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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)        
พ.ศ.2561 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ“แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” แทน โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
(พ.ศ.2561-2564)” เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับแรก เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สามารถน านโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริ หารงานเชิงพ้ืนที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 จึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2561 เล่ม 135 ตอนพิเศษ 246 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และ “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” เพ่ือให้ห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2560  

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด     
ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีความหมายดังนี้ 
  “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไป  
  “การเพ่ิมเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า  การท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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  เทศบาลเมืองล าพูน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่  3) โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 และ ข้อ 10 
  ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 22 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิ ด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

  ข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
   “ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น              
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิ ดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
   “ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 
   
                     เทศบาลเมืองล าพูน 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

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

1.1 แผนงานการศึกษา - - 3 90,000 7 620,000 7 620,000

รวม 0 0 3 90,000 7 620,000 7 620,000

3.1 แผนงานสาธารณสุข - - 2 64,317 3 564,317 2 64,317

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 4,800,000 1 4,800,000 1 4,800,000

รวม 0 0 3 4,864,317 4 5,364,317 3 4,864,317

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - 6 4,853,600 6 5,053,600 6 5,447,900

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 530,000 2 530,000 2 530,000

รวม 0 0 8 5,383,600 8 5,583,600 8 5,977,900

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 100,000 1 100,000 1 100,000

รวม 0 0 1 100,000 1 100,000 1 100,000

รวมท้ังสิน้ 0 0 15 10,437,917 20 11,667,917 19 11,562,217

ป ี2563

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนำท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง (ครั้งท่ี 3)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ยุทธศำสตร์

ป ี2564ป ี2561 ป ี2562

6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมอืง และบรหิำรรำชกำรท้องถิน่ให้เปน็ไปตำมหลักกำรบรหิำรจัดกำรท่ีดี

5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสรมิคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสำนศิลปวัฒนธรรม และภมิูปญัญำท้องถิน่

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมอย่ำงยัง่ยนื  

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ภมิูสถำปตัยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ไม่มีโครงการเพ่ิมเติม

ไม่มีโครงการเพ่ิมเติม



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

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

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - 2 1,070,000 2 1,070,000

รวม 0 0 0 0 2 1,070,000 2 1,070,000

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - 1 4,730,000 1 4,730,000

6.2 แผนงานการศึกษา - - 1 10,334,200 1 10,240,200 1 10,092,200

รวม 0 0 1 10,334,200 2 14,970,200 2 14,822,200

รวมท้ังสิน้ 0 0 1 10,334,200 4 16,040,200 4 15,892,200

5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมอืง และบรหิำรรำชกำรท้องถิน่ให้เปน็ไปตำมหลักกำรบรหิำรจัดกำรท่ีดี

ไม่มีโครงการเปล่ียนแปลง

ไม่มีโครงการเปล่ียนแปลง

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสรมิคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง สืบสำนศิลปวัฒนธรรม และภมิูปญัญำท้องถิน่

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมอย่ำงยัง่ยนื  

ไม่มีโครงการเปล่ียนแปลง

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ภมูสิถำปตัยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ไม่มีโครงการเปล่ียนแปลง

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (เปลีย่นแปลง)

แผนพัฒนำท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง (ครั้งท่ี 3)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ยุทธศำสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564



รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพิ่มเติมใหม่)

1 โครงกำรเทศกำลโคมหลำกสบีูชำพระนำงจำมเทวี -เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การศึกษา

ปี 61: - ให้อนุชนรุ่นหลังสืบสาน ปฏิบัติสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ปี 62: 80,000 เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน

ปี 63: 100,000 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 64: 100,000 (ผ.01)

2 โครงกำรท ำบุญสบืชะตำเมืองสีมุ่มเมืองล ำพูน -เพ่ือสืบสานพิธีท าบุญสืบชะตาเมืองส่ีมุมเมืองล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การศึกษา

ปี 61:- ซ่ึงเป็นประเพณีส าคัญอย่างหน่ึงของชาวล้านนา เพ่ือ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ปี 62:- ต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมือง เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน

ปี 63: 150,000 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 64: 150,000 (ผ.01)

3 โครงกำรวันคล้ำยวันสวรรณคตพระนำงจำมเทวี -เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวางพวงมาลา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การศึกษา

ปี 61: - สักการะและร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อพระนาง การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ปี 62: 5,000 จามเทวีท่ีมีต่อเมืองล าพูน เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน

ปี 63: 10,000 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 64: 10,000 (ผ.01)

4 โครงกำรวันคล้ำยวันประสูติพระนำงจำมเทวี -เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกันตักบาตรและร าลึกถึง ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การศึกษา

ปี 61: - พระมหากรุณาธิคุณต่อพระนางจามเทวีท่ีมีต่อเมืองล าพูน การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ปี 62: 5,000  และความเป็นสิริมงคลแก่ชาวล าพูน เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน

ปี 63: 10,000 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 64: 10,000 (ผ.01)

รำยละเอยีดกำรเพิ่มเติม แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ล ำดับ เหตุผลกำรเพิ่มเติม ยทุธศำสตร์ แผนงำน

หน้า 3



รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพิ่มเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพิ่มเติม ยทุธศำสตร์ แผนงำน

5 โครงกำรประเพณีด ำหัวพระครูบำสังฆะ -เพ่ือให้ประชาชนได้ด าหัวและสรงน้ าพระเถระช้ันผู้ใหญ่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การศึกษา

ปี 61: - จังหวัดล าพูน ตระหนักถึงความส าคัญของประเพณี การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ปี 62: - วัฒนธรรม โดยเกิดความรู้สึกหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน

ปี 63: 100,000 รวมท้ังร่วมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 64: 100,000 (ผ.01)

6 โครงกำรตักน้ ำทิพย์และอัญเชญิน้ ำทิพย์จำกดอย -เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของน้ าทิพย์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การศึกษา

ขะม้อ ดอยขะม้อซ่ึงเป็น 1ใน7 แหล่งน้ าทิพย์โบราณของประเทศ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ปี 61: - ไทยและร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน

ปี 62: - ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63: 150,000 (ผ.01)

ปี 64: 150,000

7 โครงกำรประเพณีสลำกภัต สลำกย้อม -เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ และอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การศึกษา

ปี 61: - ประเพณีสลากภัต สลากย้อม ให้คงอยู่ต่อไป การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ปี 62: - เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน

ปี 63: 100,000 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 64: 100,000 (ผ.01)

8 โครงกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำรเพือ่พัฒนำ  - เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเร็ว ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สาธารณสุข

ทีมสอบสวนเคลือ่นท่ีเร็ว (SRRT) เทศบาลเมืองล าพูนให้มีความรู้ความเข้าใจใน การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ปี 61 : - บทบาทหน้าท่ี (ผ.01)

ปี 62 : 29,767

ปี 63 : 29,767

ปี 64 : 29,767

หน้า 4



รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพิ่มเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพิ่มเติม ยทุธศำสตร์ แผนงำน

9 โครงกำรอบรมเพือ่สร้ำงควำมรอบรูด้้ำนสุขภำพ  - เพ่ือให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและสามารถน า ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สาธารณสุข

(Health Literacy) ให้กับบุคลำกรสุขภำพ ความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองล ำพูน (ผ.01)

ปี 61 : -

ปี 62 : 34,550

ปี 63 : 34,550

ปี 64 : 34,550

10 โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ ศูนย์บรกิำรสำธำรณสุขฯ -เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สาธารณสุข

ปี 61 : ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการใช้งาน การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ปี 62 :  - (ผ.01)

ปี 63 :  500,000

ปี 64 :  -

11 โครงกำรจัดกำรสิง่ปฏกูิลมูลฝอย  - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี  3 เคหะและชุมชน

ปี 61 :  - เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ปี 62 :  4,800,000  - เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ในด้าน (ผ.01)

ปี 63 :  4,800,000 การให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย

ปี 64 :  4,800,000 - เพ่ือให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขยะตกค้าง รวมท้ังมี   

สุขภาพท่ีดีข้ัน

หน้า 5



รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพิ่มเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพิ่มเติม ยทุธศำสตร์ แผนงำน

12 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุง ถนน ซอย ภำยใน

เขตเทศบำล ดังนี้

1) ปรับปรุงผิวจรำจรถนนสันป่ำยำง บรเิวณ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

ด้ำนหน้ำครัวสันป่ำยำงหลวง ถงึร้ำนเสรมิสวย  กรณีโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท า การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เกศแก้ว งบประมาณรายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 61 : - พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 62 :  62,800 (ผ.01)

ปี 63 :  62,800

ปี 64 :  62,800

2) ปรับปรุงผิวจรำจรถนนสันป่ำยำง ซอย 13 - 15 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

ปี 61 : -  กรณีโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท า การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปี 62 : 216,900 งบประมาณรายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 63 : 216,900 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

ปี 64 : 216,900 (ผ.01)

3) ปรับปรุงผิวจรำจรถนนเจรญิรำษฎร์ ซอย 27 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

ปี 61 : -  กรณีโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท า การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปี 62 : 81,600 งบประมาณรายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 63 : 81,600 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว (ผ.01)

ปี 64 : 81,600 (ผ.01)

4) ปรับปรุงผิวจรำจรบุปผำสวรรค์ ซอย 5 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

ปี 61 : -  กรณีโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท า การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปี 62 : 100,300 งบประมาณรายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 63 : 100,300 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 64 : 100,300 (ผ.01)
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รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพิ่มเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพิ่มเติม ยทุธศำสตร์ แผนงำน

ต่อ 5) ปรับปรุงผิวจรำจรถนนหลังโรงเรยีนประตูลี ้ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

ซอย 1  กรณีโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท า การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปี 61 : - งบประมาณรายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 62 : 312,200 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 63 : 312,200 (ผ.01)

ปี 64 : 312,200

6) ปรับปรุงผิวจรำจรถนนสันป่ำยำง ซอย 3 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

ปี 61 : -  กรณีโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท า การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปี 62 : 288,000 งบประมาณรายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 63 : 288,000 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 64 : 288,000 (ผ.01)

13 โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงไฟฟ้ำแสงสว่ำง  

สำธำรณะ ดังนี้

1) ก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

บรเิวณแยกเทศบำล และแยกสะพำนเฉลมิพระ  หรือปี 2563 หรือกรณีได้รับอนุมัติการขอกู้เงิน การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เกียรติ จากส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 61 : - (กสท.) หรือสถาบันการเงินของรัฐ  และ/หรือขอรับ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

ปี 62 : 415,000 การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนฯ (ผ.01)

ปี 63 : 415,000

ปี 64 : -
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รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพิ่มเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพิ่มเติม ยทุธศำสตร์ แผนงำน

ต่อ 2) ก่อสร้ำงติดต้ังระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ปี 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

บรเิวณแยกห้องสมุดประชำชน "เฉลมิรำชกุมำร"ี หรือปี 2563 หรือกรณีได้รับอนุมัติการขอกู้เงินจาก การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

และแยกถนนพระคงฤำษี ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 61 : - หรือสถาบันการเงินของรัฐ  และ/หรือขอรับการ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

ปี 62 : 290,700 สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนฯ (ผ.01)

ปี 63 : 290,700

ปี 64 : -

3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ ติดต้ัง/เปลีย่น -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ปี 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

โคมไฟฟ้ำ LED ถนนภำยในเขตเทศบำล หรือปี 2563 หรือกรณีได้รับอนุมัติการขอกู้เงินจาก การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปี 61 : - ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 62 : 650,000 หรือสถาบันการเงินของรัฐ  และ/หรือขอรับการ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 63 : 850,000 สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนฯ (ผ.01)

ปี 64 : 1,950,000

4) ติดต้ังสัญญำณไฟจรำจร(ไฟกระพรบิ) บรเิวณ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 กรณี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

ถนนทำงเข้ำวัดวังทอง และบรเิวณนนบ้ำนนำงสุดำ โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท างบประมาณ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ค ำสนิศักดิ์ รายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 61 : - พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 62 : 60,000 (ผ.01)

ปี 63 : 60,000

ปี 64 : 60,000
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รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพิ่มเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพิ่มเติม ยทุธศำสตร์ แผนงำน

14 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ชุมชน

-ปรับปรุงอำคำรท่ีท ำกำรชุมชนไก่แก้ว -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 กรณี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

ปี 61 : - โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท างบประมาณ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปี 62 : 100,000 รายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 63 : 100,000 ปี 2563 หรือ ปี 2564 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 64 : 100,000 (ผ.01)

15 โครงกำรจัดท ำป้ำยบอกสถำนท่ี ถนน/ซอย/ชุมชน

1) ก่อสร้ำงป้ำยชือ่ชุมชน บรเิวณหน้ำวัดสวนดอก -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 กรณี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

และหน้ำโรงเรยีนอนุบำลครสิเตียน โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท างบประมาณ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปี 61 : - รายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 62 : 100,000 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 63 : 100,000 (ผ.01)

ปี 64 : 100,000

2) ก่อสร้ำงป้ำยชือ่ชุมชนศรบีุญเรอืง -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 กรณี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

ปี 61 : - โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท างบประมาณ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปี 62 : 100,000 รายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 63 : 100,000 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 64 : 100,000 (ผ.01)

3) ก่อสร้ำงป้ำยบอกทำงหรอืสถำนท่ีส ำคัญภำยใน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 กรณี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

ชุมชนช่ำงฆ้อง โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท างบประมาณ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปี 61 : - รายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 62 : 50,000 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 63 : 50,000 (ผ.01)

ปี 64 : 50,000
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รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพิ่มเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพิ่มเติม ยทุธศำสตร์ แผนงำน

16 โครงกำรก่อสร้ำงท่อ/รำงระบำยน้ ำภำยในเขตเทศบำล

1) ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ถนน/ซอย ชุมชน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 กรณี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

มหำวัน(ถนนสันเหมืองเหนอื ซ.เพิม่มิตร,ซ.วีรทัศน,์ โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท างบประมาณ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ถนนจำมเทวี ซ.6) รายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 61 : - พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 62 : 210,600 (ผ.01)

ปี 63 : 210,600

ปี 64 : 210,600

2) ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ถนนล ำพูน-ป่ำซำง -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 กรณี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

(หน้ำโรงเรยีนเลำหจติรวิทยำ ,หน้ำวิทยำลัยเทคนคิ โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท างบประมาณ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล ำพูน) รายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 61 : - พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 62 : 350,000 (ผ.01)

ปี 63 : 350,000

ปี 64 : 350,000

3) ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ถนนเจรญิตำ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 กรณี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

ซอยข้ำงร้ำนเดอะเบส ซอย 1 (ข้ำงหอพักแพ็ตต้ี 3) โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท างบประมาณ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปี 61 : - รายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 62 : 345,600 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 63 : 345,600 (ผ.01)

ปี 64 : 345,600

หน้า 10



รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพิ่มเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพิ่มเติม ยทุธศำสตร์ แผนงำน

ต่อ 4) ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ถนนเจรญิตำ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 กรณี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

 ซอยข้ำงร้ำนเดอะเบส ซอย 2 (ข้ำงบ้ำนนำงฟอง โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท างบประมาณ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จันทร์  ฤกษ์จ ำเนยีร) รายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 61 : - พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 62 : 345,600 (ผ.01)

ปี 63 : 345,600

ปี 64 : 345,600

5) ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ถนนเจรญิตำ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 กรณี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

ซอยข้ำงร้ำนเดอะเบส ซอย 3( ข้ำงบ้ำนนำง โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท างบประมาณ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แสงจันทร์  ไข่จนิดำ) รายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 61 : - พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 62 : 345,600 (ผ.01)

ปี 63 : 345,600

ปี 64 : 345,600

17 โครงกำรปรับปรุงพืน้ท่ีบรกิำรประชำชนของกองคลัง -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 ปี 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เคหะและชุมชน

