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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนา
ท้องถิ่น” แทน และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่      
15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองล าพูน จัดท าขึ้นตามบทบาท อ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายระดับชาติ อันได้แก่ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ของจังหวัดล าพูน กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองล าพูน ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม และประกอบกับระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7  โดยตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้ก าหนดให้
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 
  ในปีนี้  เทศบาลเมืองล าพูน จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีเป้าหมาย
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้นเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และก าหนดทิศทาง วางแนวโครงการ
แผนงาน พร้อมเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลอยา่งเป็นระบบ สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลได้ 
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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
•  ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 685 กิโลเมตร อยู่บน

ที่ราบทางด้านตะวันตกของแม่น้ ากวง ตัวเมืองชั้นในมีคูเมืองล้อมรอบจากอดีตเมือง  “หริภุญไชย”  
•  อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  ติดต่อเขต เทศบาลต าบลเหมืองง่า ทิศตะวันออกติดต่อเขต 

เทศบาลต าบลเวียงยอง ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดต่อเขต เทศบาลต าบลสันต้นธง อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
 
 

 
 
 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ ากวง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแอ่งที่ราบ

เชียงใหม่ - ล าพูน มีความสูงที่ระดับ 290.29 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มต่ า 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ค่อนไปทางเขตอากาศอบอุ่น และมีแผ่นดินที่ห่างไกลจากทะเล จึงมีสภาพ

ภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3 ช่วงฤดู คือ ฤดูร้อน (เดือนมีนาคม-เมษายน) ฤดูฝน(เดือนพฤษภาคม – 
ตุลาคม) และฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) 
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2.ด้านการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 

การปกครองส่วนใหญ่อยู่ในเขต ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มีพ้ืนที่ครอบคลุม       
6 ตารางกิโลเมตร  มีชุมชนจ านวน 17 ชุมชน 

  1. ชุมชนไก่แก้ว  2. ชุมชนช่างฆ้อง       3. ชุมชนสันป่ายางหลวง 
  4. ชุมชนหนองเส้ง    5. ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง       6. ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม         
  7. ชุมชนประตูลี้  8. ชุมชนสันดอนรอม       9. ชุมชนพระคงฤาษี  

10. ชุมชนสวนดอก      11. ชุมชนสันป่ายางหน่อม    12. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 
13. ชุมชนจามเทวี       14. ชุมชนบ้านหลวย            15. ชุมชนมหาวัน            
16. ชุมชนชัยมงคล      17. ชุมชนศรีบุญเรือง 

เชื้อชาติและภาษา ประชาชนในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ที่พักอาศัยมานานหรือเป็น
คนดั้งเดิมพ้ืนเมือง มีภาษาพูดเป็นของตัวเอง เรียกว่าค าเมือง  

วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนา
คริสต์ และอิสลาม  ประเพณีของชาวเมืองล าพูน เป็นประเพณีที่สืบสานกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีงาน
ประเพณีส าคัญ  คือ ประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญไชย  งานพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  
เทศกาลล าไย  งานพิธีด าหัวครูบาศรีวิชัย ประเพณีบวชนาคล าพูนหรือแห่ลูกแก้ว ประเพณีปอยหลวง ประเพณี
วันสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง ประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็ง ส าหรับวัฒนธรรมที่เด่นชัดคือ การแต่งกาย ซึ่งมี
ลักษณะเป็นล้านนา คือ ชายนุ่งกางเกงสะดอ (กางเกงขาก๊วย) สวมเสื้อผ้าฝ้ายหรือผ้าพ้ืนเมือง และคาดผ้าที่พุง 
ส่วนผู้หญิงให้นุ่งผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอก นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมการแข่งขันตีกลองหลวงอันเก่าแก่ด้วย 

 2.2 การเลือกตั้ง 

           ตารางการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน 
 

ปี พ.ศ. 
ประชากร 
ทั้งหมด 
(คน) 

ประชากร 
ผู้มีสิทธิ 
(คน) 

จ านวนผู้ใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง 

บัตรเสีย  
หมายเหตุ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ใบ) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

2547 15,042 10,067 7,392 73.43 407 5.50 เลือกตั้งท่ัวไป 

2549 

 

14,041         3,144 1,877        59.70 54 2.88 เลือกตั้ง 
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

2551 13,871 10,066 6,212 61.71 223 3.61 เลือกตั้งท่ัวไป 

2555 12,964 9,911 6,966 70.28 248 2.50 เลือกตั้งท่ัวไป 
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ตารางแสดงการใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
 

ปี พ.ศ. 
ประชากร 
ทั้งหมด 
(คน) 

ประชากร 
ผู้มีสิทธิ 
(คน) 

จ านวนผู้ใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง 

บัตรเสีย  
หมายเหตุ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ใบ) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

2551 13,871 10,066 6,212 61.71 324 5.22 เลือกตั้งท่ัวไป 

2555 12,964 9,911 6,966 70.29 149 2.14 เลือกตั้งท่ัวไป 
ที่มา   :   งานธุรการ   ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองล าพูน  
 

ตาราง สรุปจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯ/สมาชิกสภาเทศบาลปี 2555 
แยกตามหน่วยเลือกตั้ง 

เขตที ่ หน่วย
ที ่

สถานที่เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์  ผู้มาใช้
สิทธิ 

คิดเป็น 

ร้อยละ(%) 

1 1 วัดสุพรรณรังษี  791 533 67.38 

 
2 อาคารสถานดีับเพลิง(ช้ันล่าง)  632 396 62.66 

 
3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  730 554 75.89 

 
4 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง  404 306 75.74 

 5 วัดช่างฆ้อง  528 398 75.38 

2 6 วัดจามเทวี  901 625 69.37 
 

7 วัดมหาวัน  962 664 69.02 
 

8 โรงเรียนเลาหจิตร  717 484 67.50 
 

9 ที่ท าการชุมชนสันดอนรอม 856 573 66.94 

3 10 ศาลาอเนกประสงค์วดัหนองเส้ง  487 363 74.54 
 

11 ศาลาการเปรยีญวัดหนองเส้ง  595 420 70.59 
 

12 วัดสวนดอก  696 484 69.54 
 

13 ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน 640 461 72.03 
 

14 วัดไก่แก้ว  972 702 72.53 
  

รวมท้ังสิ้น 9,911 6,966 70.29 

ที่มา   :   งานธุรการ   ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองล าพูน  
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3.ประชากร 
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรและครัวเรือน  ในปี 2562 มีจ านวนประชากรรวม 12,019 คน  ชาย 5,508 คน  
หญิง 6,511 คน จ านวนครัวเรือน 7,123 ครัวเรือน มีชุมชนจ านวน 17 ชุมชน  

(ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองล าพูน เมื่อเดือนมิถุนายน 2562)  

1. ชุมชนไก่แก้ว 

ทิศเหนือ   ชุมชนหนองเส้ง 
ทิศใต้    ชุมชนช่างฆ้อง , ชุมชนสันป่ายางหลวง 
ทิศตะวันออก   ชุมชนช่างฆ้อง 
ทิศตะวันตก   ชุมชนสันป่ายางหลวง,  ชุมชนสวนดอก 
จ านวนครัวเรือน  442    ครัวเรือน  
จ านวนประชากร  1,079   คน     ชาย  508  คน    หญิง   571  คน 
จ านวนพื้นที่อยู่อาศัย  211.42     ไร ่
สถานที่น่าสนใจ   1.  วัดไก่แก้ว 

2. เจ้าพ่อกู่ช้าง 
3. กู่ไก่   กู่ม้า   กู่แมว 

ประวัติชุมชน 
 เดิมชุมชนไก่แก้ว  เป็นชุมชนที่มีประชากรอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย ประมาณ 40-50 หลังคาเรือน 
ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “สันป่ากว๋าว” เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านมีต้นทองกวาวอยู่เป็นจ านวนมาก คนในหมู่บ้าน
เรียกว่า “ต้นกว๋าว” มีชุมชนใกล้เคียงชื่อ ชุมชนสันป่าแดด มีวัดไก่แก้ว เป็นจุดศูนย์กลางรวมน้ าใจของ ชุมชน
ทั้ง 2 ชุมชน และอยู่ในเขตเทศบาล ใกล้กับโรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน จึงมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัย เพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว กลายเป็นชุมชนหนาแน่น และตัดต้นทองกวาวทิ้งเป็นจ านวนมาก เ พ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย ต่อมา
เทศบาลได้จัดตั้งเป็นชุมชน รวม 2 ชุมชนเข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อว่า “ชุมชนไก่แก้ว” 
 
2. ชุมชนช่างฆ้อง           

ทิศเหนือ   ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน 
ทิศใต้    ชุมชนบ้านท่า – ท่านาง 
ทิศตะวันออก   ต าบลเวียงยอง 
ทิศตะวันตก   ชุมชนไก่แก้ว   ชุมชนสันป่ายางหลวง 
จ านวนครัวเรือน  281   ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  532   คน     ชาย   253  คน    หญิง   279   คน 
จ านวนพื้นที่อยู่อาศัย  115.96  ไร ่
สถานที่น่าสนใจ   วัดช่างฆ้อง 
ประวัติชุมชน 
 หมู่บ้านช่างฆ้อง เดิมเป็นชาวเขิน และชาวลื้อ อพยพมาจากสิบสองปันนาจากประเทศจีน มาหาแหล่ง
อุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร และบางคนมีอาชีพในการท าฆ้อง โดยใช้วัตถุดิบท าจากทองเหลือง
และทองแดง มีเตาหล่อเผา ในสมัยก่อนชาวบ้านมีการใช้ฆ้องตีบอกเวลา ใช้ในการแสดงและเล่นละครต่างๆ แต่
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ปัจจุบันเลิกท าได้ประมาณ  80  ปี  จึงได้น ามาตั้งเป็นชื่อชุมชน วัดประจ าชุมชนได้แก่ วัดช่างฆ้อง  สร้างเมื่อ 
พ.ศ.2350 มีขนมทองม้วนเป็นสินค้าประจ าชุมชน 
 
3. ชุมชนสันป่ายางหลวง 

ทิศเหนือ   ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน 
ทิศใต้    ชุมชนบ้านท่า – ท่านาง 
ทิศตะวันออก   ชุมชนช่างฆ้อง 
ทิศตะวันตก   ชุมชนสวนดอก 
จ านวนครัวเรือน  313   ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  643   คน     ชาย   292  คน    หญิง   351   คน 
จ านวนพื้นที่อยู่อาศัย  8  ไร่ 
สถานที่น่าสนใจ   วัดสันป่ายางหลวง 
ประวัติชุมชน 
 เดิมพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นป่าไม้ใหญ่  คือต้นไม้แดงท่ีอุดมสมบูรณ์  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว  นับ
ถือศาสนาพราหมณ์ และฮินดู  ในปี1223 พระเถร  พม่า ได้แก่ พระกัณฑโว และพระอุกถโม  เข้ามาเผยแพร่
พระพุทธศาสนา และสร้างอารามขึ้น เพ่ือเป็นที่จ าพรรษา ชื่ออารามป่าไม้ยาง โดยเฉพาะพ้ืนที่ส านักงานเทศบาล 
เคยเป็นธรณีสงฆ์ ต่อจากนั้นมีการสร้างวัดขึ้นอีก คือวัดขอนล าโพง จากหลักฐานการขุดค้นพบประมาณ 2  
เมตร จะพบหลักฐานของการเป็นวัดเก่าแก่ และวัตถุโบราณมากมาย 
 
4. ชุมชนหนองเส้ง   

ทิศเหนือ   ชุมชนสันป่ายางหน่อม 
ทิศใต้    ชุมชนสวนดอก 
ทิศตะวันออก   ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 
ทิศตะวันตก   ต าบลเหมืองง่า 
จ านวนครัวเรือน  790    ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  972  คน     ชาย   423  คน    หญิง  549   คน 
สถานที่น่าสนใจ   วัดหนองเส้ง 
ประวัติชุมชน 
 บ้านหนองเส้ง  เดิมชื่อ บ้านหนองเส่ง  สาเหตุเนื่องจาก เวลามีประชุมในหมู่บ้าน ก็จะมีชาวบ้าน  
ถกเถียงเรื่องต่างๆ ไม่รู้จักจบ และไม่ลงเอยกัน ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อให้ไพเราะขึ้น เรียกว่า หมู่บ้านหนองเส้ง มี
กลุ่มหนุ่มสาว ในปี 2535 เทศบาลพัฒนาเป็นชุมชนหนองเส้ง 
 
5. ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง           

ทิศเหนือ   ชุมชนสันป่ายางหลวง 
ทิศใต้    วัดพระธาตุหริภุญไชย 
ทิศตะวันออก   แม่น้ ากวง 
ทิศตะวันตก   สถานีต ารวจภูธร จังหวัดล าพูน 
จ านวนครัวเรือน  261    ครัวเรือน 
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จ านวนประชากร  464   คน     ชาย   210  คน    หญิง   254   คน 
จ านวนพื้นที่อยู่อาศัย  70     ไร ่
สถานที่น่าสนใจ   1.  วัดพระธาตุหริภุญไชย 

