,500  - กอง

หรือการแพทย์ ช ารุดและมีอุปกรณ์เพียงพอ ของออกซิเจนในเลือด การแพทย์

ต่อการปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง

21 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด -เคร่ืองขูดหินปูนไฟฟ้า  -  - 19,500  - กอง

หรือการแพทย์ และมีอุปกรณ์เพียงพอต่อ จ านวน 1 เคร่ือง การแพทย์

การปฏิบัติงาน

22 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือช่วยส าหรับช่วยบันทึก -เคร่ืองบันทึกคล่ืน  -  -  - 95,000 กอง

หรือการแพทย์ คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ และทดแทน ไฟฟ้าหัวใจ การแพทย์

ของเดิมท่ีช ารุด จ านวน 1 เคร่ือง
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

23 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือเป็นเคร่ืองฟังเสียงหัวใจ -เคร่ืองวัดการเต้นของ  -  -  - 35,000 กอง

หรือการแพทย์ ทารกในครรภ์ และทดแทน หัวใจทารกในครรภ์ การแพทย์

ของเดิมท่ีช ารุด จ านวน 1 เคร่ือง

24 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -เก้าอี้เข็นผู้ป่วย  -  -  - 30,000 กอง

หรือการแพทย์ ต่อการปฏิบัติงานและการ ปรับเอนได้ การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน จ านวน 3 ตัว

25 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -เตียงฝึกยืนแบบใช้  -  -  - 35,000 กอง

หรือการแพทย์ ต่อการปฏิบัติงานและการ ไฟฟ้าส าหรับผู้ใหญ่ การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน จ านวน 1 ชุด

26 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด -เคร่ืองวัดความดัน  -  -  - 100,000 กอง

หรือการแพทย์ และมีอุปกรณ์เพียงพอต่อ โลหิตอัตโนมัติแบบต้ัง การแพทย์

การปฏิบัติงาน โต๊ะ จ านวน 4 เคร่ือง

27 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด -รถเข็นแท็งค์ออกซิเจน  -  -  - 12,000 กอง

หรือการแพทย์ และมีอุปกรณ์เพียงพอต่อ 6 คิว สแตนเลส การแพทย์

การปฏิบัติงาน จ านวน 2 ตัว
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

28 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -ใช้ส าหรับส่องตรวจหู-ตา -ชุดส่องตรวจหู-ตา  -  -  - 39,000 กอง

หรือการแพทย์ จ านวน 3 ชุด การแพทย์

29 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด -มอเตอร์ดูดน้ าลาย  -  -  - 85,000 กอง

หรือการแพทย์ และมีอุปกรณ์เพียงพอต่อ ยูนิตท าฟัน การแพทย์

การปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง

30 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ -ตู้เหล็ก  2  บาน - 5,000 5,000 5,000 กอง

และส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ สาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงานและท าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

 

31 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์โฆษณา - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ -ขาต้ังกล้องถ่ายรูป  - 1,000 1,000 1,000 กอง

และส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ สาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงานและท าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

32 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ -เคร่ืองวัดเสียง  - 20,900 20,900 20,900 กอง

และส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ สาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงานและท าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

33 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์อื่น - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ -สุขาเคล่ือนท่ี 84,000 84,000 - - กอง

และส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ สาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงานและท าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

34 บรหิารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ -สแกนเนอร์  - 18,000 18,000 - กองวิชาการฯ

เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานและท าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

35 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -โต๊ะท างาน 3,500 3,500 - - กองการศึกษา

ต่อการปฏิบัติงานและการ จ านวน 1 ตัว

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

36 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -โต๊ะคอมพิวเตอร์ 15,000 15,000 - - กองการศึกษา

ต่อการปฏิบัติงานและการ จ านวน 3 ตัว

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

102,500 8,358,100 6,016,100 6,397,100รวม
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รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
1 เครื่องดูดฝุ่น จ านวน 1 เครื่อง เครื่องดูดฝุ่น จ านวน 1 เครื่อง - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ ำเป็นต่อ หมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดิน เคหะและชุมชน

ปี 61 : - ปี 61 : 14,000 กำรปฏิบัติ และส่ิงก่อสร้ำง

ปี 62 : 14,000 ปี 62 : - -เพ่ือด ำเนินกำรกรณีได้รับอนุมัติงบ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ปี 63 : 14,000 ปี 63 : 14,000 ประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมและ/หรือต้ังจ่ำย

ปี 64 : 14,000 ปี 64 : -  เป็นรำยกำรใหม่ ในปี 2561 หรือน ำไป

ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ินสีปี (พ.ศ. 2561 - จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยปี 2563

2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) 

บัญชีครุภัณฑ์ หน้ำ 115

ล าดบั บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงานเหตุผลการเปลี่ยนแปลง

รายละเอยีดการเปลี่ยนแปลง บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครัง้ท่ี 2) เทศบาลเมืองล าพนู
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -เคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 14,000 - 14,000 - กองช่าง

และส่ิงก่อสร้าง ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 1 เคร่ือง

14,000 0 14,000 0

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

รวม

บัญชคีรุภัณฑ์เปลี่ยนแปลง

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

เทศบาลเมืองล าพนู

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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