ปี 61 : - และปี 2564 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปี 62 : 200,000 -เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท างานของงานผลประโยชน์และ ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 63 : 200,000 งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้มีสภาพแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 64 : 200,000 ท่ีดี สวยงาม (ผ.01)

-เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการในด้านภาษี
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รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพิ่มเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพิ่มเติม ยทุธศำสตร์ แผนงำน

18 โครงกำรเปดิพืน้ท่ีสร้ำงสรรค์ด้วยสือ่พหุวัฒนธรรม -เพ่ือประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศาสนา วัฒนธรรมและ

ข่วงพันป ี@ล ำพูน ล าพูนให้เป็นท่ีแพร่หลายแก่นักท่องเท่ียว ท้ังชาวไทยและ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน นันทนาการ

ปี 61 : - ต่างประเทศ อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดพ้ืนท่ี ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 62 : 480,000 สร้างสรรค์ในเขตเมืองเก่าสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 63 : 480,000 จากการท่องเท่ียวและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจาก (ผ.01)

ปี 64 : 480,000 ศิลปินและชุมชนท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน

-เพ่ือกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างความเข้ม

แข็งให้แก่ชุมชนควบคู่กับการส่ือสานเอกลักษณ์และ

อัตลักษณ์ของชุมชน

19 โครงกำรแผนแม่บทและผังแม่บทกำรอนุรักษ์และ -ทบทวนและจัดท าแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศาสนา วัฒนธรรมและ

พัฒนำบรเิวณเมืองเก่ำล ำพูน และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าล าพูน โดยวางยุทธศาสตร์ใน การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน นันทนาการ

ปี 61 : - แก้ไขและผลักดันให้เกิดการร้ือฟ้ืนคุ้มครอง ปกป้องดูแลให้ ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ัง

ปี 62 : 50,000 บริเวณเมืองเก่าล าพูน ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่าง พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปี 63 : 50,000 เหมาะสม (ผ.01)

ปี 64 : 50,000 -จัดประชุมคณะท างานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน

ตามค าส่ังคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

ล าพูน ท่ี 1/2561 

20 โครงกำรติดต้ังกล้อง CCTV ชุมชนบ้ำนท่ำ - ท่ำนำง -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2562 กรณี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 เคหะและชุมชน

ปี 61 : - โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หรือน าไปจัดท างบประมาณ การพัฒนาสังคม การเมือง และบริหาร

ปี 62 : 100,000 รายจ่ายปี 2563 หรือ ปี 2564 ราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหาร

ปี 63 : 100,000 จัดการท่ีดี (ผ.01)

ปี 64 : 100,000
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รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพิ่มเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพิ่มเติม ยทุธศำสตร์ แผนงำน

21 โครงกำรเยีย่มบ้ำนผู้ป่วยเรือ้รังและผู้พกิำรด้วย  - เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังและผู้พิการในเขตเทศบาลเมือง ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สาธารณสุข

แพทย์แผนไทย  ล าพูนได้รับการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอย่าง การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ปี 61 : - เหมาะสม (ผ.06)

ปี 62 : ไม่ใช้งบประมาณ

ปี 63 : ไม่ใช้งบประมาณ

ปี 64 : ไม่ใช้งบประมาณ

22 โครงกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้ใช้บรกิำรสุขำ  - เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้สุขาของ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สาธารณสุข

ของคลนิกิแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์บรกิำรฯ คลินิกแพทย์แผนไทยฯ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ปี 61 : - (ผ.06)

ปี 62 : ไม่ใช้งบประมาณ

ปี 63 : ไม่ใช้งบประมาณ

ปี 64 : ไม่ใช้งบประมาณ

23 โครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์ - เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การศึกษา

ป ี61:  - สงกรานต์  ท่ีเป็นประเพณีอันดีงามของจังหวัดล าพูนให้เป็นท่ี การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ป ี62:  - รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชน  ท้ังชาวไทยและชาว เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน

ป ี63:  ๙00,000   ต่างชาติ    ส่งเสริมความรักความสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ป ี64:  - ของคนในจังหวัดล าพูน  และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน (ผ.03)

ได้ร่วมท าบุญ  ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ

บุพการีและผู้มีพระคุณของตนเองและครอบครัว รวมท้ังเป็น

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดล าพูน 

ให้เป็นท่ีรู้จักในหมู่ชนชาวไทยและต่างชาติ
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รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพิ่มเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพิ่มเติม ยทุธศำสตร์ แผนงำน

24 โครงกำรเทศกำลโคมหลำกส ี - เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริม ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การศึกษา

บูชำพระนำงจำมเทวี อนุชน รุ่นหลังให้รักและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ให้ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ป ี61:  - เป็นท่ีประทับใจแก่ผู้มาเท่ียวชม ท้ังยังเป็นการสนับสนุนการ เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน

ป ี62:  - ท่องเท่ียวของจังหวัดล าพูนให้เป็นท่ีรู้จักของชาวไทยและชาว ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ป ี63:  500,000   ต่างชาติ และเป็นการถวายโคมเพ่ือบูชาพระนางจามเทวี ข้ึน (ผ.03)

ป ี64:  - ระหว่างห้วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  ของทุกปี ณ ศูนย์

บริการนักท่องเท่ียว เชิงสะพานท่าขาม และลานอนุสาวรีย์

พระนางจามเทวี ซ่ึงเป็นห้วงเวลาเดือนย่ีเป็ง ของชาวล้านนา

ในการท าพิธีลอยโขมดและจุดประทีปโคมไฟ เพ่ือเป็นพุทธ

บูชาเป็นประเพณีเก่าแก่ของล้านนาท่ีถือปฏิบัติกันมาต้ังแต่

พุทธศตวรรษท่ี ๑๔ ในสมัยอาณาจักรหริภุญชัย

25 ประเพณีสลำกภัต   สลำกย้อม - เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม ในการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การศึกษา

ป ี61:  - อนุรักษ์ประเพณีสลากภัต สลากย้อมให้มีเอกลักษณ์และทรง การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ป ี62:  - คุณค่า พร้อมท้ังสร้างจิตส านึกให้เยาวชน ประชาชนตระหนัก เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน

ป ี63:  400,000   ถึงวัฒนธรรมประเพณีอันงามของท้องถ่ิน ซ่ึงควรค่าแก่การ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ป ี64:  - สืบสานให้คงอยู่ต่อไปอกีท้ังยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ (ผ.03)

ชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชุมชนก่อเกิดรายได้เกิดการท่อง

เท่ียว
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รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพิ่มเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพิ่มเติม ยทุธศำสตร์ แผนงำน

26 โครงกำรพัฒนำเมืองเก่ำและศึกษำดูงำน - ตามท่ียุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูนมี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศาสนา วัฒนธรรม

คุณภำพชวิีตชุมชนตำมวิถเีมืองเก่ำล ำพูน ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และนันทนาการ

ป ี61:  - ส่วนจังหวัดล าพูน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมท้ังพัฒนา

ป ี62:  - ชุมชน การพัฒนาเมืองเก่า เพ่ือรองรับการเป็นเมืองท่องเท่ียว เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ป ี63:  2,000,000   เชิงวัฒนธรรม ซ่ึงกลไกส าคัญท่ีจะสามารถขับเคล่ือนงานให้ (ผ.03)

ป ี64:  - ประสบความส าเร็จได้ คือ การมีส่วนร่วมของประประชาชน

ในชุมชน โดยเฉพาะผู้น าชุมชน แกนน าชุมชนและผู้แทนองค์กร

ภาคประชาชนในชุมชน โดยการท างานร่วมกันกับองค์กร

ภาครัฐและภาคเอกชน ดังน้ันการพัฒนาศักยภาพแกนน า

และประชาชนในชุมชน จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะช่วย

สร้างกระบวนการเรียนรู้จากพ้ืนท่ีจริง ท่ีประสบความส าเร็จ

ในด้านการบริหาร จัดการเมืองเก่ารวมท้ังน าความรู้ท่ีได้รับ

จากการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษามาปรับใช้ให้เข้ากับ

บริบทของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

27 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในชุมชน - เน่ืองจากงบประมาณการฝึกอบรมของงานป้องกันเทศบาล ยุทธศาสตร์ท่ี 6 รักษาความสงบภายใน

ในกำรบรรเทำสำธำรณภัย เมืองล าพูนมีไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินโครงการอืน่เพ่ิมเติม จาก การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหาร

ป ี61:  - โครงการท่ีมีอยู่แล้ว ราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารท่ีดี

ป ี62:  - (ผ.03)

ป ี63:  100,000   

ป ี64:  -
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เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

1 โครงกำรเทศกำลโคมหลำกสี -เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหา -ประชาชนในจังหวัดล าพูน - 80,000 100,000 100,000 -ประชาชนจังหวัดล าพูน -ประชาชนได้ร าลึกถึงพระ กอง

บูชำพระนำงจำมเทวี กรุณาธิคุณของพระนางจาม จ านวน 50,000 คน ได้มี ร้อยละ 80 ได้มีส่วนร่วมใน มหากรุณาธิคุณของพระนาง การศึกษา

เทวี ส่วนร่วมในการถวายโคม การถวายโคม จามเทวีและได้แสดงออก

-เพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริม

ประเพณีอันดีงามท้องถ่ิน

ให้อนุชนรุ่นหลังสืบสาน ปฎิบัติ

สืบทอดคงไว้ต่อไป เพ่ือให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ถวายโคม เป็นพุทธบูชา

2 โครงกำรท ำบญุสบืชะตำ  -เพ่ือสืบสานพิธีท าบุญสืบ ประชาชน ในจังหวัดล าพูน 150,000 150,000 ประชาชน ในจังหวัด ประชาชนจังหวัดล าพูนได้ กอง

เมืองสีมุ่มเมืองล ำพนู ชะตาเมืองส่ีมุมเมืองล าพูน จ านวน 2,000 คน ล าพูน ร้อยละ 80 ร่วมกันสืบสานพิธีท าบุญ การศึกษา

ซ่ึงเป็นประเพณีส าคัญ ได้สืบสานพิธีท าบุญสืบ ได้สืบสานพิธีท าบุญสืบ สืบชะตาเมืองส่ีมุมเมืองล าพูน

อย่างหน่ึงของชาวล้านนา ชะตาเมืองและร่วมส่งเสริม ชะตาเมือง และร่วม ซ่ึงเป็นประเพณีส าคัญอย่าง

เพ่ือต่ออายุหรือต่อชีวิตของ อนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญา  ส่งเสริมอนุรักษ์ประ หน่ึงของชาวล้านนาท่ีเช่ือกัน

บ้านเมือง ท้องถ่ิน เพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน ว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อ

-เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ ชีวิตของบ้านเมืองเป็นการ

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน อนุรักษ์สืบสานประเพณี

          1. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นสง่เสรมิคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพรป่รชัญำเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสำนศลิปวัฒนธรรมและภมิูปญัญำท้องถิ่น

           1.1  แผนงำน  : กำรศึกษำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  :  กำรพฒันำและเพิม่ขดีควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชมุชน

รำยละเอยีดโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง (ครัง้ท่ี 3)

ส ำหรบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด ำเนนิกำร

เทศบำลเมืองล ำพนู

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 14



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

          1. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นสง่เสรมิคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพรป่รชัญำเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสำนศลิปวัฒนธรรมและภมิูปญัญำท้องถิ่น

           1.1  แผนงำน  : กำรศึกษำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  :  กำรพฒันำและเพิม่ขดีควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชมุชน

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

โครงกำรท ำบญุสบืชะตำ การอนุรักษ์สืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เมืองสีมุ่มเมืองล ำพนู และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

(ต่อ) .-เพ่ือส่งเสริมจารีต ประเพณี

และส่งเสริมศาสนาให้คงอยู่

ต่อไป

3 โครงกำรวันคลำ้ยวัน -เพ่ือให้ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดล าพูน - 5,000 10,000 10,000 ประชาชน ในจังหวัดล าพูน ประชาชนจังหวัดล าพูนได้ กอง

สวรรณคตพระนำงจำมเทวี ประชาชนรัฐวิสาหกิจ ได้วาง จ านวน 500 คน ร้อยละ 80 ได้ร่วมกันแสดง ร่วมกันวางพวงมาลาเพ่ือ การศึกษา

พวงมาลา เพ่ือร าลึกถึงพระ ความกตัญญูแด่พระนาง ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

มหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อเมือง จามเทวี ท่ีมีต่อเมืองหริภุญชัย

หริภุญชัย

4 โครงกำรวันคลำ้ยวันประสติู -เพ่ือให้ประชาชนจังหวัดล าพูน ประชาชน ในจังหวัดล าพูน - 5,000 10,000 10,000 ประชาชน ในจังหวัดล าพูน ประชาชนจังหวัดล าพูนได้ กอง

พระนำงจำมเทวี ได้ร่วมกันตักบาตรเพ่ือร าลึก จ านวน 500 คน ร้อยละ 80 ได้ร่วมกัน ร่วมกันตักบาตรเพ่ือร าลึก การศึกษา

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ตักบาตรเพ่ือแสดงความ ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระนางจามเทวีท่ีมีต่อเมือง กตัญญูแด่พระนางจามเทวี พระนางจามเทวีท่ีมีต่อเมือง

หริภุญชัยและเพ่ือเป็นความสิริ หริภุญชัย และเพ่ือเป็น

มงคลแก่ชาวจังหวัดล าพูน ความสิริมงคลแก่แก่ชาว

จังหวัดล าพูน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 15



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

          1. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นสง่เสรมิคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพรป่รชัญำเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสำนศลิปวัฒนธรรมและภมิูปญัญำท้องถิ่น

           1.1  แผนงำน  : กำรศึกษำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  :  กำรพฒันำและเพิม่ขดีควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชมุชน

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

5 โครงกำรประเพณีด ำหัว - เพ่ือร่วมสืบสานประเพณี ประชาชน ในจังหวัดล าพูน - - 100,000 100,000 ประชาชน ในจังหวัดล าพูน ประชาชน ได้ร่วมสืบสาน กอง

พระครบูำสงัฆะ วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิ จ านวน   2,000   คน ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน ประเพณีวัฒนธรรมอันดี การศึกษา

ปัญญาท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในกิจกรรม กิจกรรม งาม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

- เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึง สืบสานอนุรักษ์ประเพณี ตระหนักถึงความส าคัญของ

ความส าคัญของประเพณี ส าคัญและศักด์ิสิทธ์ิท่ีมี ประเพณีวัฒนธรรม โดยเกิด

วัฒนธรรมและเกิดความรู้สึก คุณค่าของจังหวัดล าพูน ความรู้สึกหวงแหนในศิลป

หวงแหนศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม รวมท้ังร่วมท านุ

ประเพณีอันทรงคุณค่าของ บ ารุงพระพุทธศาสนาให้คง

จังหวัดล าพูน ท านุบ ารุงพระ อยู่ต่อไป

พุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

- เพ่ือให้เกิดความสามัคคีโดย

การร่วมกิจกรรม

6 โครงกำรประเพณีตักน้ ำ - เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ ประชาชน ในจังหวัดล าพูน - - 150,000 150,000 ประชาชน ในจังหวัด  - ประชาชนได้มีส่วนร่วม กอง

ทิพยแ์ละอญัเชญิน้ ำทิพย์ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ จ านวน   3,000   คน ล าพูน ร้อยละ 80 ในการอนุรักษ์สืบสาน การศึกษา

จำกดอยขะม้อ อนุรักษ์สืบสานประเพณีและ มีส่วนร่วมและได้เข้าร่วม มีส่วนร่วมและได้ ประเพณีและภูมิปัญญา