2. วัดช้างรอง 
3. ประตูท่านาง 

ประวัติชุมชน 
 ในสมัยของพระนางจามเทวี เสด็จน าไพร่พลทหาร ช้างม้า ครองเมืองหริภุญชัย ได้น าช้างของพระนาง
เจ้ามาขึ้นที่ท่าน้ าแห่งนี้ ช้างอาบน้ าและมักจะส่งเสียงร้องในบริเวณจุดที่เป็นสถานที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 
2542 ชาวบ้านจึงสร้างวัดขึ้น ชื่อ “วัดช้างร้อง” แต่ชาวบ้านออกเสียงเพ้ียนไป เป็น วัดช้างรอง ช้างทรงหรือ
ช้างพระท่ีนั่งของพระนางจามเทวีที่น ามาอาบน้ าบริเวณท่าน้ าแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าท่านาง ส่วนแนวแม่น้ าทางเหนือ
ท่าน้ าจะมีเรือสินค้าน าสินค้ามาขึ้น จึงเรียกชาวบ้านแถวนี้ว่า บ้านท่า ปัจจุบันเทศบาล  รวม 2 ชุมชน เป็น
ชุมชนบ้านท่า – ท่านาง 

 
6. ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม           

ทิศเหนือ   ชุมชนบ้านท่า - ท่านาง 
ทิศใต้    ชุมชนบ้านหลวย 
ทิศตะวันออก   แม่น้ ากวง 
ทิศตะวันตก   ชุมชนชัยมงคล 
จ านวนครัวเรือน  340   ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  686   คน     ชาย   343  คน    หญิง   343   คน 
จ านวนพื้นที่อยู่อาศัย  49.5     ไร่ 
สถานที่น่าสนใจ   1.  วัดพระธาตุหริภุญไชย 

2. วัดธงสัจจะ 
3. ศาลเจ้าพ่อเตโค 
4. ที่จ าหน่ายผ้าฝ้ายพื้นเมือง  และผ้าไหมไทย 
5. ร้านบุณยเกียรติไหมไทย 
6. ศูนย์ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมฟ้อนร า และดนตรีพ้ืนเมือง 

ประวัติชุมชน 
 ชุมชนท่าขาม – บ้านฮ่อม  เดิมชื่อ บ้านท่าขาม ชาวบ้านอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข  มีความรัก 
ความสามัคคี แบ่งปันกัน โดยจะปลูกผักสวนครัวกันริมแม่น้ ากวง ประเภทพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ มีบ่อน้ าทราย 
เป็นบ่อน้ าดื่ม เนื่องจากไม่มีน้ าประปา 
 ส่วนวัดพระธาตุหริภุญไชย เดิมเรียกว่า “วัดหลวง – หละปูน” ในบริเวณวัดหลวงจะมีหลายๆวัด
รวมกัน ต่อมาเทศบาลเมืองล าพูน จัดตั้งเป็นชุมชน เมื่อปีพ.ศ.2532 
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7. ชุมชนประตูลี้   
ทิศเหนือ   ชุมชนชัยมงคล 
ทิศใต้    เทศบาลต าบลต้นธง 
ทิศตะวันออก   ชุมชนบ้านหลวย 
ทิศตะวันตก   ชุมชนสันดอนรอม 
จ านวนครัวเรือน  568    ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  827  คน     ชาย   384  คน    หญิง   443   คน 
จ านวนพื้นที่อยู่อาศัย  124.44     ไร ่
สถานที่น่าสนใจ   วัดสังฆาราม (ประตูลี้) 
ประวัติชุมชน 
 สมัยสงครามโลกครั้งที่  2 เคยเป็นที่ลี้ภัย เลยตั้งชื่อว่า บ้านประตูลี้  ใน ขณะนั้น บ้านประตูลี้               
กับบ้านสันดอนรอม มีประชาชนไม่มากนัก จึงรวมกันจัดตั้งเป็นชุมชนเดียวกัน ต่อมามีหมู่บ้านจัดสร้างเพ่ิมขึ้น 
จ านวนประชากรก็มากขึ้นตามล าดับ เทศบาลจึงแยกเป็น 2 ชุมชน คือชุมชนประตูลี้ กับชุมชนสันดอนรอม โดย
ใช้ล าเหมืองเป็นแนวเขต 
 
8. ชุมชนพระคงฤาษี 
ทิศเหนือ   ชุมชนสวนดอก 
ทิศใต้    ชุมชนศรีบุญเรือง 
ทิศตะวันออก   ชุมชนสันป่ายางหลวง 
ทิศตะวันตก   เทศบาลต าบลเหมืองง่า 
จ านวนครัวเรือน  237    ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  342   คน     ชาย   167  คน    หญิง   175 คน 
จ านวนพื้นที่อยู่อาศัย  35.23     ไร่ 
สถานที่น่าสนใจ   วัดพระคงฤาษี 
ประวัติชุมชน 
 ชุมชนพระคงฤาษี ตั้งชื่อตามวัดที่มีในชุมชน “วัดพระคงฤาษี” เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ที่
โปรดให้สร้างวัด 5 วัด เป็นบริวาร ซึ่งวัดพระคงฤาษีเป็น 1 ใน 5 วัดที่ถูกสร้างในสมัยนั้น ต่อมามีคนมาอาศัย
อยู่เพิ่มมากขึ้น และเทศบาลได้จัดตั้งชื่อชุมชนตามชื่อวัด 
 
 9. ชุมชนสันดอนรอม    
ทิศเหนือ   ชุมชนมหาวัน 
ทิศใต้    เทศบาลต าบลต้นธง 
ทิศตะวันออก   ชุมชนประตูลี้ 
ทิศตะวันตก   ชุมชนจามเทวี 
จ านวนครัวเรือน  1,088    ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  1,484   คน     ชาย   660  คน    หญิง   824   คน 
จ านวนพื้นที่อยู่อาศัย   80.5   ไร่ 
สถานที่น่าสนใจ   วัดสันดอนรอม 
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ประวัติชุมชน 
 หมู่บ้านสันดอนรอม  เดิมเป็นที่เนินสูง มีต้นไม้ใหญ่ คนเก่าแก่ใช้เป็นที่หลบภัย อพยพหนีน้ าช่วง         
ฤดูน้ าท่วม นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่บัญชาการเกี่ยวกับสงครามในสมัยก่อน  เนื่องจากเป็นที่ราบสูง  ลักษณะเป็น
สันยาว และกว้างมาก 
 ค าว่า “สันดอนรอม”   สัน   คือ ที่สูง 
    ดอน  คือ  ค าท่ีสูงกว่าที่ชันๆ 
    รอม คือ  รวมเป็นที่รวมตัวของประชากรเป็นจ านวนมาก ผู้น าในการ
จัดตั้งหมู่บ้าน คือพระสงฆ์ โดยมีคนเก่าแก่เป็นผู้พัฒนาและบุกเบิก  
 

10. ชุมชนสวนดอก 
ทิศเหนือ   ชุมชนหนองเส้ง 
ทิศใต้    ชุมชนพระคงฤาษี 
ทิศตะวันออก   ชุมชนสันป่ายางหลวง 
ทิศตะวันตก   เทศบาลต าบลเหมืองง่า 
จ านวนครัวเรือน  408   ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  856   คน     ชาย   418 คน    หญิง   438   คน 
สถานที่น่าสนใจ   วัดสวนดอก 
ประวัติชุมชน 
 ชุมชนสวนดอก ก่อตั้งมาประมาณ 270  ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสถานีต ารวจ ต านานแห่งนี้ว่า
มีวัดร้าง และเจดีย์เก่าอายุประมาณพันกว่าปี ทรุดโทรม ต่อมาพระเถระและประชาชนเข้ามา  แผ้วถาง ปรับปรุงวัด
ให้สวยงาม บูรณะเจดีย์องค์เดิม คงรูปแบบขอมผสมพม่า ตั้งชื่อว่า บุปผาราม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดสวนดอก 
ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย ท านา ท าสวน  เช่น  ชุมชนติดวัด ท าขนมขาย มีข้าวหลาม
(ข้าวหลามท่ีมีชื่อในอดีต  คือ ข้าวหลามแม่ขาว พ่อตุ่น) 
 
11. ชุมชนสันป่ายางหน่อม      
ทิศเหนือ    เทศบาลต าบลเหมืองง่า 
ทิศใต้     ชุมชนหนองเส้ง 
ทิศตะวันออก    ชุมชนหนองเส้ง 
ทิศตะวันตก    เทศบาลต าบลเหมืองง่า 
จ านวนครัวเรือน   143    ครัวเรือน 
จ านวนประชากร   264  คน     ชาย   117   คน    หญิง   147   คน 
สถานที่น่าสนใจ    วัดสันป่ายางหน่อม 
ประวัติชุมชน 
 ชุมชนสันป่ายางหน่อม  เป็นชุมชนขนาดเล็กแยกออกมาจากชุมชนหนองเส้ง มาจัดตั้งชุมชนขึ้นใหม่ ใน
ปี พ.ศ. 2538  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์  และบ้านเรือนอาศัย 
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12. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 
ทิศเหนือ    เทศบาลต าบลเหมืองง่า 
ทิศใต้     แม่น้ ากวง 
ทิศตะวันออก    ต าบลเหมืองง่า 
ทิศตะวันตก    สถานีรถไฟ 
จ านวนครัวเรือน   114    ครัวเรือน 
จ านวนประชากร   305   คน     ชาย   141  คน    หญิง   164   คน 
สถานที่น่าสนใจ    1. ศาลพ่อบ้าน 
     2. สถานีรถไฟล าพูน 
ประวัติชุมชน 
 ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ เดิมเป็นหมู่บ้านส่วนหนึ่งของหมู่ที่ 4  ต าบลเหมืองง่า  ในปี พ.ศ.2538     
เทศบาลเมืองล าพูน ได้ขยายเขตรับผิดชอบ และจัดตั้งเป็นชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 
 
13. ชุมชนจามเทวี 

ทิศเหนือ   ชุมชนมหาวัน 
ทิศใต้    ต าบลต้นธง 
ทิศตะวันออก   ชุมชนมหาวัน 
ทิศตะวันตก   ต าบลต้นธง 
จ านวนครัวเรือน  274   ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  613   คน     ชาย   274  คน    หญิง   339  คน 
จ านวนพื้นที่อยู่อาศัย  90.4     ไร่ 
สถานที่น่าสนใจ   วัดจามเทวี 
ประวัติชุมชน 
 ชุมชนจามเทวี  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดล าพูน ติดกับโรงพยาบาลล าพูน เดิมชาวบ้านรู้จักกันใน
ชื่อ “บ้านสันมหาเทวี” ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่ตามชื่อวัดจามเทวี ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญภายในชุมชน ซึ่งมีเจดีย์พระ
นางจามเทวี ที่เรียกว่าเจดีย์กู่กุด นอกจากนี้ วัดจามเทวียังมีเจดีย์บรรจุอัฐิครูบาศรีวิชัย 
 
14. ชุมชนบ้านหลวย          

ทิศเหนือ   ที่ท าการประปาล าพูน 
ทิศใต้    สนามกีฬากลางจังหวัดล าพูน 
ทิศตะวันออก   แม่น้ ากวง 
ทิศตะวันตก   ชุมชนประตูลี้ 
จ านวนครัวเรือน  342    ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  671   คน     ชาย   304   คน    หญิง   367   คน 
จ านวนพื้นที่อยู่อาศัย  62     ไร ่
สถานที่น่าสนใจ   1.  วัดบ้านหลวย     2. สนามกีฬากลางจังหวัดล าพูน 
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ประวัติชุมชน 
 บ้านหลวย  คือ  หมู่บ้านที่ชาวบ้านถูกกวาดต้อนมาจากเมืองหลวย เป็นชุมชนไทยลื้อ จากสิบสองปันนา 
มีภาษาพูด เป็นชาวลื้อ ชาวยอง อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ ากวง สร้างข้ึนในสมัยของ  เจ้าพญาสัพพสิทธิ์  รัชกาลที่ 34 
ของราชวงศ์จามเทวี พ.ศ. 1604  ต่อมาสมัยพระยากาวิละ  ผูค้รองนครเชียงใหม่ พ.ศ.2345 ได้มาบูรณะสร้างวัด
บ้านหลวย แต่เดิมวัดชื่อ วัดป่าแดงจีวร และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบ้านหลวยจนถึงปัจจุบัน 
 
15. ชุมชนมหาวัน 

ทิศเหนือ    ชุมชนพระคงฤาษี 
ทิศใต้     ชุมชนสันดอนรอม 
ทิศตะวันออก    ชุมชนชัยมงคล ,   ชุมชนศรีบญุเรือง 
ทิศตะวันตก    ชุมชนจามเทวี 
จ านวนครัวเรือน   911    ครัวเรือน 
จ านวนประชากร   1,591   คน     ชาย   693  คน    หญิง   898  คน 
จ านวนพื้นที่อยู่อาศัย   280     ไร ่
สถานที่น่าสนใจ    1.  วัดมหาวัน 

2. กู่พระยาอาทิตยราช  (ซอยเพ่ิมพูนทรัพย์) 
3. กู่พระลบ  (ซอยวีระทัศน์) 
4. สวนสาธารณะคุณธรรม    (หน้าวัดมหาวัน) 

ประวัติชุมชน 
 ชุมชนมหาวันเดิมชื่อ บ้านมหาวัน เริ่มสร้างตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี เมื่อประมาณ 1,300 ปี ส่วน
ใหญ่ประชากรที่อยู่อาศัยอยู่บ้านมหาวัน ประกอบอาชีพท านา มีวัดมหาวันและเจ้าอาวาส เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจของชาวบ้าน ที่ดินที่ท ากินถูกเปลี่ยนสภาพเป็นที่อยู่อาศัย ประชากรเพ่ิมมากขึ้น เทศบาลจัดตั้งเป็นชุมชน
ตามชื่อวัด  
 
16. ชุมชนชัยมงคล 

ทิศเหนือ   ชุมชนศรีบุญเรือง 
ทิศใต้    ชุมชนสันดอนรอม 
ทิศตะวันออก   ชุมชนท่าขาม - บ้านฮ่อม 
ทิศตะวันตก   ชุมชนมหาวัน 
จ านวนครัวเรือน  384    ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  460   คน     ชาย   216  คน    หญิง   244   คน 
สถานที่น่าสนใจ   1.  อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 