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ท้องถ่ิน

- เพ่ือแสดงออกถึงความสามัคคี  - หน่วยงานทุกภาคส่วน

โดยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน แสดงออกถึงความสามัคคี

กิจกรรมประเพณีท้องถ่ิน และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

- เพ่ือส่งเสริมจารีตประเพณีและ ประเพณีท้องถ่ิน

ส่งเสริมศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 16



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

          1. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นสง่เสรมิคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพรป่รชัญำเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสำนศลิปวัฒนธรรมและภมิูปญัญำท้องถิ่น

           1.1  แผนงำน  : กำรศึกษำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  :  กำรพฒันำและเพิม่ขดีควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชมุชน

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

โครงกำรประเพณีตักน้ ำ - เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดวัฒน

ทิพยแ์ละอญัเชญิน้ ำทิพย์ ธรรมอันเป็นมรดกของท้องถ่ิน

จำกดอยขะม้อ และเป็นการส่งเสริมการท่อง

(ต่อ) เท่ียว

7 โครงกำรประเพณีสลำกภตั  - เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน เด็ก  เยาวชน และประชาชน - - 100,000 100,000 จ านวนเด็ก เยาวชนและ  เด็ก เยาวชน และประชาชน กอง

สลำกยอ้ม ประเพณีสลากภัต สลากย้อม ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงความส าคัญของ การศึกษา

ซ่ึงเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ า  3,000  คน วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

ค่าเป็นการต่อยอดวัฒนธรรม เกิดความรู้สึกหวงแหนรวมท้ัง

- เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ ได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานสลาก

ประชาชนตระหนักถึงความ ภัต สลากย้อม ให้คงอยู่สืบไป

ส าคัญของวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ินอันดีงามเกิดความรู้สึก

หวงแหนศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอันทรงคุณค่าของ

จังหวัดล าพูน 

 - เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธ

ศาสนาให้คงอยู่สืบไป

รวม 7  โครงกำร - - 0 90,000 620,000 620,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 17



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

1 โครงกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร - เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีม - อสม. และครูอนามัย - 29,767 29,767 29,767 - ทีมสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว - ทีมสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว กอง

เพื่อพัฒนำทีมสอบสวน สอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเร็ว โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง มีความรู้ความสามารถแจ้ง การแพทย์

เคลื่อนท่ีเร็ว (SRRT) เทศบาลเมืองล าพูนให้มี ล าพูน จ านวน 135 คน การแจ้งข่าว การเฝ้าระวัง รายงานและเฝ้าระวัง

ความรู้ความเข้าใจในบทบาท เหตุการณ์การระบาดวิทยา สถานการณ์โรคในพ้ืนท่ีได้

หน้าท่ี อย่างน้อยร้อยละ 80

2 โครงกำรอบรมเพื่อสร้ำง - เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี -อสม. และประชาชนในเขต - 34,550 34,550 34,550 -ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนน -ผู้เข้ารับการอบรมมีความ กอง

ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ เทศบาลเมืองล าพูน ความรอบรู้ด้านสุขภาพ รอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถ การแพทย์

(Health Literacy) ให้กับ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ จ านวน 200 คน มากกว่าร้อยละ 80 หรือมี น าไปใช้ประโยชน์ในการดูแล

บุคลำกรสุขภำพประชำชนใน จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ คะแนนความรอบรู้ด้าน สุขภาพของตนเองและผู้อื่น

เขตเทศบำลเมืองล ำพูน ในการดูแลสุขภาพของตนเอง สุขภาพเพ่ิมข้ึน หลังจากเข้า ตลอดจนคนในชุมชนได้ โดย

และคนในชุมชนได้ รับการอบรม สามารถเข้าถึงและเข้าใจ

ข้อมูลความรู้สุขภาพ โต้ตอบ

ซักถาม แลกเปล่ียน กระท่ัง

น าไปสู่การตัดสินใจปรับ

เปล่ียนพฤติกรรม และปรับ

สภาพแวดล้อมได้ รวมท้ังมี

การบอกต่อข้อมูลท่ีเป็น

          3. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นสำธำรณสขุและคุณภำพชวิีต

           3.1  แผนงำน  : สำธำรณสขุ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  :  กำรพฒันำและเพิม่ขดีควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชมุชน

รำยละเอยีดโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง (ครัง้ท่ี 3)

ส ำหรบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด ำเนนิกำร

เทศบำลเมืองล ำพนู

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภำพชวิีต (Quality of Life)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสาธารณสุข หน้า 18



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

          3. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นสำธำรณสขุและคุณภำพชวิีต

           3.1  แผนงำน  : สำธำรณสขุ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  :  กำรพฒันำและเพิม่ขดีควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชมุชน

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภำพชวิีต (Quality of Life)

โครงกำรอบรมเพื่อสร้ำง ประโยชน์และน่าเช่ือถือ เกิด

ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ สังคมหรือชุมชนรอบรู้สุขภาพ

(Health Literacy) ให้กับ อย่างย่ังยืน

บุคลำกรสุขภำพประชำชนใน

เขตเทศบำลเมืองล ำพูน

(ต่อ)

3 โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ -เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า -ผู้รับบริการศูนย์บริการ - 500,000 - -สามารถลดความเส่ียงและ -ระบบไฟฟ้าของศูนย์ กอง

ศูนย์บรกิำรสำธำรณสุขฯ ภายในศูนย์บริการฯ ให้มี สาธารณสุขฯ เกิดความปลอดภัยในทรัพย์ บริการฯ มีประสิทธิภาพ การแพทย์

ประสิทธิภาพและเหมาะสม สินของทางราชการ ครุภัณฑ์ เหมาะสมต่อการใช้งาน

ต่อการใช้งาน ทางการแพทย์และบุคลากร

รวม 3  โครงกำร - - 0 64,317 564,317 64,317 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสาธารณสุข หน้า 19



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

1 โครงกำรจดักำรสิง่ปฏกูิล  - เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ส าหรับ  - จัดซ้ือรถบบรทุกขยะ 4,800,000 4,800,000 4,800,000 - ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง - เกิดความพีงพอใจแก่ กอง

มูลฝอย ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาดบรรทุก ภายในเขตเทศบาลเมือง ประชาชน หน่วยงานราชการ สาธารณสุขฯ

ส่งเสริมให้การเก็บขยะมูลฝอย ไม่เกิน 6 ตัน จ านวน 2 คัน ล าพูน ร้อยละ 100 สถานศีกษา สถานประกอบ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การท่ีขอรับบริการเก็บขนขยะ

มูลฝอยภายในเขตเทศบาล

เมืองล าพูน

 -ครัวเรือน จ านวน

7,050 ไม่มีขยะตกค้าง

- ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขต

เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน

12,188 คน ไม่ได้รับความ

เดือดร้อนร าคาญจากปัญหา

ขยะตกค้าง

รวม 1  โครงกำร - - 0 4,800,000 4,800,000 4,800,000 - - -

          3. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นสำธำรณสขุและคุณภำพชวิีต

           3.2  แผนงำน  : เคหะและชมุชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำและเพิม่ขดีควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชมุชน

รำยละเอยีดโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง (ครัง้ท่ี 3)

ส ำหรบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด ำเนนิกำร

เทศบำลเมืองล ำพนู

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชวิีต (Quality of Life)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 20



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

1 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุง -เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุงถนน -เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุงถนน 1,295,500 1,295,500 1,295,500

ถนน ซอย ภำยในเขต  ซอย ไหล่ทาง ภายในเขต  ซอย ไหล่ทาง ภายในเขต

เทศบำล เทศบาล เทศบาล

-เพ่ือให้ประชาชนสัญจร -ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางเท้า

ไป-มาในเขตเทศบาล ภายในเขต เทศบาล ดังน้ี

ได้สะดวก สบาย

ปรับปรุงผิวจราจรถนน -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์- - 62,800 62,800 62,800 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนในชุมชนได้รับ กองช่าง

สันป่ายาง บริเวณหน้าครัว ติกคอนกรีตบริเวณถนนด้าน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ความสะดวกจากการใช้เส้น ชุมชน

สันป่ายางหลวงถึงร้านเสริม หน้าครัวสันป่ายางหลวงและ สันป่ายาง ฯ ทางสัญจร สันป่ายาง

สวยเกศแก้ว ร้านเสริมสวยเกศแก้ว หลวง

 

ปรับปรุงผิวจราจร -ปรับปรุงผิวจราจร - 216,900 216,900 216,900 -มีการปรับปรุงสันป่ายาง -ลดอุบัติเหตุอันอาจเกิดข้ึน กองช่าง

ถนนสันป่ายาง ซอย13 - 15 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสันป่ายาง ซอย ในการใช้เส้นทางสัญจร ชุมชน

ถนนสันป่ายาง ซอย 13 ซอย 13 - 15 และบริเวณ -ประชาชนได้รับความสะดวก ไก่แก้ว

- 15 บริเวณบ้านนาย ต้ังแต่บ้านนายสุนทร สุวรรณ ในการใช้เส้นทางสัญจร

สุนทร สุวรรณนคร ถึง นคร ถึงสนามมวยเก่า

สนามมวยเก่า

           4. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน ภมิูสถำปตัยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพฒันำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชมุชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปตัย์

รำยละเอยีดโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง (ครัง้ท่ี 3)

ส ำหรบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด ำเนนิกำร

เทศบำลเมืองล ำพนู

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 21



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

           4. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน ภมิูสถำปตัยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพฒันำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชมุชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปตัย์

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจรถนนกู่ช้าง -ปรับปรุงผิวจราจร - 231,700 231,700 231,700 -มีการปรับปรุงผิวจราจรฯ -ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนน ซอย ภำยในเขต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกู่ช้างฯ จ านวน 1 แห่ง ในการใช้เส้นทางสัญจร ชุมชน

เทศบำล ถนนกู่ช้าง ซอยข้างบ้าน ไก่แก้ว

(ต่อ) นายวิทยา  แก้วมา  

ปรับปรุงผิวจราจร -ปรับปรุงผิวจราจร - 83,600 83,600 83,600 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนเจริญราษฎร์ ซอย 27 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในการใช้เส้นทางสัญจร ชุมชน

ถนนเจริญราษฎร์ ซอย ถนนเจริญราษฎร์ ซอย 27 สันป่ายาง-

 27 บริเวณหน้าวัด  หน่อม

สันป่ายางหน่อม  

  

ปรับปรุงผิวจราจร -ปรับปรุงผิวจราจร - 100,300 100,300 100,300 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บุปผาสวรรค์ ซอย 5 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในการใช้เส้นทางสัญจร ชุมชน

บุปผาสวรรค์ ซอย 5 บุปผาสวรรค์ ซอย 5 สันดอนรอม

  

ปรับปรุงผิวจราจรถนนหลัง -ปรับปรุงผิวจราจร - 312,200 312,200 312,200 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

โรงเรียนประตูล้ี ซอย 1 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ในการใช้เส้นทางสัญจร ชุมชน

หลังโรงเรียน ประตูล้ี ซอย 1 หลังโรงเรียนประตูล้ี บ้านหลวย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 22



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

           4. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน ภมิูสถำปตัยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพฒันำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชมุชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปตัย์

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจร -ปรับปรุงผิวจราจร - 288,000 288,000 288,000 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนน ซอย ภำยในเขต ถนนสันป่ายาง ซอย 3 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ในการใช้เส้นทางสัญจร ชุมชน

เทศบำล ถนนสันป่ายาง ซอย 3 สันป่ายาง ซอย 3 ถึงซอยโรง บ้านท่า -

(ต่อ) - ซอยโรงน้ าแข็ง น้ าแข็ง  ท่านาง

2 โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง -เพ่ือให้ชุมชนมีไฟส่องสว่าง -ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ 1,415,700 1,615,700 2,010,000

ไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะ และได้รับความสะดวกจาก ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

การใช้เส้นทางสัญจร ภายในเขตเทศบาล

-เพ่ือลดอุบัติเหตุในชุมชน -ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะถนน ซอยภายใน

เขตเทศบาล ดังน้ี

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง -ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง - 415,000 415,000 - -มีการก่อสร้างระบบไฟฟ้า - บริเวณจุดเส่ียงมีไฟฟ้า กองช่าง

สาธารณะบริเวณแยกเทศบาล สว่างสาธารณะบริเวณแยก ส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียง ส่องสว่าง  

และแยกสะพานเฉลิมพระ - เทศบาล และแยกสะพาน จ านวน 2 จุด -ประชาชนได้รับความสะดวก  

เกียรติ เฉลิมกระเกียรติ จากการใช้เส้นทางสัญจร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 23



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

           4. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน ภมิูสถำปตัยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพฒันำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชมุชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปตัย์

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง -ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้า - 290,700 290,700 - -มีการก่อสร้างระบบไฟฟ้า -เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและ กองช่าง

ไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะ สว่างสาธารณะบริเวณแยก แสงสว่างสาธารณะ จ านวน  ส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้  

(ต่อ) ห้องสมุดประชาชน และ 4 จุด บริเวณแยกห้องสมุด จ านวน 4 จุด เส้นทางสัญจร

แยกถนนพระคงฤาษี ประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"

จังหวัดล าพูน และแยกถนน

พระคงฤาษี  

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ - ติดต้ัง/เปล่ียนโคมไฟฟ้า - 650,000 850,000 1,950,000 -มีการปรับปรุงเปล่ียนโคม -เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและ กองช่าง

ภายในเขตเทศบาล สาธารณะ LED ถนนสายหลัก ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหลัก ประหยัดพลังงานจากการ

สายรองภายในเขตเทศบาล ,สายรอง ฯลฯ ใช้ไฟฟ้า 

เช่น ถนนเจริญราษฎร์  ,ถนน

อนิทยงยศ,ถนนรอบเมือง  

นอก,ถนนรอบเมืองใน  

ถนนรอบคูเมือง,ถนนเลียบล า  

น้ ากวง,ถนนสันป่ายาง,ถนน

พระคงฤาษี,ถนนวังขวา,ถนน

วังซ้าย,ถนนไชยมงคล

ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ 

ก่อสร้างติดต้ังสัญญาณ -ก่อสร้างติดต้ังสัญญาณไฟ - 60,000 60,000 60,000 -มีการก่อสร้างติดต้ังโคม -เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและเกิด กองช่าง

ไฟกระพริบ กระพริบบริเวณถนนทางเข้า  สัญญาณไฟกระพริบฯ ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้น ชุมชนหน้า

 วัดวังทอง และบริเวณถนน จ านวน 2 จุด ทางสัญจร สถานีรถไฟ

 บ้าน น.ส.สุดา ค าสินศักด์ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 24



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

           4. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน ภมิูสถำปตัยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพฒันำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชมุชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปตัย์

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

3 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชน 95,000 95,000 95,000 -มีการปรับปรุงอาคารท่ีท า -อาคารท่ีท าการชุมชนไก่แก้ว กองช่าง

อเนกประสงค์ชุมชน ปรับปรุงอาคารท่ีท าการ -ปรับปรุงอาคาร - การชุมชนไก่แก้ว จ านวน 1 ได้รับการปรับปรุงให้อยู่ใน ชุมชนไก่แก้ว

ชุมชนไก่แก้ว ท่ีท าการชุมชนไก่แก้ว - หลัง สภาพเรียบร้อย

จ านวน 1 หลัง

4 โครงกำรจัดท ำป้ำยบอก โครงการจัดท าป้ายบอกสถานท่ี ถนน /ซอย/ชุมชน 250,000 250,000 250,000

สถำนท่ี ถนน/ซอย/ชุมชน ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชนสวนดอก -ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชน - 100,000 100,000 100,000 -มีการก่อสร้างติดต้ังป้ายช่ือ -ประชาชนผู้ใช้ถนนทราบช่ือ กองช่าง

จ านวน 2 ป้าย ติดต้ังบริเวณ ชุมชนฯ จ านวน 2 ป้าย ของชุมชน ชุมชน

หน้าวัดสวนดอกและหน้า สวนดอก

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน

ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชน -ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชน - 100,000 100,000 100,000 -มีการก่อสร้างติดต้ังป้ายช่ือ -ประชาชนผู้ใช้ถนนทราบช่ือ กองช่าง

ศรีบุญเรือง จ านวน 2 ป้าย ติดต้ังบริวณ ชุมชนฯ จ านวน 2 ป้าย ของชุมชน ชุมชน

สวนเจ้าหญิงแขกแก้ว และศูนย์ ศรีบุญเรือง

นันทนาการเทศบาลฯ

ก่อสร้างป้ายบอกทางสถานท่ี -ก่อสร้างป้ายบอกทางหรือ - 50,000 50,000 50,000 -มีการก่อสร้างติดต้ังป้ายช่ือ -ประชาชนผู้ใช้ถนนได้ทราบ กองช่าง

ส าคัญ/ป้ายเตือน ภายในขุมชน สถานท่ีส าคัญภายในชุมชน ชุมชนฯ อย่างน้อย 2 จุด ช่ือสถานท่ีส าคัญภายในชุมชน ชุมชน

ช่างฆ้อง ช่างฆ้อง เช่น บริเวณจุดแยก ช่างฆ้อง ช่างฆ้อง

โรงแรมแท่นทอง ฯลฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 25



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

           4. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน ภมิูสถำปตัยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพฒันำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชมุชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปตัย์

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

5 โครงกำรก่อสร้ำงท่อ/รำง -เพ่ือระบายน้ าเสียและ -ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนน 1,597,400 1,597,400 1,597,400

ระบำยน้ ำ ภำยในเขต ลดความเสียหายของจราจร ซอย ภายในเขตเทศบาล ดังน้ี

เทศบำล -เพ่ือป้องกันมิให้เกิดน้ าท่วม

ขังสามารถระบายน้ าได้อย่าง

รวดเร็ว

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค .ส,ล. - ก่อสร้างรางระบายน้ า - 210,600 210,600 210,600 -มีการก่อสร้างรางระบายน้ า -มีรางระบายน้ าท่ีสามารถ กองช่าง

ถนน/ซอยภายในชุมชนมหาวัน ค.ส.ล.ถนน/ซอย ชุมชนมหาวัน บริเวณถนน ซอย ภายในชุมชน ระบายน้ าได้สะดวกและไม่มี ชุมชน

 เช่น ถนนสันเหมืองเหนือ (ซอย มหาวัน น้ าท่วมขัง มหาวัน

เพ่ิมมิตร , ซอยวีรทัศน์) ถนน  

จามเทวี ซอย 6 (ซอยอุดม

ทรัพย์) ฯลฯ

ก่อสร้างรางระบายน้ า -ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. - 350,000 350,000 350,000 -มีการก่อสร้างรางระบายน้ า -มีรางระบายน้ าท่ีสามารถ กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนล าพูน-ป่าซาง ถนน/ซอย ชุมชนสันดอนรอม บริเวณถนน ซอย ภายในชุมชน ระบายน้ าได้สะดวกและไม่มี ชุมชน

บริเวณหน้าโรงเรียนเลาหจิตร สันดอนรอม น้ าท่วมขัง สันดอนรอม

วิทยา หน้าวิทยาลัยเทคนิคฯลฯ

ก่อสร้างรางระบายน้ า -ก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. - 345,600 345,600 345,600 -มีการก่อสร้างรางระบายน้ า -มีรางระบายน้ าท่ีสามารถ กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเจริญตาซอยข้าง ถนนเจริญตาซอยข้างร้าน บริเวณถนน ซอย ภายในชุมชน ระบายน้ าได้สะดวกและไม่มี ชุมชน

ร้านเดอะเบส ซอย 1 เดอะเบส ซอย 1 (ข้างพอพัก หนองเส้ง น้ าท่วมขัง หนองเส้ง

แพ็ตต้ี 3)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 26



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

           4. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน ภมิูสถำปตัยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพฒันำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชมุชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปตัย์

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

โครงกำรก่อสร้ำงท่อ/รำง ก่อสร้างรางระบายน้ า -ก่อสร้างรางระบายน้ า - 345,600 345,600 345,600 -มีการก่อสร้างรางระบายน้ า -มีรางระบายน้ าท่ีสามารถ กองช่าง

ระบำยน้ ำ ภำยในเขต ค.ส.ล.ถนนเจริญตา ค.ส.ล.ถนนเจริญตาซอยข้าง บริเวณถนน ซอย ภายในชุมชน ระบายน้ าได้สะดวกและไม่มี ชุมชน

เทศบำล ซอยข้างร้านเดอะเบส ซอย 2 ร้านเดอะเบส ซอย 2 (ข้างบ้าน หนองเส้ง กล่ินเหม็นอันเน่ืองมาจาก หนองเส้ง

(ต่อ) นางฟองจันทร์ ฤกษ์จ าเนียร) น้ าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า -ก่อสร้างรางระบายน้ า - 345,600 345,600 345,600 -มีการก่อสร้างรางระบายน้ า -มีรางระบายน้ าท่ีสามารถ กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเจริญตา ค.ส.ล.ถนนเจริญตาซอยข้าง บริเวณถนน ซอย ภายในชุมชน ระบายน้ าได้สะดวกและไม่มี ชุมชน

ซอยข้างร้านเดอะเบส ซอย 3 ร้านเดอะเบสซอย 3 (ข้างบ้าน หนองเส้ง กล่ินเหม็นอันเน่ืองมาจาก หนองเส้ง

นางแสงจันทร์  ไข่จินดา) น้ าท่วมขัง

 

6 โครงกำรปรับปรุงพื้นท่ี -เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท างาน -งานผลประโยชน์ 200,000 200,000 200,000 -สถานท่ีท างานมีความเป็น -สถานท่ีท างานได้รับการ กองช่าง

บรกิำรประชำชนของ ให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดีสวยงาม -งานแผนท่ีภาษีและทะเบียน ระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงสภาพให้มีสภาพ กองคลัง

กองคลัง -เพ่ืออ านวยความสะดวกใน ทรัพย์สิน -ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับ แวดล้อมท่ีดีท าให้ประชาชน

การให้บริการแก่ประชาชน ความสะดวก สบาย ผู้มาติดต่อราชการได้รับความ

ผู้มาติดต่อราชการด้านช าระ สะดวกสบาย

ภาษีท้องถ่ิน

รวม 6  โครงกำร - 0 4,853,600 5,053,600 5,447,900 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 27



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

1 โครงกำรเปดิพื้นท่ีสร้ำงสรรค์ -เพ่ือประชาสัมพันธ์ส่งเสริม -กิจกรรมเปิดพ้ืนท่ีสร้าง - 480,000 480,000 480,000 มีผู้ด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ี -สภาพภูมิทัศน์และพ้ืนท่ี กองวิชาการฯ

ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม การท่องเท่ียวของจังหวัดล าพูน สรรค์ด้วยส่ือพหุวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ได้แก่ ภาคี เครือ สร้างสรรค์ของเมือง มีความ ส านักปลัดฯ

ข่วงพันป ี@ล ำพูน ให้เป็นท่ีแพร่หลายแก่ ข่วงพันปี @ล าพูน ภายใน ข่าย ศิลปิน และผู้ผลิตสินค้า เป็นระเบียบเรียบร้อย สวย กองสวัสดิการฯ

นักท่องเท่ียว ท้ังชาวไทยและ เวลา 6 เดือน โดยการจัด วิสาหกิจชุมชน และบุคคลท่ี งาม ประชาชนออกมาร่วม

ต่างประเทศ อันเป็นการ กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมในรูป ด าเนินงานด้านส่ือเชิง กิจกรรมและเกิดความภาค

ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดพ้ืนท่ี แบบต่างๆไม่น้อยกว่า 5คร้ัง วัฒนธรรม ภูมิใจในท้องถ่ินของตนเอง

สร้างสรรค์ในเขตเมืองเก่า เพ่ือให้มีเวทีถ่ายทอดความรู้ มีผู้บริโภค ได้แก่ ประชาชนใน -ภาคี เครือข่าย ศิลปิน ท่ี

สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ พ้ืนท่ีและชุมชนใกล้เคียง ด าเนินงานอยู่ในพ้ืนท่ึ ได้น า

จากการท่องเท่ียวและ มีเวทีการแสดงออกของ ผู้สูงอายุในชุมชน และนักท่อง เสนอผลงานเชิงศิลปวัฒนธรรม

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจาก เยาวชน ศิลปิน คนในชุมชน เท่ียว ของตนในพ้ืนท่ีสร้างสรรค์

ศิลปินและชุมชนท่ีเกิดจาก และมีสถานท่ีท ากิจกรรม  ประชาชนในชุมชนมีสถานท่ี

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทางวัฒนธรรมร่วมกัน เพ่ือ จ าหน่ายสินค้าท่ีสามารถ

-เพ่ือกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ เป็นการต่อยอดจากเปิด สร้างรายได้เพ่ิมข้ึนประชาชน

ของชุมชน และสร้างความเข้ม มุมมองการท่องเท่ียวเชิง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

แข็งให้แก่ชุมชนควบคู่กับการ วัฒนธรรมต่อไป -พ้ืนท่ีสร้างสรรค์เกิดการ

ส่ือสานเอกลักษณ์และ หมุนเวียนจัดกิจกรรม ซ่ึงส่ง

อัตลักษณ์ของชุมชน ผลให้เกิดผู้น าในการด าเนิน

การเกิดความเข้มแข็งในชุมชน

          4. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน ภมิูสถำปตัยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพฒันำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

              4.2 แผนงำน  : กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนนัทนำกำร

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปตัย์

รำยละเอยีดโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง (ครัง้ท่ี 3)

ส ำหรบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด ำเนนิกำร

เทศบำลเมืองล ำพนู

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 28



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

          4. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน ภมิูสถำปตัยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพฒันำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

              4.2 แผนงำน  : กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนนัทนำกำร

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปตัย์

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

โครงกำรเปดิพื้นท่ีสร้ำงสรรค์ -เพ่ือให้เกิดผู้น า ภาคีเครือข่าย และระบบเศรษฐกิจของชุมชน

ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม ในการด าเนินงานด้านการ -พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ด้วยส่ือ

ข่วงพันป@ีล ำพูน พัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้าง พหุวัฒนธรรมได้รับการยก

(ต่อ) สรรค์ การรู้เท่าทันเฝ้าระวังส่ือ ระดับและประชาสัมพันธ์ให้

ผ่านพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ด้วยส่ือ เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน ในขณะท่ี

พหุวัฒนธรรม นักท่องเท่ียวต่างถ่ินได้มีสถาน

-เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ได้ ท่ีท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม

รับรู้ เข้าใจและยอมรับในแนว ท่ีเข้าถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

คิดการอยู่ร่วมกันอย่างพหุ ของชุมชน

วัฒนธรรมเพ่ือต่อยอดโครง

การ ในโอกาสต่อไป

-เพ่ือสนองตอบต่อแนว

นโยบายการสร้างเมืองล าพูน

ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ซ่ึงเป็นนโยบายของรัฐบาลใน

การพัฒนาท้องถ่ิน สนองตอบ

กับยุทธศาสตร์ของเทศบาล

เมืองล าพูน น าสู่เมืองแห่ง

วัฒนธรรมและความสุขตาม

วิสัยทัศน์ของจังหวัดล าพูน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 29



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

          4. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน ภมิูสถำปตัยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพฒันำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

              4.2 แผนงำน  : กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนนัทนำกำร

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปตัย์

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

2 โครงกำรแผนแม่บทและ ทบทวนและจัดท าแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และ - 50,000 50,000 50,000 -มีการจัดประชุมคณะท างาน -เกิดการประชุมคณะท างาน กองวิชาการฯ

ผังแม่บทกำรอนรุกัษแ์ละ พัฒนาบริเวณเมืองเก่าล าพูน อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า กองช่าง

พฒันำบรเิวณเมืองเก่ำ -เพ่ือก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี -ทบทวนและจัดท าแผน ล าพูนเพ่ือก าหนดแนวทางการ ในการก าหนดแนวทางการ

ล ำพนู เมืองเก่าล าพูน ให้หน่วยงาน แม่บทและผังแม่บทการ บริหารจัดการในบริเวณเมือง บริหารจัดการการใช้

ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน อนุรักษ์และพัฒนาบริเวณ เก่าล าพูน ประโยชน์ท่ีดินควบคุมอาคาร

เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา เมืองเก่าล าพูน โดยวาง -มีแผนแม่บทและผังแม่บท และควบคุมสภาพแวดล้อม 

บริเวณเมืองเก่าล าพูน มีกรอบ ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขและ การอนุรักษ์และพัฒนา ในบริเวณเมืองเก่าล าพูน

แนวทางในการด าเนินงานท่ี ผลักดันให้เกิดการร้ือฟ้ืน บริเวณเมืองเก่าล าพูน  มีการบูรณาการร่วมกัน 

ชัดเจน คุ้มครอง ปกป้องดูแลให้ มีการศึกษาและก าหนด

บริเวณเมืองเก่าล าพูน ได้ มาตรการท่ีมีรายละเอยีด

รับการอนุรักษ์และพัฒนา มากข้ึน

อย่างเหมาะสม -แผนแม่บทและผังแม่บท

-จัดประชุมคณะท างาน การอนุรักษ์และพัฒนา

อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า บริเวณเมืองเก่าล าพูน ใช้เป็น

ล าพูน กรอบแนวทางในการด าเนิน

-จัดพิมพ์เอกสาร/ส่ือส่ิง งานท่ีชัดเจนในการอนุรักษ์

พิมพ์เพ่ือเผยแพร่และสร้าง และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า

ความเข้าใจแก่ประชาชน ล าพูน

รวม 2  โครงกำร - - 0 530,000 530,000 530,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 30



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

1 โครงกำรติดต้ังกลอ้ง -เพ่ือความปลอดภัย -ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV - 100,000 100,000 100,000 -ชุมชนมีการติดต้ังกล้อง CCTV -ประชาชนในชุมชนมีความ กองช่าง

CCTV  ชมุชนบำ้นท่ำ - ในชีวิตและทรัพย์สิน ถนนพนังจิตตวงศ์-พันธ์รังสรรค์ บริเวณถนนจิตตวงศ์พันธ์- ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชน

ท่ำนำง ถึงโรงแรมแท่นทอง 2 รังสรรค์ ฯ บ้านท่า -

ท่านาง

รวม 1  โครงกำร - 0 100,000 100,000 100,000 - - -

           6. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นสงัคม กำรเมือง และบรหิำรรำชกำรท้องถิ่นให้เปน็ไปตำมหลกักำรบรหิำรจดักำรท่ีดี

              6.1 แผนงำน  : เคหะและชมุชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำและเพิม่ขดีควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชมุชน

รำยละเอยีดโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง (ครัง้ท่ี 3)

ส ำหรบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด ำเนนิกำร

เทศบำลเมืองล ำพนู

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 1 : เมืองหัตถนวัตกรรมสรำ้งสรรค์ (Creative Craft Innopolis)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 31



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

1 โครงกำรเยีย่มบำ้นผู้ปว่ย - เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังและ -ผู้ป่วยโรคเร้ือรังและผู้พิการ  - ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ -ร้อยละ 100 ของผู้ป่วย -กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล กอง

เรือ้รงัและผู้พกิำรดว้ย ผู้พิการได้รับการดูแลด้วย ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน โรคเร้ือรังและผู้พิการท่ีได้ สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์ การแพทย์

แพทยแ์ผนไทย ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ท้ัง 17 ชุมชน รับการเย่ียมบ้าน ได้รับ แผนไทย ท าให้เกิดความรู้

อย่างเหมาะสม ความรู้ศาสตร์การแพทย์ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพ

แผนไทย ในการดูแลสุขภาพ ของตนเอง และคนใน

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และ ครอบครัว มีการใช้สมุนไพร

ได้รับการประเมินสุขภาพ และการแพทย์แผนไทยเป็น

เบ้ืองต้น ทางเลือกในการดูแลรักษา

สุขภาพ

2 โครงกำรส ำรวจควำมพงึพอ - เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการสุขาของคลินิก  - ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ -ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ -ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ กอง