2. คุ้มเจ้าหลวง เจ้าผู้ครองเมืองล าพูน องค์ท่ี 10 (องค์สุดท้าย) 
3. คุ้มเจ้าสุริยา บุตรของพลตรีมหาอ ามาตย์โท เจ้าจักรค าขจรศักดิ์  หม่อม

แว่นแก้ว ปัจจุบันเป็นคลังเก็บสินค้าของห้างแจ่มฟ้าพลาซ่า 
4. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย 
5. พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง บริเวณคุ้มเจ้าราชสัมพันธวงษ์ 
6. คูเมือง  ก าแพงเมือง  และประตูเมือง 
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7. วัดชัยมงคล  วัดไชยชนะ  วัดไชยชนึก  วัดเปลือกเก้า  ศาลเจ้าพ่อ
ข้อมือเหล็ก 

8. ตลาดหนองดอก 
9. ลานอเนกประสงค์โต้รุ่ง 

ประวัติชุมชน    
ชุมชนชัยมงคลเป็นชุมชนขนาดกลาง จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม  2547  โดยใช้ชื่อวัดเป็นชื่อของ

ชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายจากทุกภาคของประเทศและมีฐานะค่อนข้างดี ส่วนน้อยรับจ้าง      
รับราชการ และอ่ืนๆ 

 
17. ชุมชนศรีบุญเรือง 

ทิศเหนือ   ชุมชนพระคงฤาษี 
ทิศใต้    ชุมชนชัยมงคล 
ทิศตะวันออก   ชุมชนบ้านท่า - ท่านาง 
ทิศตะวันตก   ชุมชนมหาวัน 
จ านวนครัวเรือน  226   ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  230  คน     ชาย   105  คน    หญิง   125   คน 
สถานที่น่าสนใจ   1.  ศาลเจ้าแม่จามเทวี 

2. หนองน้ าเจ้าแม่จามเทวี 
3. วัดศรีบุญเรือง 
4. วัดช้างสี 
5. คุ้มเจ้ายอดเรือน ชายาคนที่ 3  ของพลตรีมหาอ ามาตย์โทเจ้าจักรค า

ขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนคร  องค์ที่ 10 
ประวัติชุมชน 
 ชุมชนศรีบุญเรือง เดิมเป็นชุมชนเล็กๆ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2547  โดยใช้ชื่อว่า ชุมชนช้างส ีและใน
ปี พ.ศ.2548 เปลี่ยนชื่อเป็นชุมชนศรีบุญเรือง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ราชการ และอาคารพาณิชย์ให้เช่า    
จึงท าให้ประชาชนในชุมชนมีน้อย ไม่เท่ากับชุมชนอ่ืน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย รับจ้าง  รับราชการ 
และข้าราชการบ านาญ และค่อนข้างมีฐานะ 

ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรย้อนหลัง 3 – 5 และการคาดการณ์ในอนาคต 

ปี พ.ศ. 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 

2558 5,737 6,724 12,461 
2559 5,662 6,696 12,358 
2560 5,601 6,609 12,210 
2561 5,529 6,531 12,060 

คาดการณ์ในอนาคต 5,508 6,511 12,019 
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
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4.สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา 
 ในปี พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองล าพูนมีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 4 แห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 1 แห่ง ดังนี้ 
 1. โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  

เปิดท าการสอนระดับประถมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ .ศ. 2464 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เดิมใช้ศาลาวัดมหาวันเป็นสถานศึกษา  เริ่มเปิดท าการสอนเมื่อปี พ .ศ. 2465 ต่อมาได้
ย้ายสถานที่จากวัดมหาวันมาก่อตั้งเป็นโรงเรียนประตูลี้  ณ  สถานที่ปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 31  ธันวาคม 2470  
สังกัดกองการศึกษาประชาบาลและยกฐานะเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ  เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2470 

วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2480 โอนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน 
วันที่   1  มกราคม   พ.ศ. 2487 โอนเข้าสังกัดกองการศึกษาประชาบาล 
วันที่   3  เมษายน    พ.ศ. 2489 โอนกลับมาสังกัดเทศบาล 
วันที่   1  มกราคม   พ.ศ. 2506 โอนกลับสังกัดกองการศึกษาประชาบาล 
วันที่   1  เมษายน    พ.ศ. 2506 โอนกลับมาสังกัดเทศบาลจนถึงปัจจุบัน 
บริเวณที่ตั้ง 
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  ตั้งอยู่เลขที่ 208  ถนนรอบเมืองนอก  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  

จังหวัดล าพูน  โรงเรียนรับผิดชอบรับนักเรียนในเขตเทศบาลเข้าเรียนจากชุมชนบ้านหลวย  ชุมชนสันดอนรอม  
ชุมชนประตูลี้  ชุมชนท่าขามบ้านฮ่อม  ชุมชนชัยมงคล  ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนมหาวันบางส่วน  และ ชุมชน
บ้านท่า - ท่านางบางส่วน 
 
 2. โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง   

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เดิมชื่อว่าโรงเรียนวัดสันป่ายางหลวง เปิดท าการสอนตั้งแต่             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2482 ใน บริเวณวัดสันป่ายางหลวง 
สมัยพระครูปินตา เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวงพร้อมด้วยคณะเทศมนตรีเมืองล าพูน เป็นผู้จัดตั้งขึ้นมาต่อมา 
วันที่ 1 เมษายน 2506 โรงเรียนวัดสันป่ายางหลวงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้โอนเข้ามาเป็นสังกัดเทศบาล 
ส านักงานการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2514 เทศบาลเมืองล าพูน ได้สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 
2 ชั้น จ านวน 8 ห้องเรียนในบริเวณโรงฆ่าสัตว์เดิม (ที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน) เพ่ือเปิดท าการสอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 พ.ศ. 2517 เทศบาลเมืองล าพูน ได้สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น จ านวน 8 
ห้องเรียน (อาคาร 2) เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งหลังเพ่ือขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยย้ายชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 4 ออกจากบริเวณวัดสันป่ายางหลวง มาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 44 ถนนสันป่ายาง  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา โรงเรียนชุมชนสันป่ายางหลวง เปิด
ท าการสอน 2 ระดับคือ ระดับชั้นอนุบาล ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2546 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 
 
 3. โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม  ตั้งอยู่เลขที่ 520 ถนนเจริญราษฎร์  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง     
จังหวัดล าพูน  รหัสไปรษณีย์  51000 โทรศัพท์  053 – 511733 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2483  โดยคณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองล าพูนเป็นผู้จัดตั้งและอยู่ด้วยเงิน
งบประมาณของเทศบาลเมืองล าพูน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 
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75 ตารางวา  ต่อมาได้โอนเข้าสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และต่อมาได้โอนเข้าสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูนอีก โดยโอนกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัย ครั้งสุดท้ายได้
โอนกลับเข้าสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน เมือ่เดือน เมษายน  พ.ศ. 2507 มาจนถึงปัจจุบัน   

ในปีการศึกษา  2536  โรงเรียนได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษารับนักเรียนเข้ามาเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนเข้าเรียนจ านวน 41 คน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2540 สร้างอาคารเอนกประสงค์ 

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารที่รื้อถอน จ านวน   
2 หลัง  และการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2543 

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2548  สร้างอาคารอนบุาล  (อาคารคุณธรรม ๒๓) 
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2549   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (อาคาร

คุณธรรม ๒๘) 
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2550  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ก าลัง

ด าเนินการก่อสร้าง 
ปัจจุบันนี้ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม  ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  จนถึง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้บริการผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้แก่ ชุมชนหนองเส้ง  ชุมชนสันป่ายางหน่อม และชุมชน
หน้าสถานีรถไฟ 
 

 4. โรงเรียนเทศบาลจามเทวี  
โรงเรียนเทศบาลจามเทวี  ตั้งอยู่เลขที่ 125 ถนนจามเทวี ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัด

ล าพูน  โทรศัพท์ 053-511744 โทรสาร 053-511744 เดิมชื่อ โรงเรียนวัดจามเทวี ประศาสน์อนุกูลฯ 
เป็นโรงเรียนอนุบาลล าพูน สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สร้างเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2498 
โดยพระเดชพระคุณเจ้าพระราชสุตาจารย์ เจ้าอาวาสวัดจามเทวี เป็นอาคารชั้นเดียวสูงจากพ้ืนดิน 75 
เซนติเมตร กว้าง 11 เมตร ยาว 54 เมตร หลังคามุงกระเบื้องมี 7 ห้อง บนพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา เปิด
ท าการสอนเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2498 

พ.ศ. 2506 วันที่ 1 เมษายน ได้โอนไปสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน 
ปีการศึกษา 2549 ได้รับงบประมาณซื้อที่ดิน 7 ไร่ เป็นเงิน 3,000,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณก่อสร้างศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 13,000,000 บาท

ปัจจุบัน มีเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 16.5 ตารางวา 
 
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองล าพูน  

เทศบาลเมืองล าพูนได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล าพูนขึ้นเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมของเด็กผู้ด้อยโอกาสก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาล ณ อาคารศูนย์สาธารณสุข เทศบาลเมืองล าพูน ถนนรก
แก้ว (ติดกับสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองล าพูน)มีพ้ืนที่จ านวน 2 งาน 44.75 ตารางวา  และจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กอายุ  2 – 4 ปี  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
เพ่ือให้เด็กอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2542 โดยใช้งบประมาณ
จากเทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 580,000 บาท และได้เปิดด าเนินการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542  

พ.ศ. 2550 ได้รื้อถอนอาคารศูนย์สาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน และได้ท าการก่อสร้างอาคาร
เรียนเด็กเล็ก 200 คน แบบเลขที่ สน.ศท.อนุบาล 8 (ปรับปรุง 2545) จ านวน 1 หลัง สร้างแล้วเสร็จเมื่อ 
เดือน มิถุนายน 2551 งบประมาณ 5,266,800 บาท ชื่ออาคารคุณธรรม 34 

พ.ศ. 2550 ได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2550 สร้าง
โรงอาหาร งบประมาณในการก่อสร้าง 500,000 บาท 
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 4.2 สาธารณสุข 
นับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2548 ได้สมัครขึ้นเป็นหน่วยบริการประจ าในระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้ารูปแบบ “คลินิกชุมชนอบอุ่น”และโรงพยาบาลล าพูนเป็นหน่วยบริการรับ-ส่งต่อ โดยในปี 
2559 ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน มีศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 1 แห่ง ให้บริการ
รักษาพยาบาลในรูปแบบคลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรม จ านวน 5 แห่ง  คลินิกแพทย์เวชกรรมเฉพาะทาง 
จ านวน   12 แห่ง คลินิกทันตกรรม จ านวน 8 แห่ง คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภาพ จ านวน  3  แห่ง 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) จ านวน  14  แห่ง มีการป้องกันและควบคุมโรงฆ่าสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และจังหวัดล าพนูมีโรงพยาบาลอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 10  แห่ง 
 

 4.3 ยาเสพติด 
ผลการด าเนินการปราบปรามยาเสพติดระหว่างวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 จับกุมทุกข้อหา 

98 คดี 101 คน 5 ข้อหาส าคัญ 28 คดี 31 คน มีข้อหาจ าหน่าย ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ครอบครอง เสพ 
ตรวจยึดของกลาง ยาบ้า 2,204 เม็ด 

ปริมาณยาเสพติดท่ีจับกุมได้ในแต่ละอ าเภอ ระหว่างวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 
หน่วยพื้นที่อ าเภอเมืองล าพูน ยาบ้า 728 เม็ด ,เหมืองจี้ ยาบ้า 102 เม็ด ,นิคมอุตสาหกรรม ยาบ้า 

92 เม็ด ,อ าเภอลี้ ยาบ้า 397 เม็ด ,อ าเภอป่าซาง ยาบ้า 65 เม็ด ,อ าเภอบ้านโฮ่ง ยาบ้า 663 เม็ด ,อ าเภอแม่
ทา ยาบ้า 18 เม็ด ,ทากาศ ยาบ้า 1 เม็ด ,อ าเภอบ้านธิ ยาบ้า 53 เม็ด ,อ าเภอเวียงหนองล่อง ยาบ้า 85 เม็ด 
รวม 2,204 เม็ด 

ผลการด าเนินการปราบปรามยาเสพติด ของ ภ.จว.ล าพูน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 –      
14 กุมภาพันธ์ 2562 (ปส.1) 

จับกุมทุกข้อหา 78 คดี 78 คน/ ผลิต 1 คน 1 คดี/จ าหน่าย 10 คน 10 คดี/ครอบครองเพ่ือ
จ าหน่าย 13 คน 13 คดี/ครอบครอง 17 คน 17 คดี/เสพ 38 คน 38 คดี/จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ เป้าหมาย 
435 ผลการจับกุม 23 คดี 23 คน 

ผลการด าเนินการปราบปรามยาเสพติดของ ภ.จว.ล าพูน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 14 ก.พ. 2562  
จับกุมทุกข้อหา 780 คดี 796 คน 5 ข้อหาส าคัญ 177 คดี/190 คน ตรวจยึดของกลาง ยาบ้า  

623,618.5 เม็ด ไอช์ 13.39 กรัม เฮโรอีน 1.07 กรัม เคตามีน  1.02 กิโลกรัม กัญชาแห้ง 1 ต้น+ 
242.968 กรัม ฝิ่น 111.522 กรัม 

การตรวจสอบทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สิน ที่เสนอเลขาธิการ ป.ป.ส. เพ่ือยึด/อายัดห้วงตั้งแต่     
1 ตุลาคม 2561 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 (เป้าหมาย 20 ,000,000 บาท) ส่งส านวน 34 ราย เสนอ
เลขาธิการ ป.ป.ส. ตรวจสอบทรัพย์สิน จ านวน 36 ราย มูลค่าทรัพย์สินรวม 6 ,044,779 บาท คงค้าง 
13,955,221 บาท เลขาธิการ ป.ป.ส. อนุมัติตรวจสอบทรัพย์สิน จ านวน 2 ราย มูลค่าทรัพย์สินรวม 
1,482,010 บาท 

สถานการณ์ด้านพ้ืนที่ 
การจับกุมคดียาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนแยกตามข้อหาจับกุม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

จ านวน 1,180 คน 
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พ้ืนที่ที่มีการจับกุมคดียาเสพติดจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 พ้ืนที่จับกุมคดียาเสพติดมีการจับกุมทุกอ าเภอ 8 อ าเภอ จับกุมมากท่ีสุดได้แก่ อ าเภอเมือง 
อ าเภอแม่ทา อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอป่าซาง และอ าเภอลี้ ตามล าดับ 

(ข้อมูลจาก รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ล าพูนและการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดล าพูน ครั้งที่ 2/2562) 
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5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

เทศบาลเมืองล าพูน อยู่ในเขตจังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
การคมนาคมขนส่งสามารถเดินทางได้หลายประเภทดังนี้ 
• ทางรถไฟ  มีขบวนรถไฟขึ้นและล่องผ่านสถานีรถไฟจังหวัดล าพูน  เป็นรถขบวนสินค้า 6 ขบวน และรถ
โดยสาร 16 ขบวน โดยส่วนใหญ่แล้วจะจอด รับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีรถไฟล าพูน ทุกขบวน ระยะทางจาก
ล าพูนถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ 726 กิโลเมตร 
• ทางรถยนต์ การเดินทางเข้าสู่เมืองล าพูน  สามารถเดินทางได้โดยถนนสายหลัก คือ สาย 11 และสาย 106 
โดยมีระยะทางจากกรุงเทพฯถึงล าพูน 685 กิโลเมตรและติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้หลายจังหวัด ดังนี้ 
 ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่  โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร 
(สายซุปเปอร์ไฮเวย์ ล าปาง - เชียงใหม่) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106  ระยะทาง 26 กม. และ
สามารถติดต่อกับจังหวัดเชียงราย ได้โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1019 ระยะทางประมาณ 210 
กิโลเมตร 
 ติดต่อกับจังหวัดล าปาง โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร  
และจากจังหวัดล าปาง สามารถติดต่อกับจังหวัดพะเยาและเชียงราย โดยถนนหมายเลข 1 
• ทางอากาศ สามารถเดินทางมายังเมืองล าพูนได้โดยเครื่องบิน เส้นทางกรุงเทพฯ–เชียงใหม่ ที่ท่าอากาศยาน
จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที ส่วนการเดินทางจากท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่–ล าพูน
จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยรถยนต์ส่วนตัว/รถยนต์รับจ้าง ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน  ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขต
เมือง ระบบการคมนาคมพ้ืนที่ภายในและระหว่างพ้ืนที่รอบนอก อาศัยระบบถนนเป็นหลัก ลักษณะโครงข่าย
เป็นแบบถนนกระจายการจราจร มีถนนรวม 15 สาย ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาล มีถนนสายต่าง ๆ ที่ส าคัญ 
• ถนนสายหลัก เป็นถนนที่ใช้เดินทางภายในพ้ืนที่และสามารถเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ ได้แก่ ถนนเจริญราษฎร์ 
ท าหน้าที่เชื่อมกับจังหวัดเชียงใหม่กับถนนสาย 106  ถนนอินทยงยศ ท าหน้าที่เชื่อมถนน เจริญราษฎร์เข้าสู่ตัว
เมือง  และถนนทางหลวงหมายเลข 1147 ท าหน้าที่เชื่อมกับอ าเภอป่าซาง และจังหวัดล าปาง 
• ถนนสายรอง เป็นถนนที่ใช้เดินทางภายในพ้ืนที่ ได้แก่ ถนนรอบเมืองนอก-ถนนรอบเมืองใน ท าหน้าที่
คมนาคมในบริเวณคูเมือง ถนนสนามกีฬา ถนนสันป่ายาง ถนนพระคงฤาษี ถนนมุกดา ถนนเจริญตา ถนนวัง
ซ้าย ถนนวังขวา ถนนไชยมงคล และถนนพนังจิตตวงค์พันธ์รังสรรค์ เป็นถนนเลียบล าน้ ากวง 
• ถนนสายย่อย เป็นถนน ซอยต่างๆ ที่ใช้เดินทางเชื่อมถนนสายหลักและเดินทางในระยะใกล้ๆ  
 นอกจากนี้ในเขตเทศบาลเมืองล าพูนยังมีสะพานข้ามแม่น้ ากวงอีก 6 แห่ง ได้แก่ สะพานท่านาง 
สะพานท่าขาม สะพานเฉลิมพระเกียรติ สะพานท่าสิงห์ สะพานบ้านยู้ และสะพานเลียบทางรถไฟ ส าหรับ
เดินทางข้ามแม่น้ าด้วย ซึ่งจะพบว่าสัดส่วนถนนมีถึง ร้อยละ 4.6 ของพ้ืนที่เทศบาลทั้งหมด และยังมีทางเท้า 
19 สาย  ระยะทาง 10 กม. และระบบระบายน้ า  61 สาย ระยะทาง 26 กม. 
          5.2 การไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน รับกระแสไฟฟ้าโดยสั่งซื้อมาจากสถานีจ่ายไฟจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีแหล่งผลิตที่ส าคัญ 2 แห่ง คือโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง และโรงไฟฟ้าพลัง
น้ าเขื่อนแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ สามารถให้บริการไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัดและครอบคลุมใน
เขตเทศบาลเมืองล าพูน  โดยในส่วนการให้บริการของเทศบาลเมืองล าพูน ในการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ รวมทั้งการซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุด ครอบคลุมทั้งหมด 17 ชุมชน จ านวนโคมติดตั้งทั้งสิ้น 
1,518 โคม โดยมีจุดติดตั้งมิเตอร์และชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จ านวน 40 จุด  ปัจจุบัน เทศบาล
เมืองล าพูน ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใต้ดินตามถนนสายหลักเป็นการน าร่อง เช่น ถนน
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อินทยงยศ ถนนรอบเมืองใน ถนนเจริญราษฎร์ เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเก่าล าพูนในเขตเมืองอนุรักษ์ 
          5.3 การประปา 

ส านักงานประปาจังหวัดล าพูน มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตและจ่ายประปาให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดล าพูน โดยใช้แหล่งน้ าดิบ การประปาใช้น้ าผิวดิน(แม่น้ าปิง) พ้ืนที่จ่ายน้ า ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 
ปัจจุบันมีจ านวนผู้ใช้น้ า 3,913 ราย มีปริมาณน้ าจ านวนหน่วยเฉลี่ย 354.319 ลบ.ม/เดือน มีจ านวนผู้ใช้น้ า 
15,195 ราย ขนาดก าลังการผลิต 680 ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ าผิวดิน(อ่างเก็บน้ าชลประทาน)  

ในส่วนของเทศบาลเมืองล าพูน  ได้ด าเนินงานบริหารกิจการประปาชุมชนในรูปแบบ 
คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการบริหาร
กิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 จ านวน 2 แห่ง คือ ระบบประปาชุมชนสันดอน
รอม ได้จ่ายน้ าไปยังผู้ใช้น้ าในชุมชนสันดอนรอมและชุมชนบ้านหลวย เริ่มด าเนินการตั้งแต่ เดือนธันวาคม 
2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้น้ า จ านวน 31 ราย และระบบประปาชุมชนหน้าสถานีรถไฟ  ได้จ่ายน้ า
ไปยังผู้ใช้น้ าในชุมชนไก่แก้ว เริ่มด าเนินการตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้น้ า 
จ านวน 30 ราย 

➢ ระบบประปาชุมชนสันดอนรอม  ได้จ่ายน้ าไปยังผู้ใช้น้ าในชุมชนสันดอนรอมและชุมชนบ้าน
หลวย ปรากฏว่าน้ ามีความสะอาดไม่มีกลิ่นของน้ าบาดาล แรงดันอยู่ในเกณฑ์ดี   

➢ ส าหรับระบบประปาชุมชนหน้าสถานีรถไฟ   ได้จ่ายน้ าไปยังผู้ใช้น้ าในชุมชนไก่แก้ว ปรากฏว่า
น้ ามีความสะอาดไม่มีกลิ่นของน้ าบาดาล  
 

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและใช้น้ าประปาชุมชนสันดอนรอมและประปาชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 
1. ค่าส ารวจ   รายละ 30 บาท 

    ประปาชุมชนจะท าการส ารวจ ท าผัง ประมาณการ ตรวจจุดการใช้น้ าพร้อมทั้งจะเป็นผู้ก าหนดขนาด  
ชนิด และแนวเส้นท่อ โดยผู้ใช้น้ าเป็นผู้จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปา 

2.ค่ามาตรวัดน้ า และค่าธรรมเนียมประสานมาตรวัดน้ า 
รายการ ขนาดมาตรวัดน้ า 

ค่ามาตรวัดน้ า (บาท) ½ นิ้ว ¾ นิ้ว 1 นิ้ว 1½ นิ้ว 2 นิ้ว 4 นิ้ว 
ค่าตรวจสอบ  (บาท) 800 1,200 1,800 4,500 8,500 20,000 
ค่าธรรมเนียม 
ประสานมาตร (บาท) 

100 150 200 400 600 1,000 
200 500 1,000 1,500 2,000 3,000 

กรณีหยุดใช้น้ า  100 กรณีหยุดใช้น้ า 100 
กรณีถูกตัดน้ า   200 กรณีถูกตัดน้ า  200 

ราคามาตรวัดน้ าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะเศรษฐกิจ และก าหนดให้ผู้ขอใช้น้ าซื้อมาตรวัดน้ าจาก
ประปาชุมชน กรณีท่ีประปาชุมชนไม่มีมาตรวัดน้ าจ าหน่าย ให้ผู้ใช้น้ าจัดหาซื้อด้วยตนเองแต่ต้องให้ประปา
ชุมชนเป็นผู้ก าหนดขนาดและยี่ห้อ และต้องน ามาตรไปให้ประปาชุมชนตรวจสอบก่อนโดยคิดค่าตรวจสอบ
ตามท่ีก าหนด 

3.ค่าธรรมเนียมประสานท่อเมน  จ านวน 200 บาท 
4.ค่าแรงงานต่อท่อ วางท่อ และการตรวจสอบ 
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สภาพพื้นที่ 
(บาท/เมตร) 

ขนาดท่อ 
½ - 2 นิ้ว 3 – 4 นิ้ว 6 – 8 นิ้ว 

พ้ืนดิน 
30 60 120 

* 200 * 500 * 1,000 

พ้ืนที่ราดยาง 
40 80 160 

* 400 * 800 * 1,200 

พ้ืนที่คอนกรีต 
80 160 300 

* 600 * 1,200 * 1,800 
ค่าตรวจ(บาท/เมตร) 10 20 30 

ต่อท่อไม่เกิน 10 เมตร ให้คิดในราคาเหมาจ่าย 
หมายเหตุ * เป็นราคาเหมาจ่าย 

 ผู้ใช้น้ าประสงค์จะให้ประปาชุมชนวางท่อเมนประปาให้ ก็จะพิจารณาด าเนินการให้โดยคิดค่าแรงงาน
ขุดดินวางท่อ แต่ถ้าผู้ใช้น้ ามีความประสงค์จะวางท่อเมนประปาเอง ประปาชุมชนจะคิดค่าแรงต่อท่อเหมาจ่าย
ระยะ 10 เมตรแรก และเมตรต่อไปคิดค่าตรวจสอบตามตารางที่ก าหนดข้างต้น 

5.ค่าประกันการใช้น้ า ให้เรียกเก็บค่าประกันการใช้น้ าประปาตามประเภทของอาคารและขนาดของ
มาตรวัดน้ าดังนี้ 

ประเภทอาคาร ½ นิ้ว ¾ นิ้ว 1 นิ้ว 1 ½ นิ้ว 4 นิ้ว 
บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ 200 500 1,000 2,000 3,000 
โรงงาน โรงแรม หอพัก 
ร้านอาหาร อุตสาหกรรม 1,000 2,000 3,000 

ขอใช้น้ าชั่วคราว 1,000 2,000 
สถานที่ราชการ บ้านพักของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และวัด 

ยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าประกันการใช้น้ า 

6.ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดและอ่ืนๆ 
 - ค่าน้ าขายปลีก/ใช้น้ าชั่วคราว  ลูกบาศก์เมตรละ    10  บาท 
 - ค่าเช่ามาตรวัดน้ าชั่วคราว  เดือนละ     100 บาท 
 - ค่าธรรมเนียมการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ า  ครั้งละ      100 บาท 
 - ค่าตรวจสอบกรณียื่นขอให้ตรวจสอบมาตรวัดน้ า ครั้งละ   100 บาท 

7. อัตราค่าน้ าประปาและค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า 
 - ค่าน้ าประปาคิดเป็นลูกบาศก์เมตรๆ ละ             5  บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ าคิดเป็นรายเดือนๆ ละ  20 บาท 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
1.ไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยเฉพาะ มีเพียงพนักงานจ้างเพียง 1 คน 
2.การจ่ายน้ าประปาชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ไม่สามารถจ่ายน้ าบริการไปยังชุมชนหน้าสถานีรถไฟได้   