ใจของผู้ใช้บรกิำรสุขำของ ของผุ้รับบริการในการใช้ แพทย์แผนไทย ของศูนย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แสดงความคิดเห็นและความ การแพทย์

คลนิกิแพทย์แผนไทย สุขาของคลินิกแพทย์แผนไทย บริการ จ านวน 100 คน พึงพอใจในการใช้บริการสุขา

ประยุกต์ศูนย์บรกิำรฯ และน าข้อมูลท่ีได้มาพัฒนา คลินิกแพทย์แผนไทย และน า

ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง

ของคลินิกฯ ระบบสุขาภิบาลของคลินิกฯ

รวม 2  โครงกำร - - 0 0 0 0 - - -

          3. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นสำธำรณสขุและคุณภำพชวิีต

           3.1  แผนงำน  : สำธำรณสขุ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  :  กำรพฒันำและเพิม่ขดีควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชมุชน

รำยละเอยีดโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง (ครัง้ท่ี 3)

ส ำหรบัโครงกำรพฒันำท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด ำเนนิกำรโดยไม่ใชง้บประมำณ

เทศบำลเมืองล ำพนู

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภำพชวิีต (Quality of Life)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสาธารณสุข หน้า 32



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

1 โครงกำรจดังำนวันสงกรำนต์ - เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม   - หัวหน้าส่วนราชการ  - - 900,000 - - หัวหน้าส่วนราชการ - ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ร่วม กอง

และขนบธรรมเนียมประเพณี ผู้บริหาร  พนักงาน  เด็ก ท้ังภาครัฐและเอกชน กันส่งเสริมอนุรักษ์วัฒน- การศึกษา

อันดีงามของจังหวัดล าพูน เยาวชน  กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนได้ร่วม ธรรมและขนบธรรมเนียม

- เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมจารีต กลุ่มพัฒนาสตรีและ กิจกรรมและมีความรัก ประเพณีสงกรานต์ท่ีเป็น  

ประเพณีสงกรานต์ ให้เป็นท่ี ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วม และหวงแหนประเพณี ประเพณีอันดีงามของจังหวัด

รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่ กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และวัฒนธรรมไทย ล าพูนให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้าง

ประชาชน  ท้ังชาวไทยและชาว  จังหวัดล าพูน  จ านวน   ขวางในหมู่ประชาชน  

ต่างชาติ 3,000   คน ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ

- เพ่ือส่งเสริมความรักความ - ส่งเสริมความรักความสามัคคี

สามัคคีการร่วมแรงร่วมใจของ การร่วมแรงร่วมใจของคนใน

คนในจังหวัดล าพูน จังหวัดล าพูน  

- เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสร่วม 

ท าบุญ  ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึง

ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี

และผู้มีพระคุณของตนเองและ

ครอบครัว

          1. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นสง่เสรมิคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพรป่รชัญำเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสำนศลิปวัฒนธรรมและภมิูปญัญำท้องถิ่น

              1.1 แผนงำน : กำรศึกษำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปตัย์

รำยละเอยีดโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง (ครัง้ท่ี 3)

ส ำหรบั ประสำนโครงกำรพฒันำองค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวัด

เทศบำลเมืองล ำพนู

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 33



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

          1. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นสง่เสรมิคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพรป่รชัญำเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสำนศลิปวัฒนธรรมและภมิูปญัญำท้องถิ่น

              1.1 แผนงำน : กำรศึกษำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปตัย์

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

2 โครงกำรเทศกำลโคมหลำก - เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหา - หัวหน้าส่วนราชการ - - 500,000 - - หัวหน้าส่วนราชการ - เด็ก  เยาวชน  กลุ่มผู้สูงอายุ  กอง

ส ีบชูำพระนำงจำมเทวี กรุณาธิคุณของพระนางจาม  ผู้บริหาร  พนักงาน  เด็ก ท้ังภาครัฐและเอกชน กลุ่มพัฒนาสตรี และประชาชน การศึกษา

เทวีท่ีมีต่อเมืองล าพูน เยาวชน  กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม และประชาชนได้ร่วม ในพ้ืนท่ีได้ร าลึกถึงพระมหา

- เพ่ือให้ประชาชนได้ถวายโคม พัฒนาสตรีและประชาชน กิจกรรมและมีความรัก กรุณาธิคุณของพระนางจาม

เป็นพุทธบูชาเพ่ือเป็นสิริมลคล ท่ัวไปเข้าร่วมกิจกรรมเทศ และหวงแหนประเพณี เทวีท่ีมีต่อเมืองล าพูน ได้แสดง

แก่ตนเองและครอบครัว กาลโคมหลากสี บูชาพระ และวัฒนธรรมไทย ออกซ่ึงความกตัญญู โดยการ

 เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม นางจามเทวี จ านวน   ถวายโคมเป็นพุทธบูชาเพ่ือเป็น

ประเพณีอันดีงามท้องถ่ิน 50,000  คน สิริมลคลแก่ตนเองและครอบครัว

ให้อนุชนรุ่นหลังสืบสานปฏิบัติ รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม

สืบทอดคงไว้ต่อไป และส่งเสริมประเพณีอันดีงาม

- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ ของท้องถ่ิน ให้อนุชนรุ่นหลัง

แสดงออกซ่ึงความกตัญญูแด่ สืบสานปฏิบัติสืบทอดคงไว้ต่อไป

พระนางจามเทวี เป็นการ อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการ

ปฏิบัติอันดีงามเก่ียวกับการ ท่องเท่ียวของจังหวัดล าพูน

ถวายโคมเป็นพุทธบูชา และ ให้เป็นท่ีรู้จักของชาวไทยและ

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน ชาวต่างชาติ

- เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ

สนับสนุนการท่องเท่ียวของ

จังหวัดล าพูน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 34



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

          1. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นสง่เสรมิคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพรป่รชัญำเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสำนศลิปวัฒนธรรมและภมิูปญัญำท้องถิ่น

              1.1 แผนงำน : กำรศึกษำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปตัย์

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

3 ประเพณีสลำกภัต สลำกย้อม - เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน - หัวหน้าส่วนราชการ - 400,000 - - เด็ก เยาวชนและ - เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบ

ประเพณีสลากภัต สลากย้อม ผู้บริหาร  พนักงาน  ประชาชนตระหนักถึง สานประเพณีอันดีงาม 

ซ่ึงเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ า เด็ก เยาวชน  กลุ่มผู้สูง ความส าคัญของวัฒน ในการอนุรักษ์ประเพณี

ค่าเป็นการต่อยอดทางวัฒน อายุ กลุ่มพัฒนาสตรี ธรรมประเพณีท้องถ่ิน สลากภัต สลากย้อมให้มี

ธรรม และประชาชนท่ัวไปเข้า อันดีงาม เกิดความรู้สึก เอกลักษณ์และทรงคุณค่า 

ร่วมกิจกรรมประเพณี หวงแหนศิลปวัฒนธรรม พร้อมท้ังสร้างจิตส านึกให้

สงกรานต์จังหวัดล าพูน  ประเพณีอันทรงคุณค่า เยาวชน ประชาชนตระหนัก

จ านวน   3,000   คน ถึงวัฒนธรรมประเพณีอัน

ดีงามของท้องถ่ิน ซ่ึงควรค่า

แก่การสืบสานให้คงอยู่ต่อไป

รวม 3  โครงกำร - - 0 0 1,800,000 0 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 35



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

1 โครงกำรพฒันำเมืองเก่ำ - เพ่ือให้แกนน าชุมชน กลุ่ม - ประชาชน เยาวชนในเขต - - 2,000,000 - - รายได้จากการท่องเท่ียว - ประชาชนมีความรู้เร่ือง ส านักปลัด

และศึกษำดงูำนคุณภำพ อาชีพ สตรีแม่บ้าน กลุ่มเด็ก เทศบาลเมืองล าพูนจ านวน ท่ีเพ่ิมข้ึน ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน /กอง

ชวิีตชุมชนตำมวิถเีมืองเก่ำ และเยาวชนและตัวแทนภาค 50 คน - จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดิน ของเครือข่ายการท่องเท่ียว สวัสดิการฯ

ล ำพนู ประชาชนในชุมชน ท้ัง 17 - เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและภาค ทางเข้ามาจังหวัดล าพูนเพ่ิม เชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน 5

ชุมชน เกิดการพัฒนาศักยภาพ เอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการ ข้ึน ชุมชนน าร่องในเขตเทศบาล

ด้านกระบวนการเรียนรู้แบบมี ท่องเท่ียว จ านวน 15 คน - วารสารประชาสัมพันธ์ เมืองล าพูน

ส่วนร่วม - นักท่องเท่ียวและประชาชน แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม - ประชาชนมีความรู้เร่ือง

- เพ่ือให้แกนน าชุมชน กลุ่ม ท่ีสนใจ จ านวน 15 คน โดยชุมชน 5 ชุมชนน าร่อง ระบบการบริหารจัดการ

อาชีพ สตรีแม่บ้าน กลุ่มเด็ก - ประชาชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

และเยาวชนและตัวแทนภาค เมืองล าพูน ท้ัง 17 ชุมชน พร้อม QR Code โดยชุมชนของเครือข่าย   

ประชาชนในชุมชน ท้ัง 17 การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ชุมชน ได้รับแนวทางการ 5 ชุมชนน าร่องในเขต

บริหารจัดการชุมชนในรูปแบบ เทศบาลเมืองล าพูน

เมืองท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม - ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

ก่อเกิดการท างานแบบมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัด

การตนเองและพัฒนาเมือง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          4. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน ภมิูสถำปตัยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพฒันำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

              4.1 แผนงำน  : กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนนัทนำกำร

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปตัย์

รำยละเอยีดโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง (ครัง้ท่ี 3)

ส ำหรบั ประสำนโครงกำรพฒันำองค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวัด

เทศบำลเมืองล ำพนู

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 36



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

          4. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน ภมิูสถำปตัยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพฒันำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

              4.1 แผนงำน  : กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนนัทนำกำร

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำภมิูนเิวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปตัย์

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 3 : เมืองจดุหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

รวม 1  โครงกำร - - 0 0 2,000,000 0 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 37



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

1 โครงกำรพฒันำศักยภำพ - เพ่ือจัดต้ังอาสาสมัครบรรเทา  - ประชาชน,จิตอาสา,มูลนิธิ - - 100,000 - - จ านวนอาสาสมัคร ท้ังหมด  - ทุกชุมชนมีอาสาสมัคร ส านักปลัดฯ

บคุลำกรในชมุชนในกำร สาธารณภัยชุมชน ท้ัง 17 ชุมชน ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง - จ านวนชุมชนท่ีมีอาสาสมัคร คอยช่วยเหลือประสานงาน

บรรเทำสำธำรณภยั       - เพ่ือเป็นก าลังเสริมของเจ้าหน้า ล าพูน ท้ัง 17 ชุมชน อ านวยความสะดวกแก่

ท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันฯ 

ท่ีเดินทางมาเข้าผจญเหตุ

สาธารณภัย

- สร้างเครือข่ายและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนใน

การดูแลและช่วยเหลือ

ชุมชนของตัวเอง

รวม 1  โครงกำร - - 0 0 100,000 0 - - -

          6. ยทุธศำสตร ์: กำรพฒันำดำ้นสงัคม กำรเมือง และบรหิำรรำชกำรท้องถิ่นให้เปน็ไปตำมหลกักำรบรหิำรจดักำรท่ีดี

              6.1 แผนงำน  : รกัษำควำมสงบภำยใน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำและเพิม่ขดีควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชมุชน

รำยละเอยีดโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง (ครัง้ท่ี 3)

ส ำหรบั ประสำนโครงกำรพฒันำองค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวัด

เทศบำลเมืองล ำพนู

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชวิีต (Quality of Life)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 38



รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(ปจัจบุนั) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
1 โครงกำรสือ่ประชำสัมพันธ์ โครงกำรสือ่ประชำสัมพันธ์ -ปรับปรุงงบประมาณโครงการให้สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : 1,500,000 ปี 61 : - กับการด าเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์  การพัฒนาด้านการสร้างความ

ปี 62 : 1,500,000 ปี 62 : - สูงสุดของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วน

ปี 63 : 1,500,000 ปี 63 : 1,000,000 ของเทศบาลเมืองล าพูน อันเป็นการเสริมสร้าง ร่วมของประชาชน

ปี 64 : 1,500,000 ปี 64 : 1,000,000 การมีความส่วนร่วมและสร้างความโปร่งใสใน (ผ.01)

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) การด าเนินภารกิจของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 4-274

2 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิน่สีป่ี โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิน่ -เปล่ียนแปลงช่ือโครงการจัดท าแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : - ปี 61 : - ท้องถ่ินส่ีปี เป็น โครงการจัดท าแผนพัฒนา  การพัฒนาด้านการสร้างความ

ปี 62 : 70,000 ปี 62 : 70,000 ท้องถ่ิน เข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วน

ปี 63 : 70,000 ปี 63 : 70,000 -แก้ไขค าว่า "แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี" ร่วมของประชาชน

ปี 64 : 70,000 ปี 64 : 70,000 เป็น "แผนพัฒนาท้องถ่ิน" ในโครงการท้ังหมด (ผ.01)

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) หน้า 74 - 75 ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561

 ข้อ 3

รำยละเอยีดกำรเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ล ำดับ เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยทุธศำสตร์ แผนงำน

หน้า 39



รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(ปจัจบุนั) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยทุธศำสตร์ แผนงำน

3 โครงกำรบรหิำรจัดกำรบุคลำกร โครงกำรบรหิำรจัดกำรบุคลำกร - เพ่ือให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานได้รับเงินเดือน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : 1,630,000 - เงินเดือน/เงินประจ าต าแหน่ง/ค่าตอบแทน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน ค่าจ้างและ  การพัฒนาด้านสังคม การเมือง

ปี 62 : 1,630,000 พนักงาน/เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน/พนักงาน ค่าใช้จ่ายอืน่ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้ และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็น

ปี 63 : 1,630,000 จ้าง/รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอด ไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 64 : 1,630,000 ปี 61 : - คล้องถูกต้องตามระเบียบ (ผ.01)

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ปี 62 : -

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 4-285 ปี 63 : 4,730,000

ปี 64 : 4,730,000

4 โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพด้ำนอำคำร สถำนท่ี โครงกำรเพิ่มประสทิธภิำพพัฒนำเครื่องมือ - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายงานจ่าย ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การศึกษา

สือ่กำรสอนเทคโนโลยี เครื่องใช้อุปกรณ์ในกำรปฏบิัติงำน ประจ าปี 2562-2563 2564  การพัฒนาด้านสังคม การเมือง

 -จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีงบประมาณใน 1.วัสดุ/ครุภัณฑ์ด้านการศึกษา -เพ่ือให้โครงการต้ังจ่ายได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็น

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ต้ังไว้  3,843,900.00 2.วัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 3.วัสดุ/ครุภัณฑ์ส านักงาน (ผ.01)

พ.ศ.2561-2564 หน้า 4/89-90 4.วัสดุ/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 1.วัสดุ/ครุภัณฑ์ด้านการศึกษา 5.วัสดุ/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

2.วัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6.วัสดุ/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.วัสดุ/ครุภัณฑ์ส านักงาน 7.วัสดุ/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

4.วัสดุ/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 8.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบการฯ

5.วัสดุ/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  9.จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ส่ือการเรียนการสอนปฐมวัย

6.วัสดุ/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 10.สนับสนุนค่าใช้จ่ายเครือข่ายระบบอนิเตอร์เน็ต

7.วัสดุ/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 11. ค่าก่อสร้างอาคาร และอาคารอเนกประสงค์

8.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบการฯ 12. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

9.จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ส่ือการเรียนการสอนปฐมวัย เมืองล าพูนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน้า 40



รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี รำยละเอยีดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(ปจัจบุนั) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยทุธศำสตร์ แผนงำน

ต่อ 10.สนับสนุนค่าใช้จ่ายเครือข่ายระบบอนิเตอร์เน็ต

11. ค่าก่อสร้างอาคาร และอาคารอเนกประสงค์

12. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองล าพูนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน้า 41



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

1 โครงกำรสื่อประชำสัมพันธ์ - เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - - 1,000,000 1,000,000 - จัดท าวารสารรายงาน -ประชาชนได้รับทราบและ กองวิชาการฯ

ผลการด าเนินงาน และข้อมูล ผลการด าเนินงานและข้อมูล ประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ มีความเข้าใจ พร้อมมีส่วน

ข่าวสารของเทศบาลเมือง ข่าวสารของเทศบาลเมือง การด าเนินงานของเทศบาล ร่วมในภารกิจต่างๆของ

ล าพูน ผ่านช่องทางส่ือประเภท ล าพูน ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี เทศบาลฯ

ต่างๆ ไปสู่สาธารณชน ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์(Print Medai) -จัดท าวารสารเผยแพร่ผล -ประชาชนตระหนักถึงความ

- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี - จัดท าวารสารรายงาน การด าเนินงานของเทศบาล เป็นเจ้าของในการดูแลและ

ระหว่างเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี รักษาผลประโยชน์โดยภาพ

กับสาธารณชน อันจะก่อให้ การด าเนินงานของเทศบาล -จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รวม

เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีแก่เทศบาล - จัดท าวารสารเผยแพร่ผล  ใบปลิว โปสเตอร์ ไวนิลป้าย - ประชาชนรับทราบข้ันตอน

เมืองล าพูน การด าเนินงานของเทศบาล ประชาสัมพันธ์ตามวาระต่างๆ  เข้าใจบทบาทภารกิจของ

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ - จัดท าแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง เทศบาลอย่างถูกต้องชัดเจน

ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ใบปลิว โปสเตอร์ ไวนิลป้าย -จัดท าข่าว บทความ spot และโปร่งใส

สร้างการเผยแพร่ท่ีทันสมัย ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย วีดีทัศน์ จัด

ทันเหตุการณ์ โดยใช้งบประมาณ - จัดท ากระดาษจดหมาย กิจกรรมส่ือสารสาธารณะ /

อย่างคุ้มค่า ข่าวประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ/รณรงค์ รถ

ประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำและเพิม่ขดีควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชมุชน

รำยละเอยีดโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง (ครัง้ท่ี 3)

ส ำหรบั องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด ำเนนิกำร

เทศบำลเมืองล ำพนู

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชวิีต (Quality of Life)

          5. ยทุธศำสตร ์ : กำรพฒันำดำ้นกำรสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชมุชน และกำรมีสว่นรว่มของประชำชน

              5.1 แผนงำน  : บรหิำรงำนท่ัวไป

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 42



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำและเพิม่ขดีควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชมุชน

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชวิีต (Quality of Life)

          5. ยทุธศำสตร ์ : กำรพฒันำดำ้นกำรสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชมุชน และกำรมีสว่นรว่มของประชำชน

              5.1 แผนงำน  : บรหิำรงำนท่ัวไป

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรสื่อประชำสัมพันธ์ - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี - จัดท าข่าว/บทความเพ่ือ

(ต่อ) ส่วนร่วมในภารกิจของเทศบาล การประชาสัมพันธ์

เกิดความรักและภาคภูมิใจใน

ท้องถ่ินของตนเอง

2 โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำ จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน -จัดท าประชาคมท้องถ่ิน - - 70,000 70,000 -มีการจัดประชุมคณะกรรม -เทศบาลด าเนินการ กองวิชาการฯ

ท้องถิ่น -เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงและ -รวบรวมวิเคราะห์โครงการท่ี การสนับสนุนและคณะกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ความสอดคล้องระหว่างการ จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน การพัฒนาเทศบาลเพ่ือ ได้ตรงตามความต้องการ

พัฒนาเทศบาลกับเทศบัญญัติ -จัดพิมพ์เอกสารแผนพัฒนา พิจารณาแผนพัฒนาเทศบาล ของประชาชน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท้องถ่ิน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง -ประชาชนมีความเข้าใจใน

-เพ่ือเตรียมโครงการพัฒนา -มีการน าโครงการในแผน การปฏิบัติงานของเทศบาล

ต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนา -เทศบาลได้รับทราบปัญหา

เวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน /ประชาคมแผน ท้องถ่ินอย่างน้อยร้อยละ 30 ความต้องการท่ีแท้จริงของ

-เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ -จัดประชุมรับฟังความคิด -การด าเนินการจัดท าแผน ประชาฃนและสามารถ

ความรู้เก่ียวกับกิจกรรมการ เห็นของประชาชนในเขต พัฒนาฯแล้วเสร็จภายใน ด าเนินงานตรงตามความ

ด าเนินงาน หรือนโยบายของ เทศบาล เดือนตุลาคม ต้องการของประชาชน

เทศบาล -จัดพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือ -มีการจัดท าแผนพัฒนา -สร้างความเข้าใจและ

-เพ่ือรับฟังปัญหา และความต้อง เผยแพร่และสร้างความ ท้องถ่ิน แก้ไข เพ่ิมเติม ความรู้เก่ียวกับการจัด

การของประชาชนในเขตเทศบาล เข้าใจแก่ประชาขน เปล่ียนแปลง อย่างน้อย ท าแผนฯ

ปีละ 1 คร้ัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 43



เปำ้หมำย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคำดว่ำ หนว่ยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลกั

ข. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดล ำพนู  : กำรพฒันำและเพิม่ขดีควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชมุชน

ก. ยทุธศำสตรจ์งัหวัดล ำพนูท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชวิีต (Quality of Life)

          5. ยทุธศำสตร ์ : กำรพฒันำดำ้นกำรสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชมุชน และกำรมีสว่นรว่มของประชำชน

              5.1 แผนงำน  : บรหิำรงำนท่ัวไป

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน -มีการจัดประชุมประชาคม

ท้องถิ่น -เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ -จัดประชุมสร้างความเข้า อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

(ต่อ) ความรู้เก่ียวกับการจัดท าแผนฯ ใจและให้ความรู้เก่ียวกับ -มีการจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์

การจัดท าแผน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

-มีการจัดประชุมสร้าง

ความเข้าใจและความรู้

เก่ียวกับการจัดท าแผนฯ

รวม 2  โครงกำร - - 0 0 1,070,000 1,070,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 44



เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงกำรบรหิำรจัดกำร - - 4,730,000 4,730,000

บุคลำกร - เพ่ือให้มีบุคลากรปฏิบัติงาน - จัดให้มีเงินเดือน ค่าจ้าง ค่า - พนักงานกองวิชาการฯ - บุคลากรในหน่วยงานได้ กองวิชาการฯ

และได้รับเงินเดือน ค่าจ้างอื่น ตอบแทน ประโยชน์ตอบแทน ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบ งานธุการ

และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้อง อื่น ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้อง ค่าตอบแทน ร้อยละ 100 แทนในการปฏิบัติงาน

กับการปฏิบัติงาน กับการปฏิบัติราชการ ดังน้ี - มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบใน - บุคลการมีขวัญก าลัง

- เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจใน กองวิชาการฯ แต่ละงานของกองวิชาการฯ ใจในการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน 1. เงินเดือน/เงินประจ า - - 3,400,000 3,400,000  อย่างน้อย งานละ 1 คน - มีบุคลากรครบทุกงาน

- จ านวนคนเหมาะสมกับ ต าแหน่ง/ค่าตอบแทนพนัก ตามกรอบอัตราก าลังของ

ปริมาณงาน งานจ้าง/เงินเพ่ิมต่างๆของ กองวิชาการและแผนงาน

พนักงาน/พนักงานจ้าง

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติ - - 30,000 30,000

งานนอกเวลาราชการ

3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - - 100,000 100,000

4. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ - - 1,200,000 1,200,000

รวม 1  โครงกำร - - 0 0 4,730,000 4,730,000 - - -

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : กำรพัฒนำและเพิ่มขดีควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชน

รำยละเอยีดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3)

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนนิกำร

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 1 : เมืองหัตถนวัตกรรมสร้ำงสรรค์ (Creative Craft Innopolis)

กำรบรหิำรจัดกำรบุคลำกรกองวิชำกำรและแผนงำน

           6. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบรหิำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบรหิำรจัดกำรท่ีดี

               6.1 แผนงำน  : บรหิำรงำนท่ัวไป

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 45



เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงกำรเพิม่ประสิทธภิำพ การเพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 10,334,200 10,240,200 10,092,200  -กองการศึกษา โรงเรียน  -กองการศึกษา โรงเรียน กองการศึกษา

พัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ -เพ่ือปรับปรุงและเพ่ืมประสิทธิ 1.วัสดุ/ครุภัณฑ์ด้านการศึกษา 200,000 250,000 150,000 สังกัด ท้ัง4 โรงเรียน /ศูนย์ สังกัด ท้ัง 4 โรงเรียน /ศูนย์ โรงเรียนใน

อุปกรณ์ในกำรปฏบิัติงำน ภาพด้านอาคารสถานท่ี วัสดุ 2.วัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 420,000 300,000 300,000  ได้รับการปรับปรุงเพ่ิม พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ สังกัด

อุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน 3.วัสดุ/ครุภัณฑ์ส านักงาน 150,000 150,000 150,000 ประสิทธิภาพ ส่ือ วัสดุ พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ ศูนย์พัฒนา

เทคโนโลยี สารสนเทศฯ 4.วัสดุ/ครุภัณฑ์โฆษณาและ 35,000 15,000 15,000  ครุภัณฑ์ ร้อยละ 100 ส่ือ วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านการ เด็กเล็ก

-สนับสนุนงบประมาณด้านการ เผยแพร่ ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ศึกษาให้กับโรงเรียนสังกัด 5.วัสดุ/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 80,000 100,000 70,000 ประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองล าพูนและศูนย์ 6.วัสดุ/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 36,000 20,000 15,000

พัฒนาเด็กเล็ก 7.วัสดุ/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 6,000 8,000 10,000

8.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 800,000 800,000 800,000

อาคารประกอบการฯ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

9.จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ส่ือการ 40,000 30,000 15,000

เรียนการสอนปฐมวัย

10.สนับสนุนค่าใช้จ่ายเครือข่าย 67,200 67,200 67,200

ระบบอนิเตอร์เน็ต

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : กำรพัฒนำและเพิ่มขดีควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชน

รำยละเอยีดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3)

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนนิกำร

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 1 : เมืองหัตถนวัตกรรมสร้ำงสรรค์ (Creative Craft Innopolis)

           6. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบรหิำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบรหิำรจัดกำรท่ีดี

               6.2 แผนงำน  : กำรศึกษำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานการศึกษา หน้า 46



เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : กำรพัฒนำและเพิ่มขดีควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 1 : เมืองหัตถนวัตกรรมสร้ำงสรรค์ (Creative Craft Innopolis)

           6. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบรหิำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบรหิำรจัดกำรท่ีดี

               6.2 แผนงำน  : กำรศึกษำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรเพิม่ประสิทธภิำพ 11. ค่าก่อสร้างอาคาร และ 8,000,000 8,000,000 8,000,000

พัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ อาคารอเนกประสงค์

อุปกรณ์ในกำรปฏบิัติงำน 12.ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 500,000 500,000 500,000

(ต่อ)

รวม 1  โครงกำร - - 0 10,334,200 10,240,200 10,092,200 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานการศึกษา หน้า 47



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
1 ไม้กันสั่น ใช้ส ำหรับกล้องถ่ำยรูป จ ำนวน ๑ อัน  - เน่ืองจากปัจจุบันเทศบาลเมืองล าพูนมีภารกิจ ผลการด าเนินงาน หมวดครุภัณฑ์ บริหารท่ัวไป

ปี ๖๑ : - รวมถึงนโยบายการบริหารงานในหลายด้าน การประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ปี ๖๒ : - ภารกิจ และโครงการให้ประชาชนได้รับทราบจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญ

ปี ๖๓ :  ๒๖,๕๐๐ งานประชาสัมพันธ์จึงต้องพัฒนาคุณภาพของส่ือต่างๆรวมถึงการเผยแพร่

ปี ๖๔ :  - ข้อมูล ปรับปรุงเน้ือหา ผ่านเทคโนโลยีคุณภาพสูงและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย

ต่างๆ โดยเฉพาะการถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวท่ีต้องการอุปกรณ์

เสริมประสิทธิภาพท่ีมีคุณสมบัติช่วยลดการส่ันสะเทือน ให้ภาพน่ิงและ

วิดีโอต่างๆมีคุณภาพดีสามารถน าไปใช้งานในอนาคต และประโยชน์ใน

การตัดต่อทางเทคนิค เช่น การตัดต่อวิดีโอ เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงาน

วิชาการของเทศบาล ให้หน่วยงานภายนอก และประชาชนได้รับทราบอัน

เป็นการสร้างการรับรู้ท่ีถูกต้องให้กับเทศบาล

2 เครื่องสแกนเนอร์  - เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองสแกนเอกสาร เก็บข้อมูลทะเบียน ประวัติการรักษา หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ ำนวน 6 เครื่อง พยาบาลของผู้ป่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการจัดการ ประเภทคอมพิวเตอร์

ปี 61 : - เอกสาร

ปี 62 : 94,000

ปี 63 : -

ปี 64 : 47,000

รำยละเอยีดกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครัง้ท่ี 3) เทศบำลเมืองล ำพนู

ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 48



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

3 เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 3 KVA  - เพ่ือใช้เป้นเคร่ืองส ารองไฟฟ้าส าหรับคอมพิวเตอร์ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ ำนวน 1 เครื่อง ในงานส านักงาน ป้องกันกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประเภทคอมพิวเตอร์

ปี 61 : - ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ปี 62 : 32,000 และข้อมูลต่างๆ

ปี 63 : -

ปี 64 : -

4 รถกอล์ฟไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 คัน  - เพ่ือสามารถให้บริการประชาชนเชิงรุกได้อย่าง มีประสิทธิภาพ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ประเภทยานพาหนะและขนส่ง

ปี 62 : 283,550

ปี 63 : -

ปี 64 : -

5 เครือ่งซีลปดิผนกึซองบรรจุเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์  - เพ่ือใช้ส าหรับปิดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ก่อนส่งอบแก๊ส หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ ำนวน 1 เครือ่ง  ท าให้ปราศจากเช้ือก่อนน ามาใช้กับผู้ป่วย ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : 45,000

ปี 63 : -

ปี 64 : -

6 กล่องล้ำงฟลิ์มเอ๊กซเรย์ จ ำนวน 1 กล่อง  - เพ่ือใช้ล้างฟิล์มเอก๊ซเรย์ฟันในคลินิกทันตกรรม หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : 18,000

ปี 63 : -

ปี 64 : -

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 49



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

7 เครื่องวัดควำมดันโลหิตชนดิปรอท  - เพ่ือใช้วัดความดันโลหิตผู้รับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ ำนวน 2 เครื่อง ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : 6,000

ปี 63 : -

ปี 64 : 6,000

8 เครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบอัตโนมัติ  - เพ่ือใช้วัดความดันโลหิตผู้รับบริการในรถพยาบาลฉุกเฉิน หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ ำนวน 2 เครื่อง ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : 5,000

ปี 63 : -

ปี 64 : 5,000

9 รถนั่งคนพกิำรมำตรฐำน ปรับไม่ได้  - เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ ำนวน 42 คัน ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : 7,000

ปี 63 : 70,000

ปี 64 : 70,000

10 รถนั่งคนพกิำรมำตรฐำน ปรับได้  - เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ ำนวน 42 คัน ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : 11,000

ปี 63 : 110,000

ปี 64 : 110,000

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 50



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

11 รถนั่งคนพกิำร ปรับนอนได้ จ ำนวน 20 คัน  - เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : -

ปี 63 : 100,000

ปี 64 : 100,000

12 รถนั่งคนพกิำร มีนั่งถ่ำย จ ำนวน 20 คัน  - เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : -

ปี 63 : 70,000

ปี 64 : 70,000

13 รถสำมล้อโยก จ ำนวน 20 คัน  - เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : -

ปี 63 : 60,000

ปี 64 : 60,000

14 ไม้เท้ำ ช่วยเดนิ 4 ขำ จ ำนวน 40 ชุด  - เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : -

ปี 63 : 14,000

ปี 64 : 14,000

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 51



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

15 ไม้เท้ำ 3 ปุ่ม จ ำนวน 40 ชุด  - เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : - ความจ าเป็น

ปี 63 : 12,000

ปี 64 : 12,000

16 ไม้เท้ำ 1 ปุ่ม จ ำนวน 40 ชุด  - เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : -

ปี 63 : 3,800

ปี 64 : 3,800

17 ท่ีนอนลม จ ำนวน 41 ชุด  - เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : 6,000

ปี 63 : 120,000

ปี 64 : 120,000

18 เก้ำอี้สำมขำนั่งถ่ำย จ ำนวน 21 ตัว  - เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : 700

ปี 63 : 7,000

ปี 64 : 7,000

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 52



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

19 ไม้ค้ ำยันอลูมิเนยีม จ ำนวน 20 ชุด  - เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : -

ปี 63 : 6,500

ปี 64 : 6,500

20 กระโถนส ำหรับถ่ำยของเสยี จ ำนวน 20 ใบ  - เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : -

ปี 63 : 1,000

ปี 64 : 1,000

21 กระบอกปัสสำวะ จ ำนวน 21 ใบ  - เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : 100

ปี 63 : 1,000

ปี 64 : 1,000

22 เครื่องผลติออกซเิจน จ ำนวน 32 เครื่อง  - เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : 30,000

ปี 63 : 225,000

ปี 64 : 225,000

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 53



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

23 ถังออกซเิจน ขนำดเล็ก จ ำนวน 30 ถัง  - เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : -

ปี 63 : 60,000

ปี 64 : 60,000

24 เครื่องดูดเสมหะ จ ำนวน 30 เครื่อง  - เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 62 : -

ปี 63 : 97,500

ปี 64 : 97,500

25 เครื่องท ำลำยเอกสำร จ ำนวน 1 เครื่อง  - เพ่ือใช้ในการท าลายเอกสารทางราชการและเอกสารอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ของศูนย์บริการฯ ประเภทส านักงาน

ปี 62 : 20,000

ปี 63 : -

ปี 64 : -

26 เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 13,000 บทีียู  - เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ ำนวน 6 เครื่อง ประเภทส านักงาน

ปี 61 : -

ปี 62 : 23,000

ปี 63 : -

ปี 64 : 115,000

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 54



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

27 เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 18,000 บทีียู  - เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ ำนวน 1 เครื่อง ประเภทส านักงาน

ปี 61 : -

ปี 62 : 28,600

ปี 63 : -

ปี 64 : -

28 เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 24,000 บทีียู  - เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ ำนวน 2 เครื่อง ประเภทส านักงาน

ปี 61 : -

ปี 62 : 64,800

ปี 63 : -

ปี 64 : -

29 เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 36,000 บทีียู  - เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ ำนวน 1 เครื่อง ประเภทส านักงาน

ปี 61 : -

ปี 62 : 47,000

ปี 63 : -

ปี 64 : -

30 รถพยำบำลฉุกเฉนิ จ ำนวน 1 คัน  - เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ประเภทยานพาหนะและขนส่ง

ปี 62 : -

ปี 63 : 2,000,000

ปี 64 : -

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 55



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

31 คอมพวิเตอร์ส ำนักงำน  -เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิม ให้มีเคร่ืองม่ือเคร่ืองใช้ท่ีพอเพียงต่อการ หมวดค่าครุภัณฑ์ การศึกษา

จ ำนวน 3 เครื่อง  ปฏิบัติงานและท าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี 61 :

ปี 62 : 17,000/เคร่ือง

ปี 63: 17,000/เคร่ือง

ปี 64: 17,000/เคร่ือง

32 คอมพวิเตอร์แบบประมวลผล แบบท่ี 1  -เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิม ให้มีเคร่ืองม่ือเคร่ืองใช้ท่ีพอเพียงต่อการ หมวดค่าครุภัณฑ์ การศึกษา

จ ำนวน 1 เครื่อง  ปฏิบัติงานและท าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี 61 :

ปี 62 : 22,000/เคร่ือง

ปี 63 : 22,000/เคร่ือง

ปี 64 : 22,000/เคร่ือง

33 สว่ำน 3 ระบบ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 กรณีโอนต้ังจ่ายเป็น หมวดค่าครุภัณฑ์ เคหะและชุมชน

ปี 61 : - รายการใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หรือ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ปี 62 : 6,000 ปี 2564

ปี 63 : 6,000 -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้งาน

ปี 64 : 6,000 มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

34 เครื่องเชื่อม -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 กรณีโอนต้ังจ่ายเป็น หมวดค่าครุภัณฑ์ เคหะและชุมชน

ปี 61 : - รายการใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หรือ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ปี 62 : 7,500 ปี 2564

ปี 63 : 7,500 -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้งาน

ปี 64 : 7,500 มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 56



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

35 แท่นยดึเครื่องคอริ่งเจำะคอนกรตี -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 กรณีโอนต้ังจ่ายเป็น หมวดค่าครุภัณฑ์ อุตสาหกรรมและการโยธา

ปี 61 : - รายการใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หรือ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

ปี 62 : 4,500 ปี 2564

ปี 63 : 4,500 -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้งาน

ปี 64 : 4,500 มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

36 เครื่องคอมพวิเตอร์ - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 :  - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเครืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และท าให้ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี 62 :  29,000 งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63 :  29,000

ปี 64 :  29,000

37 เครื่องอ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มี หมวดค่าครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี 62 :  700  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63 :  700  -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว0879 ลงวันท่ี

ปี 64 :  700 7 กุมภาพันธ์ 2562

38 เครื่องเจยีร - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ เคหะและชุมชน

ปี 61 : - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเครืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และท าให้ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ปี 62 :  5,000 งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63 :  5,000

ปี 64 :  5,000

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 57



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

39 ตู้เชื่อมไฟฟ้ำ - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ เคหะและชุมชน

ปี 61 : - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเครืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และท าให้ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ปี 62 :  5,500 งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63 :  5,500

ปี 64 :  5,500

40 รถบรรทุกน้ ำ (อแีต๋น) - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ เคหะและชุมชน

ปี 61 : - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเครืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และท าให้ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ปี 62 :  500,000 งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63 :  500,000

ปี 64 :  500,000

41 เครื่องสูบน้ ำดับเพลงิ  -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ี หมวดค่าครุภัณฑ์ รักษาความสงบภายใน

ปี 61: เพ่ือช่วยเหลือ ป้องกัน และดูแลความปลอดภัย ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ปี 62: 400,000 ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ปี 63: 400,000  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปี

ปี 64:  400,000 พ.ศ. 2562 2563 2564

42 ชุดป้องกันสำรเคมี  -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ี หมวดค่าครุภัณฑ์ รักษาความสงบภายใน

ปี 61: เพ่ือช่วยเหลือ ป้องกัน และดูแลความปลอดภัย ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ปี 62: 40,000 ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ปี 63:  40,000  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปี

ปี 64:  40,000 พ.ศ. 2562 2563 2564

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 58



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

43 หัวฉดีดับเพลงิชนดิด้ำมปนื  -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ีเพ่ือช่วยเหลือ ป้องกัน หมวดค่าครุภัณฑ์ รักษาความสงบภายใน

ปี 61: และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ปี 62: 40,000  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63: 40,000

ปี 64:  40,000

44 เครอืงมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร์  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มี หมวดค่าครุภัณฑ์ รักษาความสงบภายใน

ปี 61: ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทโฆษณาและเผยแพร่

ปี 62:   28,200  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63:   28,200

ปี 64:   28,200

45 รถจักรยำนยนต์  ขนำด 110 ซซีี  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มี หมวดค่าครุภัณฑ์ รักษาความสงบภายใน

ปี 61: ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทยานพาหนะและขนส่ง

ปี 62:   48,500  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63:   48,500

ปี 64:  48,500

46 เครื่อสูบน้ ำแบบ เครื่องเบนซนิ  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มี หมวดค่าครุภัณฑ์ รักษาความสงบภายใน

ปี 61: ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทการเกษตร

ปี 62:   13,400  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63:   13,400

ปี 64:  13,400

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 59



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

47 เครื่องช่วยหำยใจแบบอัดอำกำศ (SCB A)  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มี หมวดค่าครุภัณฑ์ รักษาความสงบภายใน

ปี 61: ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทการแพทย์

ปี 62:  330,000  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63:  330,000

ปี 64:  330,000

48 เครอืงส ำรองไฟขนำด 800 VA จ ำนวน 15 เครื่อง  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มี หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี 62:  42,000  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63:  42,000

ปี 64:  42,000

49 ตู้เก็บเอกสำร 4 ลิ้นชัก จ ำนวน 2 หลัง - เพ่ือใช้เก็บเอกสาร หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61:  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 2563 2564 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:  15,800

ปี 63: 15,800

ปี 64:  15,800

50 เก้ำอี้ท ำงำนแบบล้อเลื่อน จ ำนวน 10 ตัว  -เพ่ือให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61:  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 2563 2564 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:   25,000

ปี 63:   25,000

ปี 64:   25,000

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 60



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

51 ชั้นเหล็กเก็บเอกสำร  4 ชั้น จ ำนวน 2 หลัง  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มี หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:   14,000  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63:   14,000

ปี 64:  14,000

52 โต๊ะหมู่บูชำไม้สัก 2 ชุด  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มี หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:   17,000  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63:   17,000

ปี 64:  17,000

53 อุปกรณ์อ่ำนบัตร เอนกประสงค์ จ ำนวน 7 เครื่อง  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มี หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:   4,900  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63:  4,900  -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว0879 ลงวันท่ี

ปี 64:  3,500 7 กุมภาพันธ์ 2562

54 โทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบสมำทโฟน 2 เครื่อง  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มี หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:   50,000  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63:  50,000

ปี 64:  50,000

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 61



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

55 เก้ำอี้บุนวม จ ำนวน 100 ตัว  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มี หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:  60,000  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63:  60,000

ปี 64:  60,000

56 เก้ำอี้พลำสติก จ ำนวน 100 ตัว  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มี หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:   30,000  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63:  30,000

ปี 64:  30,000

57 เครื่องจ่ำยบัตรควิพร้อมประเมินควำมพงึพอใจ  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มี หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:   181,900  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63:   181,900

ปี 64:   181,900

58 เครื่องบันทึกเสยีง  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มี หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ปี 62:   4,000  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63:   4,000

ปี 64:   4,000

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 62



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

59 รถเข็นแบบนั่ง  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มี หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทครุภัณการแพทย์

ปี 62:   6,900  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63:   6,900

ปี 64:   6,900

60 เครื่องปรับอำกำศ ชนดิแขวน/ต้ังพื้น 24000 Btu  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มี หมวดค่าครุภัณฑ์ ศาสนาและวัฒนธรรม

ปี 61: ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:   64,800  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564

ปี 63:  64,800

ปี 64:  64,800

61 เก้ำอี้ท ำงำน  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปี 61:  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:   6,000 การบริการประชาชนและท าให้ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63:  6,000

ปี 64:  6,000

62 โต๊ะท ำงำน  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปี 61:  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:   5,000 การบริการประชาชนและท าให้ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63:  5,000

ปี 64:  5,000

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 63



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

63 ตู้เก็บเอกสำร  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปี 61:  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:  10,000 การบริการประชาชนและท าให้ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63:  10,000

ปี 64:  10,000

64 ชั้นวำงเอกสำร  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปี 61:  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:  10,000 การบริการประชาชนและท าให้ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63:  10,000

ปี 64:  10,000

65 เครื่องถ่ำยเอกสำร  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปี 61:  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:  50,000 การบริการประชาชนและท าให้ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63:  50,000

ปี 64:  50,000

66 เครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร์  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปี 61:  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ปี 62:  27,700 การบริการประชาชนและท าให้ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63:  27,700

ปี 64:  27,700

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 64



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

67 เครื่องท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปี 61:  -เพ่ืออ านายความสะดวกในการจัดหาน้ าส าหรับบริการประชาชน ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ปี 62:  10,000 ท่ีมาติดต่องานในหน่วยงานราชการ

ปี 63:  10,000

ปี 64:  10,000

68 เครื่องพมิพ์ดดีแบบต้ังโต๊ะ ขนำดแคร่ 18 นิ้ว  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 2 เครื่อง  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ได้ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 61: - งานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 62:  20,000

ปี 63:  20,000

ปี 64:  20,000

69 เก้ำอี้นั่งคอย  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: -  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ได้ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:  6,000 งานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63:  6,000

ปี 64:  6,000

70 เครื่องโทรศัพท์  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: -  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ได้ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:  2,000 งานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63:  2,000

ปี 64:  2,000

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 65



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(เพิ่มเติม)
ล ำดบั เหตุผลกำรเพิ่มเติม บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

71 ชั้นวำงเอกสำร  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: -  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ได้ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:  5,000 งานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63:  5,000

ปี 64:  5,000

72 พัดลมต้ังพื้น  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: -  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ได้ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:  1,000 งานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63:  1,000

ปี 64:  1,000

73 เก้ำอี้บุนวม  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: -  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ได้ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:  3,000 งานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63:  3,000

ปี 64:  3,000

74 เครื่องท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 2563 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: -  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ได้ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62:  4,000 งานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 63:  4,000

ปี 64:  4,000

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 66



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา  - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีมีคุณ - ไม้กันส่ัน จ านวน ๑ อัน - - 26,500 - กองวิชาการ

และเผยแพร่ สมบัติช่วยเสริมการท างานของกล้อง

ถ่ายภาพซ่ึงเป็นอุปกรณ์หลักได้ท างาน

ควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้

คุณภาพของภาพถ่ายและภาพเคล่ือน

ไหวมีความคมชัด สามารถน าไปใช้

เป็นส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงาน

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงาน

และประชาชน

2 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพ่ือใช้ในงานศูนย์บริการฯ - เคร่ืองสแกนเนอร์  - 94,000  - 47,000 กอง

สแกนเก็บเอกสารประวัติ ปี 61 จ านวน 6 เคร่ือง การแพทย์

การรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ปี 64 จ านวน 3 เคร่ือง

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ให้บริการด้านการจัดการเอกสาร

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์เพิ่มเติม

แผนพัฒนำท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง (ครั้งท่ี 3)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 67



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

3 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  - 32,000  -  - กอง

ส าหรับคอมพิวเตอร์ในงาน จ านวน 1 เคร่ือง การแพทย์

ส านักงาน ป้องกันกรณีกระแส

ไฟฟ้าขัดข้อง ป้องกันความเสีย

หายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

และข้อมูลต่างๆ

4 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -เพ่ือสามารถให้บริการประชาชน - รถกอล์ฟไฟฟ้า  - 283,550  -  - กอง

และขนส่ง เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 1 คัน การแพทย์

5 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือใช้ส าหรับปิดผนึกซอง - เคร่ืองซีลปิดผนึก  - 45,000  -  - กอง

หรือการแพทย์ บรรจุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ การแพทย์

ก่อนส่งอบแก๊ส ท าให้ปราศจาก ทางการแพทย์ จ านวน

เช้ือก่อนน ามาใช้กับผู้ป่วย 1 เคร่ือง

6 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือใช้ส าหรับล้างฟิล์มเอ๊กซเรย์ - กล่องล้างฟิล์มเอกซเรย์  - 18,000  -  - กอง