เนื่องจากระยะทางส่งน้ าไกล ท าให้แรงดันของน้ าต่ าในการแก้ไขต้องท าการติดตั้งปั๊มเพ่ือเพ่ิมแรงดันน้ าซึ่งต้อง
ใช้งบประมาณด าเนินงานสูง 
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          5.4 โทรศัพท์ 
การบริการโทรศัพท์ที่เปิดบริการในจังหวัดล าพูน มี 2 หน่วยงาน คือ บริษัทTOT จ ากัด (มหาชน) 

โดยมีศูนย์บริการ 3 แห่ง ได้แก่ สาขาหน้าศาลากลางจังหวัดล าพูน สาขาอ าเภอป่าซาง และสาขาบิ๊กซี ล าพูน มี
จ านวนเลขหมายที่ให้บริการ 37,189 ราย  และ TT&T ปี 2557 มีจ านวนเลขหมายที่ให้บริการ 48,053 
ราย  นอกจากนี้ยังมีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)  เปิดให้บริการในพ้ืนที่ซึ่งสามารถใช้บริการได้ด ี

 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
โทรคมนาคมและสื่อสารได้แก่ ไปรษณีย์ วิทยุ โทรสาร โทรเลข เทเล็กซ์  และวงจรเช่าหรือสาย

เคเบิลทีวี มีให้บริการในพ้ืนที่ รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ต ที่เริ่มมีการน ามาใช้มากขึ้น เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยและการเผยแพร่ข่าวสารโดยเทศบาลเมืองล าพูนได้ด าเนินโครงการระบบสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้อินเตอร์เน็ตชุมชน (ระบบ Wifi ชุมชน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้ด าเนินการ
น าร่องให้บริการ 7 จุด คือ 

1.บริเวณส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน 
2.บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
3.บริเวณพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล าพูน 
4.บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ 
5.บริเวณลานเจ้าแม่จามเทวี และตลาดโต้รุ่ง 
6.บริเวณสวนสาธารณะคุณธรรม(น้ าพุช้าง) หน้าวัดมหาวัน 
7.บริเวณร้านค้าชุมชน เทศบาลเมืองล าพูน ข้างขัวมุงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ 

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็กและเยาวชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป สามารถใช้อินเตอร์เน็ต Wifi Free โดยไม่จ ากัดการให้บริการ เป็นการยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตทางด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในการอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการให้บริการ อินเตอร์เน็ต Wifi Free  6 ชั่วโมง/วัน 
  ดังนั้น  เทศบาลเมืองล าพูนจึงได้ริเริ่มและจัดซื้อที่ดินบริเวณใกล้กับโบราณสถานเจ้าพ่อกู่ช้าง 
เมื่อปี พ.ศ.2552  พ้ืนที่ 12 ไร่ 88.8 ตารางวา และปัจจุบันได้ด าเนินการออกแบบปรับภูมิทัศน์เพ่ือจัดสร้าง
สวนสาธารณะ ลานกิจกรรม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในลักษณะการจัดสร้างสวน
ภายใต้ชื่อ “สวนสาธารณะกู่ช้าง (สวนม่วนใจ๋)” เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกายพักผ่อนหย่อน
ใจ 
 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 

ล าพูน เป็นจังหวัดที่มีประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย “ล าไย” 
ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญที่สร้างรายได้หลักให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสูงสุด ในเขตเทศบาลไม่มีพ้ืนที่ทาง
การเกษตร พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณรอบนอกเขตเมือง และมีตลาดอยู่ในเขตเมืองล าพูน 
          6.2 การบริการ 

ย่านพาณิชยกรรมอยู่บริเวณสองฝั่งถนนเจริญราษฎร์และถนนอินทยงยศ มีตลาดสด 3 แห่ง และ
ธนาคาร 11 แห่ง    
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          6.3 การท่องเที่ยว 
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดจามเทวี วัดพระธาตุหริภุญไชย กู่

ช้าง กู่ม้า พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย(ล าพูน) และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 
1.วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
 เป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองล าพูน ก่อสร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช ราว พ.ศ. 1440 มี

องค์พระธาตุ ที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้า ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น พระเกษบรมธาตุบรรจุ 
ในโกศทองค า นอกจากนี้ยังมีโคมประทีป และแท่นบูชาก่อประจ าไว้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน
ทั่วไป ในวันเพ็ญเดือน 6 จะมีงานนมัสการ และสรงน้ าพระธาตุทุกปี 

2.วัดพระคงฤาษี หรือ วัดอาพัทธาราม 
 เป็นวัดหนึ่งในสี่มุมเมืองทางด้านทิศเหนือสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี เป็นพระอาราม

หลวง ในสมัยนั้น โดยสร้างถวายพระภิกษุที่มาจากลังกาใช้เป็นที่พ านัก และบ าเพ็ญสมณธรรม วัดนี้มีชื่อเสียง
เนื่องด้วยมีพระพิมพ์ที่เรียกว่า “พระคง” บริเวณวัดมีเจดีย์มีลักษณะที่แปลกกว่าเจดีย์อ่ืนๆในเมืองล าพูนเชื่อว่า
เป็นเจดีย์ที่สร้างข้ึนมาพร้อมกับวัดนี้ มีซุ้มคูหาสี่ด้านประดิษฐานพระพุทธรูปและพระฤาษี 

3.วัดดอนแก้ว หรือ วัดอรัญญิกรัมการาม 
 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองล าพูน นับเป็นวัดที่ส าคัญและเก่าแก่ในสมัยพระนางจามเทวี 

ภายหลังสายน้ าแม่ปิงและแม่น้ ากวง ได้เปลี่ยนทาง จึงท าให้วัดนี้อยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ ากวง โดยมีวัดพระยืน
อยู่ทางทิศตะวันออก ในอดีตซึ่งเป็นกรุพระบาง พระป๋วย พระสามดอนแก้ว อันมีชื่อเสียง ปัจจุบัน               วัด
ดอนแก้วเป็นวัดร้างและเป็นที่ตั้งของโรงเรียนประจ าหมู่บ้านเวียงยอง 

4.วัดประตูลี้ (วัดสังฆาราม หรือ มหารัตตาราม) 
 อารามแห่งนี้ตั้งอยู่นอกก าแพงเมืองทางทิศใต้ พระนางจามเทวี ทรงโปรดให้สร้างขึ้นในคราว

เสด็จขึ้นมาปกครองเมืองหริภุญชัย เพ่ือใช้เป็นที่พักจ าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์เมื่อครั้นได้อาราธนามาจาก                  
กรุงละโว้ และเป็นพุทธปราการ ปกป้องคุ้มครองพระนครด้านทิศทักษิณ (ทิศใต้) เป็นวัดที่มีกรุพระลือหน้า
มงคล และพระเครื่องมากมาย เช่น พระลือหน้ามงคล พระเหลี้ยมเล็กพิมพ์นิยม พระสิบแปด เป็นต้น 

5.วัดมหาวัน หรือ (วัดมหาวันวนาราม) 
 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองล าพูน เป็นวัดหนึ่งในสี่ของวัดสี่มุมเมืองที่มีสภาพสมบูรณ์ วัดนี้

สร้างมาตั้งแต่ครั้งพระนางจามเทวีเสด็จขึ้นมาครองเมืองหริภุญชัย มีพระพุทธสังขีปฏิมากร หรือพระศิลาด า 
เรียกว่า พระรอดหลวง หรือแม่พระรอด ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่บนแท่นแก้วหน้าองค์พระประธาน             
ในวิหารหลวงมีความส าคัญ และเป็นแบบพิมพ์สกุลล าพูน หนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคี 

6.อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 
 ตั้งอยู่ต าบลในเมือง ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร พระนาง

จามเทวี เป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีความกล้าหาญทางคุณธรรม และยังมี
พระสิริโฉมงดงาม พระนางได้น าพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มาเผยแพร่ในดินแดนล้านนาไทย ซึ่งท าให้
ล้านนาไทยเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างเสร็จ และเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
พ.ศ. 2525 โดยสมเด็จพระบรมโอรสธิราชสยามกุฏกุมารฯ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี 

7.วัดจามเทวี หรือวัดเจดีย์กู่กุด 
 สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 1298 เป็นฝีมือของขอม ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม แบบพุทธคยาใน

ประเทศอินเดีย มีพระพุทธรูปปางประทานพรยืนเป็นชั้นๆ ชั้นละ 3 องค์ ด้านหนึ่งมี 5 ชั้น จึงมีพระพุทธรูป 
รวมเป็น 60 องค์ ภายในบรรจุอัฐิพระนางจามเทวี ต่อมายอดพระเจดีย์หักหายไป ชาวบ้านจึงเรียกว่า “กู่กุด” 
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หรือ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ” นอกจากนั้นยังมีรัตนเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ทางขวาของ
วิหาร 

8.กู่ช้าง-กู่ม้า 
 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน บริเวณชุมชนวัดไก่แก้ว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 

กิโลเมตร เป็นสุสานช้างศึก-ม้าศึก คู่บารมีของพระนางจามเทวี ช้างศึกชื่อ “ภู่ก างาเขียว” ซึ่งหมายถึง ช้างผิวสี
คล้ า งาเขียวที่ทรงอานุภาพ อิทธิฤทธิ์ในสงคราม ชาวเมืองถือว่ากู่ช้าง-กู่ม้า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าเมือง 

9.วัดพระยืน หรือ วัดอรัญญิการาม 
 ตั้งอยู่ที่ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร เป็น

วัดฝ่ายอรัญวาสี สร้างขึ้นหลังจากที่พระนางจามเทวีได้เสด็จขึ้นครองหริภุญชัย เป็นหนึ่งใน “วัดสี่มุมเมือง”            
อยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันออก มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ พระพุทธรูปเก่าแก่ และหลังศิลาจารึกสมัยพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช มีเจดีย์ทรงปราสาท ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางเปิดโลก 

10.วัดสันป่ายางหลวง 
 แต่เดิมเป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ มีพระจากพม่าเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

ชาวบ้านเลื่อมใส จึงเปลี่ยนเทวสถานเป็นวัด ชื่อว่า “วัดขอมล าโพง” เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาวัดแรกของ
ล้านนา พ.ศ. 1202 ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขอมล าโพง เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดอาพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง วัดนี้
ใช้เป็นสถานที่ถวายเพลิงพระศพพระนางจามเทวี ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ ชื่อ วัดสันป่ายางหลวง จนถึงปัจจุบัน 

11.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญชัย 
 ตั้งอยู่เยื้องวัดพระธาตุหริภุญชัย เริ่มก่อตั้ง พ.ศ. 2470 โดยพระยาราชนิกุลวิบูลย์ภักดี 

สมุหเทศาภิบาล มณฑลพายัพและกรมศิลปากรได้ด าเนินการต่อ ภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดแสดงโบราณวัตถุ
ศิลปะสมัยหริภุญชัย ซึ่งมีอายุก่อนพุทธศตวรรษที่ 17  และศิลปะล้านนา เปิดท าการเวลา 09.00-16.00 น. 
ปิดวันจันทร์,อังคาร และวันนักขัตฤกษ์  

12.พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล าพูน (คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์) 
 พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล าพูน ตั้งอยู่ 10 ถนนวังซ้าย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

หรืออยู่ด้านหลังของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญชัย เป็นแหล่งส าหรับการเรียนรู้ เรื่องราวในอดีตของเมือง
ล าพูน ที่มีความเป็นมาอันยาวนาน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องราว                 
ความเป็นมาของชุมชนเมืองล าพูน ภาพถ่ายในอดีตเปิดให้ชมทุกวัน ( ยกเว้น วันจันทร์ )ตั้งแต่ เวลา 09.00-
16.00 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

6.6 อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ส าหรับโรงงานใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมี จ านวน   68  โรงงาน เงินลงทุน 26 ,867 ล้านบาท  และมีสวน
อุตสาหกรรมเอกชนในเครือสหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด จ านวน 9 โรงงาน เงินลงทุนประมาณ 1,131 ล้าน
บาท  อยู่บริเวณรอบนอกเมืองด้านตะวันตก และมีประชาชนจากตัวเมืองไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรม
จ านวนมาก 
          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ 
-นิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ ณ 30 ตุลาคม 2555 จ านวน 158 ราย แบ่งเป็น บริษัทจ ากัด 

61 ราย และห้างหุ้นส่วนจ ากัด 97 ราย โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น รวม 332.73 ล้านบาท 
ประเภทธุรกิจที่มีการจดทะเบียนตั้งใหม่สูงสุด จ านวน 3 อันดับแรก คือ 
-ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก จ านวน 72 ราย ทุนจดทะเบียน 125.25 ล้านบาท 
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-ธุรกิจผลิต จ านวน 54 ราย ทุนจดทะเบียน 87 ล้านบาท 
-ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จ านวน 22 ราย ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท 
(ท่ีมา : ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดล าพูน) 

          6.8 แรงงาน 
ผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากรของจังหวัดล าพูน เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 มี

จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 355,004 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 273,880 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
77.1 และเป็นผู้ที่อยู่นอกก าลังแรงงาน 81,124 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.9 

ส าหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1. ผู้มีงานท า จ านวน 271,897 คน คิดเปน็ร้อยละ 99.3 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
2. ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ไม่มีงานท าและพร้อมที่จะท างาน จ านวน 1 ,811 คน คิดเป็นอัตราการ

ว่างงาน ร้อยละ 0.6 (ชายร้อยละ 1.1 และหญิงร้อยละ 0.2  
3. ผู้ที่รอฤดูกาล หมายถึง ผู้ไม่ได้ท างานและไม่พร้อมที่จะท างาน เนื่องจากจะรอท างานใน

ฤดูกาลต่อไป มีจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1  
(ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ข้อมูล ณ 18 ธันวาคม 2557) 

 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          7.1 การนับถือศาสนา 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดล าพูนมีจ านวนวัด
ทั้งหมด 398 วัด แยกเป็น ธรรมยุต 4 วัด มหานิกาย 394 วัด  พระอารามหลวง 2 วัด วัดราษฎร์ 396 วัด 
วิสุงคามสีมา 287 วัด ส านักสงฆ์ 111 แห่ง ที่พักสงฆ์ 73 แห่ง วัดร้าง 277 วัด ซึ่งในเขตเทศบาลมีวัด 
จ านวน 19 วัด 
          7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

ประเพณีของชาวเมืองล าพูน เป็นประเพณีที่สืบสานกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีงานประเพณี
ส าคัญ  คือ ประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญไชย  งานพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เทศกาลล าไย 
งานพิธีด าหัวครูบาศรีวิชัย ประเพณีบวชนาคล าพูนหรือแห่ลูกแก้ว ประเพณีปอยหลวง ประเพณีวันสงกรานต์
หรือปี๋ใหม่เมือง ประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็ง ส าหรับวัฒนธรรมที่เด่นชัดคือ การแต่งกาย ซึ่งมีลักษณะเป็น
ล้านนา คือ ชายนุ่งกางเกงสะดอ(กางเกงขาก๊วย) สวมเสื้อผ้าฝ้ายหรือ  ผ้าพื้นเมือง และคาดผ้าที่พุง ส่วนผู้หญิง
ให้นุ่งผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอก นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรม การแข่งขันตีกลองหลวงอันเก่าแก่ด้วย 
 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
          8.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 

1. แม่น้ าปิง เป็นแม่น้ าสายส าคัญที่ไหลอยู่ในหุบเขาระหว่างทิวเขาถนนธงชัยกลางกับทิวเขาผีปันน้ า
ตะวันตก มีต้นน้ าอยู่ที่ดอยถ้วย ในเทือกเขาแดนลาว เขตต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาวจังหวัด
เชียงใหม่จากต้นก าเนิดแม่ปิงไหลลงมาทิศใต้ ผ่านเมืองเชียงใหม่ ล าพูนและไหลเขาเขตจังหวัดตาก
ไปบรรจบกับแม่น้ าวังที่อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก แล้วไหลต่อลงไปทางใต้ผ่านอ าเภอเมือง
ก าแพงเพชรบรรจบกับแม่น้ าน่านที่จังหวัดนครสวรรค์รวมเป็นแม่น้ าเจ้าพระยา โดยมีความยาว
ทั้งสิ้นประมาณ 315 กม. ระยะทางที่แม่น้ าปิงไหลผ่านพ้ืนที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีความยาว
ประมาณ 335 กม. และเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน ลงไปทาง
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ทิศใต้เป็นระยะทางยาวประมาณ 70 กม. ในจังหวัดล าพูน น้ าที่ไหลลงสู่แม่น้ าปิงโดยเรียงจาก
เหนือจดใต้คือ น้ าแม่ทา แม่น้ าลี้ ห้วยแม่ตาล ห้วยแม่หาด และน้ าแม่ก้อ นอกจากนี้ยังมีล าน้ าที่ไม่
มีชื่ออีกเป็นจ านวนมากที่ไหลลงสู่แม่น้ าปิง แม่น้ าปิงมีพ้ืนที่รับน้ า ประมาณ 6,355 ตร.กม. 

2. แม่น้ ากวง มีต้นน้ าอยู่ที่ดอยผีปันน้ า (หรือดอยนางแก้ว) ดอยมด แล้วไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ลงสู่ที่ราบเชียงใหม่ – ล าพูน ผ่านอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันทรายและไหลต่อลงไปทางใต้
ผ่านอ าเภอเมืองล าพูน แล้วบรรจบกับแม่น้ าปิงที่บ้านสบทา อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน น้ าแม่ 
กวง มีความยาวประมาณ 110 กม. น้ าแม่กวง เป็นแม่น้ าที่ส าคัญอีกสายหนึ่งในบริเวณที่ราบ
เชียงใหม่ – ล าพูน มีล าน้ าสาขาที่ส าคัญ คือ แม่น้ าทาและห้วยแม่สะแงะ น้ าแม่กวงมีพ้ืนที่รับน้ า 
ประมาณ 1,740 ตร.กม. 

3. แม่น้ าทา น้ าแม่น้ าทามีต้นน้ าอยู่ที่ดอยขุนทา ในเทือกเขาผีปันน้ าตะวันตก อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ ไหลผ่านที่ราบซึ่งขนาบไปด้วยภูเขา ไปสู่อ าเภอแม่ทาทางทิศใต้แล้วไหลวกขึ้นไปทาง
เหนือผ่านที่ราบเชียงใหม่ – ล าพูน ผ่านอ าเภอป่าซาง แล้วบรรจบกับแม่น้ ากวงที่บ้านสบทา เขต
ต่อระหว่างอ าเภอเมืองล าพูนกับอ าเภอป่าซาง นอกจากนี้น้ าแม่ทายังได้หล่อเลี้ยงพ้ืนที่ท า
การเกษตรของชุมชน  

          8.2 ป่าไม้ 
 จังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 2,725.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,703,429 ไร่ คดิเป็น
ร้อยละ 60.49 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ป่าไม้ที่พบในบริเวณจังหวัด ประกอบด้วยป่าไม้ 3 ประเภทคือ 

1) ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดง พบในที่แห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีกรวดปน ไม้ที่พบอาทิ
เช่น ไม้เหียง ไม้พลวง 

2) ป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลัดใบ พบบริเวณท่ีมีดินค่อนข้างลึกตามเชิงเขาและพ้ืนที่ราบ ที่
มีความชุ่มชื้นมาก โดยเฉพาะริมห้วยและหุบเขา มักจะมีไม้สักขึ้นปะปนทั่วไป ไม้อ่ืนๆ ประกอบด้วย ประดู่ 
ตะแบก มะค่าโมง งิ้ว ส่วนไม้พ้ืนล่างได้แก่ ไผ่ชนิดต่างๆ 

3) ป่าดิบแล้งพบบริเวณหุบเขา ริมล าห้วย เหมือนป่าเบญจพรรณ แต่บริเวณท่ีพบป่าประเภทนี้
จะมีดินลึกกว่า ความชุ่มชื้นมากกว่าพันธุ์ไม้ที่พบคือ ยาง ตะเคียนทอง 

          8.3 ภูเขา 
            จังหวัดล าพูนมีบริเวณเนินเขาและภูเขาสลับซับซ้อน เป็นลักษณะภูมิประเทศซึ่งประกอบเป็น
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดล าพูน มีพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 64 ของพ้ืนที่ทั้งหมด สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นเนิน
เขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันไป ตั้งแต่บริเวณทิศตะวันออก ซึ่งติดต่อกับเขตจังหวัดล าปาง เป็นแนว
ลงมาจนถึงทางทิศใต้ของอ าเภอลี้ ซึ่งติดต่อกับจังหวัดตากและเลาะล าน้ าแม่ปิง ขึ้นไปทางทิศเหนือติดต่อกับเขต
จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่ส่วนใหญ่ มีความลาดเอียงมากกว่าร้อยละ 16 ขึ้นไป มีความสูง 
จากระดับน้ าทะเล 600-1,000 เมตร ในบริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนของจังหวัดล าพูนนี้ จะมีล า
ห้วยและทางน้ าเล็กๆ อยู่มากมาย แต่ส่วนใหญ่มีน้ าไหลเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น 
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          8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เทศบาลเมืองล าพูน มีพ้ืนที่การปกครองอยู่ในเขต ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน        
มีพ้ืนที่ครอบคลุม 6 ตารางกิโลเมตร  มีชุมชนจ านวน 17 ชุมชน ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ แต่มีเส้นทางไหลผ่านของ
แม่น้ ากวง  
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ส่วนที่ 2 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
วิสัยทัศน์  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย  
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

3. การลดความเหลื่อมล ้าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
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      (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ประกอบด้วย         

10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) โดยมีความเห็น เพ่ิมเติมว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปี โดยระบุ 
แผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุก
รอบ 1 ปี และ 5 ปี 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาว ลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี 
 1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  (1) พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่าง
ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญา
และนวัตกรรม 
  (2) ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ
AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
  (3) ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 
  (4) พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
  (5) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสม
และเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
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 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน มี
พ้ืนที่ประมาณ 49,829 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,142,602 ไร่ โดยจังหวัดภายในกลุ่มที่มีพ้ืนที่มาก
ที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน ตามล าดับ  

วิสัยทัศน์  
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล  บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 

สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 

พันธกิจ  
1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน 
3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ 
4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน

ระหว่างภูมิภาค 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์    
1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน     
    ทั้งในและต่างประเทศ   
3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ   
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนา 
    และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์  “เมืองแห่งความสุข  บนความพอเพียง”  

“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดล าพูนมีความสุขจาก คุณภาพ
ชีวิตและสภาวะแวดล้อมที่ดี” 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายรวม 
 1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี 

2.หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 

ตัวชี วัดเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ 
      ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

(1) ตัวชี้วัดความสุข   
(2) ตัวชี้วัดความพอเพียง  
โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ้างอิงตัวชี้วัดที่ปรับปรุงจากดัชนี

คุณภาพชีวิต ของคณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558)  ซึ่งสามารถ
ใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน และได้น าเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต (quality of life) ของ 
OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) มาปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับบริบทเฉพาะของจังหวัดล าพูน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1) ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน       
2) การพัฒนาทุนมนุษย์  
3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม  
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มีรายละเอียดตัวชี้วัดภายในแต่ละหมวดแยกตามประเด็นความสุขและความพอเพียง ดังนี้ 
 

                      ตัวชี วัดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดล้าพูน พ.ศ. 2561 – 2565 
 

ตัวชี วัด ความสุข ความพอเพียง 
หมวดที ่1 ความจ้าเป็นขั นพื นฐาน (Basic living needs)   

 1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคณุภาพ HA  ✓  ✓(มีภูมิคุม้กนั) 
 1.2 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึง น้ าเพื่ออุปโภคบรโิภค ไฟฟ้า  

และอินเตอร์เนต  
✓  ✓(มีภูมิคุม้กนั) 

 1.3 ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด  
ถูกสุขลักษณะ และ ไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  

✓  ✓(มีภูมิคุม้กนั) 

 1.4 ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีความอบอุ่น ภูมิคุ้มกัน และ มีความปลอดภัยใน
ชีวิต และ ทรัพย์สิน  

✓  ✓(มีภูมิคุม้กนั) 

หมวดที ่2 การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development)   

 2.1 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายรุะหว่าง 15-59 ปี  ✓  ✓(มีความรู้) 
 2.2 ร้อยละเด็กจบการศึกษาบังคบั 9 ปี ที่ไม่ได้เรยีนต่อและยังไม่มงีานท า

ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ  
✓  ✓(มีความรู้) 

 2.3 สัดส่วนคนอายุ 15 -60 ปีเตม็ อ่าน เขียน ภาษาไทย  
และคิดเลขอย่างง่ายได้  

✓  ✓(มีความรู้) 

 2.4 ผลติภาพแรงงาน (บาท/คน)   ✓  

หมวดที ่3 การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
(Economic Growth and Stability) 

  

 3.1 อัตรารายได้ของครัวเรือนต่อหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)  ✓   

 3.2 อัตราการออมของครัวเรือนตอ่หัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)   ✓(พอประมาณ) 
 3.3 อัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย* (ร้อยละ)   ✓(พอประมาณ) 
 3.4 อัตราการว่างงาน* (ร้อยละ)  ✓   

 3.5 สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใตเ้ส้นความยากจน (ร้อยละ)  ✓   

 3.6 ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ (ค่าสัมประสิทธ์ิ จีนี)่  ✓   

หมวดที ่4 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
(Energy & Environmental Preservation) 

  

 4.1 อัตราเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าในจังหวัด  ✓   

 4.2 สัดส่วนปริมาณขยะในจังหวัดต่อประชากร  ✓   

 4.3 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า และ น้ ามันเชื้อเพลิงของครัวเรือน   ✓(พอประมาณ) 
 4.4 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า และ น้ ามันเชื้อเพลิงของอุตสาหกรรม   ✓(พอประมาณ) 
หมวดที ่5 คุณธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชน  
(Community Moral and Solidarity) 

  

 5.1 จ านวนหมู่บ้านศลี 5 ตัวอย่าง  ✓  ✓(มีคุณธรรม) 
 5.2 จ านวนคนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์  ✓  ✓(มีคุณธรรม) 
 5.3 สัดส่วนผูสู้งอายุ คนพิการ ไดร้ับการดูแลจากครอบครัว หรือ สงัคม  ✓  ✓(มีคุณธรรม) 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดที่มีการผกผันของข้อมูล 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
 จังหวัดล าพูนก าหนดประเด็นการพัฒนา จ านวน 5 ประเด็น โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
1. เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) 
2. เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 
3. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 
4. เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 
5. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

 
1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City)  

1.1 วัตถุประสงค์ :  
(1) พัฒนาให้เป็นจังหวัดสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(2) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

1.2 เป้าหมายและตัวชี วัด : 
ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 

1.ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง  
ตามหลักวิชาการ  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 

2.ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ    
ไฟป่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

3.จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  เพ่ิมข้ึน 100 ไร่ต่อปี 
 

1.3 แนวทางการพัฒนา :  
(1) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
(2) การรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(3) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษหมอกควันไฟป่า  
(5) การบริหารจัดการน้า อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง 