หรือการแพทย์ ฟันในคลินิกทันตกรรม จ านวน 1 กล่อง การแพทย์

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 68



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

7 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - เพ่ือใช้วัดความดันโลหิตผู้รับ - เคร่ืองวัดความดัน  - 6,000  - 6,000 กอง

หรือการแพทย์ บริการในคลินิกแพทย์แผนไทย โลหิตชนิดปรอท การแพทย์

จ านวน 1 เคร่ือง

8 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือใช้วัดความดันโลหิตผู้รับ -เคร่ืองวัดความดัน  - 5,000  - 5,000 กอง

หรือการแพทย์ บริการในรถพยาบาลฉุกเฉิน โลหิตแบบอัตโนมัติ การแพทย์

จ านวน 1 เคร่ือง

9 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ - รถน่ังคนพิการ  - 7,000 70,000 70,000 กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ มาตรฐานปรับไม่ได้ การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ จ านวน 42 คัน

และความจ าเป็น

10 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ - รถน่ังคนพิการ  - 11,000 110,000 110,000 กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ มาตรฐานปรับได้ การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ จ านวน 42 คัน

และความจ าเป็น

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 69



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

11 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ -รถน่ังคนพิการ ปรับ  -  - 100,000 100,000 กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ นอนได้ จ านวน 20 คัน การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ

และความจ าเป็น

12 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ -รถน่ังคนพิการมีน่ัง  -  - 70,000 70,000 กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ ถ่าย จ านวน 20 คัน การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ

และความจ าเป็น

13 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ -รถสามล้อโยก  -  - 60,000 60,000 กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ จ านวน 20 คัน การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ

และความจ าเป็น

14 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ -ไม้เท้า ช่วยเดิน 4 ขา  -  - 14,000 14,000 กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ จ านวน 40 ชุด การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ

และความจ าเป็น

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 70



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

15 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ -ไม้เท้า 3 ปุ่ม  -  - 12,000 12,000 กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ จ านวน 40 ชุด การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ

และความจ าเป็น

16 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ -ไม้เท้า 1 ปุ่ม  -  - 3,800 3,800 กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ จ านวน 40 ชุด การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ

และความจ าเป็น

17 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ -ท่ีนอนลม  - 6,000 120,000 120,000 กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ จ านวน 41 ชุด การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ

และความจ าเป็น

18 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ -เก้าอี้สามขาน่ังถ่าย  - 700 7,000 7,000 กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ จ านวน 21 ตัว การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ

และความจ าเป็น

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 71



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

19 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ -ไม้ค้ ายันอลูมิเนียม  -  - 6,500 6,500 กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ จ านวน 20 ชุด การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ

และความจ าเป็น

20 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ -กระโถนส าหรับถ่าย  -  - 1,000 1,000 กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ ของเสีย จ านวน 20 การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ ใบ

และความจ าเป็น

21 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ -กระบอกปัสสาวะ  - 100 1,000 1,000 กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ จ านวน 21 ใบ การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ

และความจ าเป็น

22 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ -เคร่ืองผลิตออกซิเจน  - 30,000 225,000 225,000 กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ จ านวน 32 เคร่ือง การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ

และความจ าเป็น

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 72



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

23 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ -ถังออกซิเจน ขนาด  -  - 60,000 60,000 กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ เล็ก จ านวน 30 ถัง การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ

และความจ าเป็น

24 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ -เคร่ืองดูดเสมหะ  -  - 97,500 97,500 กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ จ านวน 30 เคร่ือง การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ

และความจ าเป็น

25 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือใช้ในการท าลายเอกสารทาง -เคร่ืองท าลายเอกสาร  - 20,000    -  - กอง

ราชการและเอกสารอื่นๆ จ านวน 1 เคร่ือง การแพทย์

ท่ีเก่ียวข้อง ของศูนย์บริการฯ

26 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ -เคร่ืองปรับอากาศ  - 23,000   - 115,000 กอง

มากข้ึน ขนาด 13,000 บีทียู การแพทย์

จ านวน 6 เคร่ือง

27 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ -เคร่ืองปรับอากาศ  - 28,600   -  - กอง

มากข้ึน ขนาด 18,000 บีทียู การแพทย์

จ านวน 1 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 73



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

28 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ -เคร่ืองปรับอากาศ  - 64,800   -  - กอง

มากข้ึน ขนาด 24,000 บีทียู การแพทย์

จ านวน 2 เคร่ือง

29 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ - เคร่ืองปรับอากาศ  - 47,000   -  - กอง

มากข้ึน ขนาด 36,000 บีทียู การแพทย์

จ านวน 1 เคร่ือง

30 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ -รถพยาบาลฉุกเฉิน  -  - 2,000,000  - กอง

และขนส่ง มากข้ึน จ านวน 1 คัน การแพทย์

31 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 51,000 51,000 51,000 กองการศึกษา

เพียงพอต่อมการปฏิบัติงาน ส านักงาน จ านวน 3 

และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เคร่ือง ๆละ 17,000 

บาท

32 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000 22,000 กองการศึกษา

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส านักงาน จ านวน 1

และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เคร่ือง ๆ ละ 22,000

บาท

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 74



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

33 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -สว่าน 3 ระบบ - 6,000 6,000 6,000 กองช่าง

จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง

และท าให้งานมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน

34 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -เคร่ืองเช่ือม จ านวน - 7,500 7,500 7,500 กองช่าง

จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 1 เคร่ือง

และท าให้งานมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน

35 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -แท่นยึดเคร่ืองคอร่ิง - 4,500 4,500 4,500 กองช่าง

การโยธา จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เจาะคอนกรีต จ านวน 

และท าให้งานมีประสิทธิภาพ 1 ตัว

มากย่ิงข้ึน

36 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 29,000 29,000 29,000 กอง

คอมพิวเตอร์ จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ

และท าให้งานมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน

 

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 75



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

37 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -เคร่ืองอ่านบัตรแบบ 700 700 700 กอง

คอมพิวเตอร์ จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อเนกประสงค์ สาธารณสุขฯ

และท าให้งานมีประสิทธิภาพ (Smart Card Reader)

มากย่ิงข้ึน  

38 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -เคร่ืองเจียร 5,000 5,000 5,000 กอง

จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ

และท าให้งานมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน

39 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -ตู้เช่ือมไฟฟ้า 5,500 5,500 5,500 กอง

จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ

และท าให้งานมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน

40 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -รถบรรทุกน้ า (อีแต๋น) 500,000 500,000 500,000 กอง

ยานพาหนะและขนส่ง จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ

และท าให้งานมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน  

 

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 76



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

41 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง 400,000 400,000 400,000 ส านักปลัด

เคร่ืองดับเพลิง จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ชนิดหาบหาม ขนาดไม่

ให้มีประสิทธิภาพ เกิน  55 แรงม้า

 -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตาม จ านวน 1 เคร่ือง

ภารกิจและหน้าท่ีเพ่ือช่วยเหลือ

ป้องกันและดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตทรัพย์สินประชาชน

42 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -ชุดป้องกันสารเคมี 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด

เคร่ืองดับเพลิง จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน level B จ านวน 1 ชุด

ให้มีประสิทธิภาพ

 -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตาม

ภารกิจและหน้าท่ีเพ่ือช่วยเหลือ

ป้องกันและดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตทรัพย์สินประชาชน

43 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -หัวฉีดดับเพลิง 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด

เคร่ืองดับเพลิง จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ชนิดด้ามปืน

ให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 2 อัน

 -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตาม

ภารกิจและหน้าท่ีเพ่ือช่วยเหลือ

ป้องกันและดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตทรัพย์สินประชาชน

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 77



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

44 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -เคร่ืองมัลติมีเดีย 28,200 28,200 28,200 ส านักปลัด

โฆษณาและเผยแพร่ จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โปรเจคเตอร์

 ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จ านวน 1 เคร่ือง

45 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -รถจักรยานยนต์ 48,500 48,500 48,500 ส านักปลัด

ยานพาหนะและขนส่ง จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ขนาด 110 ซีซี

 ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จ านวน 1 เคร่ือง

46 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -เคร่ืองสูบน้ าแบบ 13,400 13,400 13,400 ส านักปลัด

จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เคร่ืองเบนซิน

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จ านวน 1 เคร่ือง

47 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ -เพ่ือให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน -เคร่ืองช่วยหายใจ 330,000 330,000 330,000 ส านักปลัด

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน แบบอัดอากาศ(SCB A)

จ านวน 3 เคร่ือง

48 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -เคร่ืองส ารองไฟ 42,000 42,000 42,000 ส านักปลัด

จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ขนาด 800 Va

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จ านวน 15 เคร่ือง

เคร่ืองละ 2,800 บาท

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 78



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

49 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - เพ่ือให้จัดเก็บเอกสาร -ตู้เอกสารเหล็ก 15,800 15,800 15,800 ส านักปลัด

4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้

ตู้ละ 7,900 บาท

50 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการ -เก้าอี้ท างานแบบล้อ 25,000 25,000 25,000 ส านักปลัด

ปฏิบัติงานทดแทนช ารุด เล่ือน จ านวน 10ตัว

ตัวละ  2,500 บาท

51 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้จัดเก็บแฟ้มเอกสาร -ช้ันเหล็กเก็บเอกสาร 14,000 14,000 14,000 ส านักปลัด

4 ช้ันจ านวน 2 หลัง

หลังละ 7,000บาท

52 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการ -โต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก 17,000 17,000 17,000 ส านักปลัด

ปฏิบัติงานทดแทนช ารุด จ านวน 2 ชุด

53 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ือให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการ -อุปกรณ์อ่านบัตร 4,900 4,900 3,500 ส านักปลัด

ปฏิบัติงาน อเนกประสงค์ กองวิชาการฯ

จ านวน 7 เคร่ือง

เคร่ืองละ 700 บาท

-ส านักปลัดฯ 5 เคร่ือง

-กองวิชาการฯ 2 เคร่ือง

 (ปี 2562 2563)

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 79



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

54 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แบบสมาทโฟน

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จ านวน 2 เคร่ือง

55 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการ -เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก 60,000 60,000 60,000 ส านักปลัด

ปฏิบัติงาน จ านวน 100 ตัว

ตัวละ 600 บาท

56 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการ -เก้าอี้พลาสติก 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด

ปฏิบัติงาน มีพนักพิง 100 ตัว

ตัวละ 300 บาท

57 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการ -เคร่ืองจ่ายบัตรคิว 181,900 181,900 181,900 ส านักปลัด

ปฏิบัติงาน พร้อมประเมิน

ความพึงพอใจ

58 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -เพ่ือให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการ -เคร่ืองบันทึกเสียง 4,000 4,000 4,000 ส านักปลัด

ปฏิบัติงาน mp3 

59 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ -เพ่ือให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการ -รถเข็นแบบน่ัง 6900 6900 6900 ส านักปลัด

ปฏิบัติงาน

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 80



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

60 ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการ -เคร่ืองปรับอากาศ 64,800 64,800 64,800 ส านักปลัด

ปฏิบัติงาน ชนิดต้ัง/แขวน

ขนาด 24,000btu

61 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี -เก้าอี้ท างาน 6,000 6,000 6,000 กองสวัสดิการ

ชองชุมชน จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 

และท าให้งานมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน

62 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี -โต๊ะท างาน 5,000 5,000 5,000 กองสวัสดิการ

ชองชุมชน จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 

และท าให้งานมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน

63 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี -ตู้เก็บเอกสาร 10,000 10,000 10,000 กองสวัสดิการ

ชองชุมชน จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 

และท าให้งานมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 81



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

64 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี -ช้ันวางเอกสาร 10,000 10,000 10,000 กองสวัสดิการ

ชองชุมชน จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 

และท าให้งานมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน

65 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี - เคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000 50,000 50,000 กองสวัสดิการ

ชองชุมชน จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 

และท าให้งานมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน

66 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี - เคร่ืองมัลติมีเดีย 27,700 27,700 27,700 กองสวัสดิการ

ชองชุมชน และเผยแพร่ จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน โปรเจคเตอร์

และท าให้งานมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน

67 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์งานบ้าน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี - เคร่ืองท าน้ าร้อน- 10,000 10,000 10,000 กองสวัสดิการ

ชองชุมชน และส่ิงก่อสร้าง งานครัว จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน น้ าเย็น ขนาด 2 ก๊อก

และท าให้งานมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน
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เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

68 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น -เคร่ืองพิมพ์ดีด แบบต้ัง 20,000 20,000 20,000 กองคลัง

และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ โต๊ะ ขนาดแคร่ 18 น้ิว

ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2

เคร่ือง

69 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น -เก้าอี้น่ังคอย 6,000 6,000 6,000 กองคลัง

และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้

ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

70 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น -เคร่ืองโทรศัพท์ 2,000 2,000 2,000 กองคลัง

และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้

ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

71 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น -ช้ันวางเอกสาร 5,000 5,000 5,000 กองคลัง

และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้

ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

72 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น -พัดลมต้ังพ้ืน 1,000 1,000 1,000 กองคลัง

และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้

ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 83



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

73 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น -เก้าอี้บุนวม 3,000 3,000 3,000 กองคลัง

และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้

ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

74 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น -เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 4,000 4,000 4,000 กองคลัง

และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้

ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

0 2,929,050 5,191,600 3,336,700รวม

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 84



รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่นสี่ปี รำยละเอยีดในแผนพฒันำท้องถิ่น

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)
1 กล้องถ่ำยรูป จ ำนวน ๑ ตัว กล้องถ่ายรูป จ านวน ๑ ตัว  - เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์หลักในการถ่าย หมวดครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี ๖๑ : - ปี ๖๑ : - ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหวท่ีสมบูรณ์ ประเภทครุภัณฑ์โซษณา

ปี ๖๒ : ๗๐,๐๐๐ ปี ๖๒ : - โดยมีคุณสมบัติการใช้งานท่ีเหมาะสม และเผยแพร่

ปี ๖๓ : - ปี ๖๓ :  ๘๙,๐๐๐ มีคุณภาพการใช้งานระดับสูง ให้ภาพน่ิง

ปี ๖๔ : - ปี ๖๔ :  ๘๙,๐๐๐ และเคล่ือนไหวมีความรวดเร็วคมชัด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี มีหน่วยความจ าในการบันทึกภาพระดับสูง

(พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง สามารถน าไปปรับใช้ในงานด้านเทคนิค

คร้ังท่ี ๑ หน้า ๑๒๐ และการตัดต่อวิดีโอผลงาน จัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สร้างภาพลักษณ์

ท่ีดีให้กับองค์กรและประชาชน

 - ราคาไม่เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์

เพราะมีคุณสมบัติการใช้งานระดับสูงกว่า

มาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้

รำยละเอยีดกำรเปลี่ยนแปลง บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครัง้ท่ี 3) เทศบำลเมืองล ำพนู

ล ำดบั เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง บัญชคีรุภัณฑ์ แผนงำน

รายละเอยีดการเปล่ียนแปลงครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3) หน้า 85



เปำ้หมำย

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา  - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -กล้องถ่ายรูป จ านวน 70,000 89,000 89,000 กองวิชาการ

และเผยแพร่ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ทันสมัย ๑ ตัว

และมีคุณสมบัติ คุณภาพ

การใช้งานระดับสูง สามารถ

พกพาง่าย สะดวก ท้ังในและ

นอกสถานท่ี เพ่ือถ่ายทอด

ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว

ของโครงการส าคัญอย่าง

เหมาะสมกับโลกแห่งส่ือดิจิตอล

สมัยใหม่ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

ให้หน่วยงานและประชาชน

70,000 89,000 89,000

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

รวม

บญัชีครุภณัฑ์เปลีย่นแปลง

แผนพัฒนำท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง (ครั้งท่ี 3)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หนว่ยงำน

รับผิดชอบ

หลัก
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