2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis)  
2.1 วัตถุประสงค์  

(1) เพ่ือส่งเสริม ยกระดับและพัฒนาหัตถกรรม ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์  
(2) เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
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2.2 เป้าหมายและตัวชี วัด 
ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 

1.มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดล าพูน และ 
OTOP เพ่ิมขึ้น  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

2.จ านวนผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์เข้า
สู่ตลาดเพ่ิมข้ึน  

จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ต่อปี 

3.ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน  

50 รายต่อปี 

4.ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการคมนาคม ขนส่งและ Logistics 
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม การค้าและ
ลงทุน 

1 แผนงานต่อปี 

2.3 แนวทางการพัฒนา : 
(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ออกแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(2) เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน 
(3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(4) การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประเทศเพ่ือน 

บ้าน AEC และกลุ่ม Asean+3 
 

3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) 
3.1 วัตถุประสงค์ 

พัฒนาการเกษตรให้มาตรฐานปลอดภัยและมูลค่าเพ่ิมสูง 
3.2 เป้าหมายและตัวชี วัด 

ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 
1.มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 10 ต่อปี 
2.ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร  ร้อยละ 5 ต่อปี 
3.สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 20 ต่อปี 

4.สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 5 ต่อปี 

5.เตรียมการเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ (PGS) เพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 5 ต่อปี 
3.3 แนวทางการพัฒนา : 

(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและบุคลากร 
(2) การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต 
(3) การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(4) การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประเทศเพ่ือน

บ้าน AEC และกลุ่ม Asean+3 
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4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
(Cultural Experience Destination) 

4.1 วัตถุประสงค์ 
พัฒนาลาพูนสู่เมืองมรดกวัฒนธรรมล้านนา และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน 
4.2 ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 
1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
2.นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 2 ต่อปี 
3.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่
เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 2 ต่อปี 

4.3 แนวทางการพัฒนา : 
(1) การสืบค้นและจัดการองค์ความรู้ฐานวัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
(2) การสืบค้นและจัดการองค์ความรู้วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
(3) เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการอ านวยความสะดวก 
(5) พัฒนากิจกรรมและของที่ระลึกฯ รองรับการท่องเที่ยว 
(6) การพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 

5. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
5.1 วัตถุประสงค์ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูน อย่างเท่าเทียม 
5.2 ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 
1.ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 
จปฐ. ลดลง  

ลดลงร้อยละ 3 ต่อปี 

2.ร้อยละของคดียาเสพติดลดลง  ลดลงร้อยละ 1 ต่อปี 
3.ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ  

เพ่ิมข้ึน 8 แห่งต่อปี 

5.3 แนวทางการพัฒนา : 
1) การยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
2) การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
3) การขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ 
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 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 

 วิสัยทัศน์ 

  “ล าพูน : เมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก” 

 พันธกิจ  
  “ล าพูน : เมืองแห่งความรุ่งเรือง ร่มเย็น เป็นสุข”  
 1. พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น และความยั่งยืนเชิงนิเวศ 
 3. พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัด 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล  
โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและ
ความยั่งยืนเชิงนิเวศ   

3. พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต   
 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. สินค้าและบริการในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนมีมาตรฐานสากล  
2. การพัฒนาเชิงพ้ืนที่บนรากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ ให้จังหวัดล าพูนเป็น

เมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก เน้นการต่อยอดและยั่งยืน  
              3. ความสมดุลของการพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด ที่มีมาตรฐาน       
เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต   
 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูนประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์  ดังนี  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล 
โดยแนวคิดความย่ังยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 แนวทางในการพัฒนา :  เพ่ือยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ให้มี
มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
 เป้าประสงค์: 

1. ยกระดับวิสาหกิจ และผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  
2. ยกระดับการผลิตภาคการเกษตร มุ่งสู่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์ ที่สามารถเทียบเคียงได้ใน

ระดับสากล ภายใต้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสามารถระดับสากล 
3. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมูลค่าสินค้าทางภูมิศาสตร์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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ตัวชี วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 
ตัวชี วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนกลุ่มวิสาหกิจ ด้านการผลิตใน
พ้ืนที่จังหวัดสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ 
ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับประเทศ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด  ร้อยละ 20 ต่อปี 
หมายเหตุ : จ านวนร้อยละให้คิดจากปี 2560 เป็นปีฐาน หากไม่มีให้ใช้ข้อมูลปี 2561 เป็นปีฐาน 

 กลยุทธ์ 
  1. ยกระดับวิสาหกิจการผลิตในพ้ืนที่จังหวัดสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
      1.1 พัฒนาวิสาหกิจการผลิตให้ได้รับมาตรฐาน เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town) 
      1.2 พัฒนาวิสาหกิจการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานเมืองคาร์บอนต่ า (Low Carbon City) 
      1.3 ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานผู้ประกอบการระดับท้องถิ่น  
                               เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสีเขียว 
  2. ส่งเสริมผู้ประกอบการภาคการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic standard) 
      2.1 ยกระดับการผลิตภาคการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์   
      2.2 ยกระดับภาคการเกษตรสู่ Smart Farming การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ  
  3. พัฒนาล าพูนให้เป็นครัวโลก (World Kitchen) ด้านอาหารอินทรีย์ (Organic Food) 
      3.1 ก าหนดผลผลิต และก าหนดตัวชี้วัดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าการเกษตรของจังหวัด  
                              ล าพูน 
      3.2 สร้างมูลค่าการตลาดในประเทศด้วยการตลาดเชิงรุก ในระดับโลกด้วยการยกระดับ 
                              มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารระดับโลก 
  4. ตั้งศูนย์พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิด ( Idea) 
และความเป็นไปได้ทางการค้า (Commercialized) ในการพัฒนาสินค้าและบริการไปใช้ประโยชน์ใน เชิง
พาณิชย์ เพ่ือมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 
      4.1 จัดกระบวนการพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาการ  
                               ออกแบบ/ผลิตสินค้า/บริการให้ได้มาตรฐาน ในระดับสากล  
      4.2 ส่งเสริมการพัฒนานักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือเป็นนักคิด/ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 
                               เพ่ือสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
      4.3 การแสวงหาตลาดที่มีอยู่เดิมและตลาดใหม่ๆ ในระดับโลก 
      5. การสร้างตราสินค้าของล าพูน (Lamphun Branding) ให้แก่สินค้า/บริการ ของจังหวัด 
      5.1 ยกระดับคุณภาพของสินค้า/บริการ ของจังหวัดด้วยตราสินค้าของล าพูน (Lamphun  
                              Branding) 
      5.2 สร้างศูนย์ตรวจประเมิน และกิจกรรมการประกวดมาตรฐานสินค้าของจังหวัดทุกปี  
                              เพ่ือการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพของสินค้า/บริการ 
      5.3 ออกแบบตัวชี้วัด มาตรฐาน และระดับ (classify) สินค้า/บริการ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
                              ของตราสินค้า 
      5.4 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าของล าพูน (Lamphun Branding) ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ   
 แนวทางในการพัฒนา:  เพ่ือพัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ ภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 เป้าประสงค์: 

1. เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงพ้ืนที่ทุก
ระดับ ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี 

2. เพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล  
3. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดี 
5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียของชุมชน 
7. เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 
8. เพื่อสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
9. เร่งจัดการองค์ความรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือน ามาต่อยอดในเชิง 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ตัวชี วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 
ตัวชี วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

จ านวนกลุ่มชุมชนที่มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเมือง/
ชุมชน 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 กลุ่มต่อปี 

จ านวนประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
จ านวนอุบัติเหตุและอาชญากรรมในพื้นที่ ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 
จ านวนประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
จ านวนเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
ระดับความพึงพอใจในการจัดการขยะและน้ าเสียของ
ชุมชน 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ระดับความพึงพอใจในการแก้ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
จ านวนกิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

จ านวนองค์ความรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ที่สามารถน ามาต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

หมายเหตุ : จ านวนร้อยละให้คิดจากปี 2560 เป็นปีฐาน หากไม่มีให้ใช้ข้อมูลปี 2561 เป็นปีฐาน 
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 กลยุทธ์ 
     1. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงพ้ืนที่ทุก
ระดับ ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี 

1.1 สนับสนุนให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
เมืองของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในเชิงพื้นที่ทุกระดับ  

    1.2 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนให้เป็นนักจัดการความรู้และข้อมูล ในเชิง 
          พ้ืนที่ 

    1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกการแก้ปัญหาและการพัฒนา ในเชิงพ้ืนที่ด้วยเครือข่าย 
       ภาคประชาสังคม 

 2. สนับสนุนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล  
    2.1 ยกระดับการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นการจัดการเรียนการสอน

  เพ่ิมอีก 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) 
    2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับนานาชาติ 
    2.3 สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกช่วงวัย 
    ๒.๔ การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
    ๒.๕ การพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวะศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

 3. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
    3.1 ติดตั้ง Smart CCTV ในทุกชุมชนส าคัญเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม 
    3.2 สนับสนุนการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนและสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด 
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดี 

  4.1 ส่งเสริมสุขภาพในเชิงป้องกันในระดับชุมชน 
    4.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินทางด้านอุบัติเหตุ ด้านสาธารณะภัยและด้าน

สาธารณสุขชุมชน 
    ๔.๓ เร่งยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ 

          อย่างบูรณาการ 
    ๔.๔ ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการในชุมชน 

 ๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
       ๕.๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
        ๕.๒ การสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ของผู้สูงอายุเพ่ือเป็นทุนทางสังคม 

๕.3 ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าที่เหมาะสมส าหรับสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

๕.4 ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลรักษาตัวของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในระดับ
ครัวเรือน  

 ๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียของชุมชน 
      ๖.๑ เร่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียของชุมชน 

       ๖.๒ สร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะและน้ าเสียในระดับชุมชน 
 
 



ส่วนที่ 2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)                                         ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 เทศบาลเมืองล าพูน                                                                                                                         หนา้ 2 - 38 

  ๗. เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 
    ๗.๑ เร่งสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการจัดการหมอกควัน/ไฟป่าให้กับ
 กลุ่มเป้าหมายหลัก 

       ๗.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องมือและบุคลากรในพ้ืนที่ในการดับไฟป่า 
       ๗.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยง เพื่อเป็นข้อมูลเปิดส าหรับ 
   การวางแผนและการตัดสินใจของประชาชน 

 ๘. สนับสนุนการสืบสานภูมิปญัญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    ๘.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟู วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดิม ของท้องถิ่น 
    ๘.2 สืบสานความยั่งยืนให้กับเยาวชนและชุมชน 
    ๘.3 จัดท าปฎิทินวัฒนธรรมประจ าปีเพ่ือบูรณาการกิจกรรมทางภูมิปัญญา ประเพณี  

  วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๙. การจัดการองค์ความรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อน ามาต่อยอดในเชิง

   เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
    ๙.1 สืบสานและต่อยอดในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย 
       เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
    ๙.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนา เมืองใน
อนาคต  
 แนวทางในการพัฒนา: 

เพ่ือให้จังหวัดล าพูนมีผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  ที่มีมาตรฐานสูงเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต ลดต้นทุนค่าครองชีพ ลดต้นทุนการขนส่ง เน้นการเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัด 
 เป้าประสงค์: 

๑. เพ่ือการพัฒนาผังเมืองรวมและโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างบูรณาการเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเมืองในระยะยาว 

๒. เพ่ือการพัฒนาเขตพ้ืนที่เมืองเก่าและย่านวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเป็น
เมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก 

๓. เพ่ือพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดเพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน 
๔. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
๕. เพ่ือพัฒนาเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s)  
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ตัวชี วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 
ตัวชี วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าผังเมืองรวมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่บูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในระยะยาว 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนเขตพ้ืนที่เฉพาะในย่าน
วัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเป็นเมืองแห่ง
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ร้อยละของเส้นทางของระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดที่
ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางของประชาชน 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒0 ต่อปี 

ระดับความพึงพอใจในการจัดระบบการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเมืองตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

หมายเหตุ : จ านวนร้อยละให้คิดจากปี 2560 เป็นปีฐาน หากไม่มีให้ใช้ข้อมูลปี 2561 เป็นปีฐาน 
 

 กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาผังเมืองรวมและโครงสร้างพื้นฐานอย่างบูรณาการเพ่ือรองรับการขยายตัวของ

เมืองในระยะยาว 
      1.1 บูรณาการแผนงานด้านผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานในเชิงพ้ืนที่เพ่ือการ   

    พัฒนาเมืองในระยะยาว  
1.2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการบริหารจัดการเมือง ยุค 4.0 ในการ  

          บริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เข้าถึงง่าย  
2. การพฒันาเขตพ้ืนที่เฉพาะในย่านวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆเพ่ือสนับสนุนการเป็นเมือง 

แห่งวัฒนธรรมชุมชนโลก 
      2.1 เร่งการออกข้อตกลงชุมชนในการเป็นพื้นที่เฉพาะในย่านวัฒนธรรมของชุมชน 
      2.2 ออกข้อบัญญัติด้านควบคุมอาคารและการใช้พื้นที่เฉพาะในชุมชนที่ก าหนด 
      2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เฉพาะในย่าน 

   วัฒนธรรม  
      2.4 สนับสนุนกิจกรรมการสืบทอดภูมิปัญญาในพ้ืนที่ย่านวัฒนธรรมของชุมชน 

3. พัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชน 
    3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทั้งจังหวัดที่ตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัด 
    3.2 มุ่งลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางของประชาชน 
    3.3 มุ่งลดปริมาณการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล เพื่อลดปัญหาการจราจร   
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 

      4.1 พัฒนาการจัดการน้ าอย่างเพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคและบริโภค 
   ของประชาชนในพื้นที่ 
      4.2 พัฒนาการจัดการน้ าและแหล่งน้ าให้เพียงพอในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
      4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
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5. พัฒนาเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s) 
    5.1 การสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือการพัฒนาเมืองและยกระดับการ 

  ขับเคลื่อนเมืองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s) โดยบูรณาการความร่วมมือ
  จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติ 

5.2 พัฒนาเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s) โดยใช้พันธมิตรและหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)    

5.3 แสวงหาความร่วมมือจากเมือง Smart City ในระดับโลก ที่มีบริบทที่ใกล้เคียงกัน 
และเหมาะสมกับจังหวัดในการน ามาเป็นต้นแบบการพัฒนา 

 
2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลเมืองล้าพูน 

 วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองล้าพูน 
     “ล าพูน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง” 

 
จากวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นกรอบและแนวทางไปสู่การก าหนดพันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองล าพูน  ดังนี้ 

พันธกิจของเทศบาลเมืองล้าพูน 
 พันธกิจหลักท่ี 1    

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจหลักท่ี 2  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
พันธกิจหลักท่ี 3  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
 

 พันธกิจหลักท่ี 4  
การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  

พันธกิจหลักท่ี 5  
การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองล้าพูน 
1. การรื้อฟ้ืนบรรยากาศ นครหริภุญชัยให้มีเอกลักษณ์ของเมืองเก่าท่ีมีชีวิต รวมทั้งส่งเสริมวิถีชีวิต

     ความเป็นอยู่แบบล้านนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ลดมลพิษจากสิ่งแวดล้อม 
3. ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างพอเพียง 

 4. องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมี 
     ความรู้สึกม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 จากวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมาย (Goals) ของการพัฒนาเทศบาลเมือง
ล าพูน สามารถน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องด าเนินการพัฒนาตามล าดับขั้นตอน ที่มุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาของเทศบาล การตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก   โดยยึดนโยบายรัฐบาล นโยบายของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดล าพูน กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูน และนโยบายของ
ผู้บริหาร เป็นส าคัญ รวมทั้งค านึงถึงศักยภาพ และข้อจ ากัดด้านงบประมาณไปพร้อมๆ กัน จึงเป็นการวางแนว
ทางการพัฒนาที่มีทิศทางที่ชัดเจน และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
          2.2 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน        
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้ง

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนบน

พ้ืนฐานแห่งความพอเพียง 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 
          2.3 เป้าประสงค์ ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

1. ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาและการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปะวัฒน 
ธรรมอันดีงาม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ด าเนิน 
การในแต่ละปีเพื่อ 
ให้บรรลุเป้าประสงค์ 

- 4 8 12 16 

2. การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวด 
ล้ อม เ พ่ือการ พัฒนาที่
ยั่งยืน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนที่ด าเนินการในแต่ละปี
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ 

- 4 8 12 16 
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เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

3. ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
บริการด้านสาธารณสุข
ที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับ ประชาชนได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐานและท่ัวถึงรวมทั้ง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ด าเนิน 
การในแต่ละปีเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ 

- 4 8 12 16 

4. พัฒนาภูมิ
สถาปัตยกรรม ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการในเขต
เมืองเก่าให้ได้มาตรฐาน 
และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
และนักท่องเที่ยว 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาภูมิ
สถาปัตยกรรมระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
ในเขตเมืองเก่าให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่ด าเนินการในแต่ละปี
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ 

- 4 8 12 16 

5. ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของเทศบาล 
ได้รับบริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึง และมีความ
ปลอดภัย 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาล 
ได้รับบริการ 
สาธารณะอย่างทั่วถึง และมี
ความปลอดภัยที่ด าเนิน 
การในแต่ละปีเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ 

- 4 8 12  

6. การบริหารราชการ
ท้ อ ง ถิ่ น เ ป็ น ไ ป ต า ม
หลักการบริหารจัดการที่
ดีและเครื่องมือเครื่องใช้
ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการบริหารราชการ
ท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดีและ
เครื่องมือเครื่องใช้ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาที่
ด าเนินการในแต่ละปีเพ่ือ 
ให้บรรลุเป้าประสงค์ 

- 4 8 12 16 
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          2.4 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา ดังนี      
1.1. ส่งเสริมให้มีการสืบสาน  วัฒนธรรม  ประเพณีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  

รวมทั้งรื้อฟ้ืนบรรยากาศของเมืองโบราณ 
1.2. ส่งเสริมศาสนา พัฒนา  ปรับปรุงวัดและฟ้ืนฟูสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ในเขตเทศบาล  
1.3. ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพ่ือก้าวทัน

ประชาคมอาเซียน 
1.4. ปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  สร้างเสริมวินัย  คุณธรรม และจริยธรรม

อันดีงามให้เยาวชน 
1.5. ส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนและประชาชน 
 

2. พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา ดังนี      
2.1. สร้างจิตส านึก ความตระหนักและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
2.2. เฝ้าระวังด้านภัยพิบัติ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก 

3. พัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา ดังนี      
3.1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน รวมทั้งจัดตั้ง

กองทุนเลี้ยงชีพ  ดูแลผู้พิการในชุมชน และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอย่างท่ัวถึง 
3.2. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน และส่งเสริมการ

รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ประชาชน 
3.3. พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค 
3.4. ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
3.5. ก ากับ ดูแล และให้การบ าบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบป้องกันการติดยาเสพติดของ

เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป  

4. พัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั งการพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา ดังนี    
4.1. ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการภูมิ

สถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
4.2. พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาพื้นที่สีเขียว พัฒนาระบบการวางผังเมืองในเขตเมืองเก่า 

และระบบโครงข่ายเส้นทางจักรยาน 
4.3. พัฒนา ส่งเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

เมืองล าพูนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
4.4. สร้างเครือข่ายระบบการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน 
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5. พัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน  
แนวทางการพัฒนา ดังนี      
5.1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
5.2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายแกนน าในแต่ละชุมชนให้เข้มแข็ง 
5.3. สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

6. พัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี 

แนวทางการพัฒนา ดังนี     
6.1. ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.2. จัดระบบรับแจ้งเหตุ ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทา สาธารณ

ภัยรวมทั้งพัฒนาระบบการจราจร และจัดระเบียบพื้นที่ หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาล 
6.3. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

เป็นระบบ 
6.4. ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้สถานที่ในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 

และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
6.5. ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล  บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส  
          2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองล้าพูน 
      จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน และศักยภาพของเทศบาลเมืองล าพูน จึงก าหนดจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลไว้ใน 3 ประเด็น คือ  
1. การอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์เมือง    
2. การพัฒนาบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การอนุรักษ์ สืบสาน

มรดกทางวัฒนธรรม  

ภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อ

เสริมสร้างอัตลักษณ์

เมอืง

3. การสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

(Positioning)

2. การพัฒนาบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเมอืง 

ให้เป็นเมอืงน่าอยู่

อย่างยั่งยืน
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2.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนบนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  โดย
เชื่อมโยงดังนี้ 

 

 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า 
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :  ด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า 
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านความมั่งคง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :  ด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านความมั่งคง 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
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 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร
จัดการน้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่าง
ยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า 
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
สูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และAEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :  ด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ า
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
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ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และ
การค้าชายแดนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า 
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้า

ชายแดนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้า
ชายแดนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :  ด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้า
ชายแดนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ     
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 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล้าพูน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองเกษตรสีเขียว 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมืองนิเวศน์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัดล าพูน ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า 
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์   
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :  ด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)                                         ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 เทศบาลเมืองล าพูน                                                                                                                         หนา้ 2 - 50 

 ความเชื่อมโยงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม 
ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัดล าพูน ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า 
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาผงัเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับ
การพัฒนา เมืองในอนาคต 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :  ด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม 
ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับ
การพัฒนา เมืองในอนาคต 
 

 ไทยแลนด์ 4. 0 (Thailand 4.0) กับเทศบาลเมืองล้าพูน 
  ไทยแลนด์ 4.0 คือ วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ในยุค 4.0 เทศบาลเมืองล าพูนได้ปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจและ
สังคมยุคดิจิทัลโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันเป็นภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ส าหรับ
เทศบาลเมืองล าพูน พร้อมเป็นกลไกหลักกลไกหนึ่งในการด าเนินการ บริหารจัดการเตรียมตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลง และมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สอดคล้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองล าพูน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล้าพูน พ.ศ. 2561 - 2565 ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์

จังหวัดล าพูน 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ขององค์การ

บริหาร     

ส่วนจังหวัด

ล าพูน 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ของเทศบาล

เมอืงล าพูน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

เมืองหัตถ 

นวัตกรรม 

สรา้งสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เมืองเกษตรสีเขียว 

ปลอดภัยและ

ปราดเปร่ือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เมืองจุดหมายปลายทาง

แห่งการท่องเที่ยวเชงิ

ประสบการณ์วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

เมืองแห่งคุณภาพ

ชีวติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

เมืองนิเวศน ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจบน

ศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร 

วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล  

โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 . พัฒนาคุณภาพ

ชีวติและชุมชนท้องถิ่นให้เขม้แข็งบน

รากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4        

ด้านระบบโครงสรา้ง

พืน้ฐาน ภูมิ

สถาปัตยกรรมในเขต

เมืองเก่า รวมทัง้การ

พัฒนาเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5       

ด้านการสรา้ง

ความเขม้แข็ง

ของชุมชน การมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1       

ดา้นส่งเสรมิ

คุณภาพการศึกษา  

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    

ด้านการบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   

ด้านสาธารณสุข 

และคุณภาพชีวติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6                

ด้านสังคม 

การเมือง และ

บรหิารราชการ

ท้องถิ่นให้เป็นไป

ตามหลกัการ

บรหิารจัดการที่ด ี

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผังเมืองและ

โครงสรา้งพืน้ฐานเชื่อมกลุ่มจงัหวัด เพื่อ

รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

วสิัยทัศน์ของเทศบาลเมอืงล าพูน 

“ล าพูน เป็นเมืองเกา่ที่มีเสนห่์         

มีคุณภาพชีวติที่ดี                      

บนวิถีความพอเพียง” 

วสิัยทัศน์ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดล าพูน 

“ล าพูน : เมอืงแห่งทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชนโลก” 

วสิัยทัศน์ของจังหวัดล าพูน 

“เมืองแหง่ความสุข  

บนความพอเพียง” 
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ยุทธศาสตรเ์ทศบาลเมืองล าพูน 

ยุทธศาสตร์ อบจ. 

และอปท.              

ในจังหวัด 

ยุทธศาสตร์

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวดั 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ภาคเหนือ 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป ี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคณุภาพการศึกษา  ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
2 3,4 1 4 1 2 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
1 2,5 4 5 4 5 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชวีติ  2 4 2 4 1,2 3 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานภูมิ

สถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเกา่ รวมทัง้การพัฒนาเศรษฐกจิและ

การท่องเที่ยว 

3 1,3 1,2 1,2 3,7 2,6 

5.ยุทธศาสตร์การสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน และการมสี่วน

ร่วมของประชาชน 
2 1,4 2 4 1,5 1,2,4 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม การเมือง และบรหิารราชการ

ท้องถิ่น ใหเ้ป็นไปตามหลักการบรหิารจัดการที่ดี 
1,3 1,4 2 5 2,5,6,9,10 1,4,6 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ของเทศบาลเมืองล้าพูน 
เครื่องมือ  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค – SWOT 
 

SWOT 
การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า SWOT  คือ  เครื่องมือ

เอนกประสงค์ที่มีคุณค่ายิ่ง  สามารถวิเคราะห์การจัดการเมืองได้ในหลายขั้นตอน  เช่น  ระหว่างการจัดท า
วิสัยทัศน์ หรือเตรียมการวิเคราะห์สภาพการณ์  เป็นต้น 
 สามารถใช้ SWOT เพ่ือให้ได้สภาพการณ์ที่ เป็นปัจจุบันของท้องถิ่น  ตลอดจนความสามารถ               
ของเทศบาลในการปฏิบัติการใช้ SWOT  ท าให้เกิดความคิดเชิงยุทธศาสตร์สมจริง 
 ซึ่งในเบื้องต้น  ต้องท าความเข้าใจกับความหมายของค าว่า จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค ใน
บริบทของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เสียก่อน  โดยอธิบายความหมายของจุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  และ
อุปสรรค  พร้อมตัวอย่างให้เข้าใจได้โดยง่ายตามรายละเอียดตารางข้างล่างนี้ 

ความหมาย ตัวอย่าง 

 จุดแข็ง  สิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ  หรือท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 ทรัพยากรการบริหารหรือทุนทรัพย์ของเทศบาล  (แม่น้ า หรือโบราณสถาน) 
 จุดอ่อน  แหล่งทิ้งขยะหรือแหล่งเผาขยะท่ีผิดกฎหมาย 
 ข้อด้อยของเทศบาล  ในเขตตัวเมือง 
 โอกาส  แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศจะเยี่ยมชม 
 จังหวะอันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้  โบราณสถานมากขึ้น  และมีผลท าให้มี 
 เทศบาลดีขึ้นและยกระดับความอยู่ดีกินดี  นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเพ่ิมข้ึน 
 ของประชาชน  
 อุปสรรค  การระบายของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 ปัจจัยภายนอกที่อาจท าให้เกิดปัญหา  ลงต้นน้ าซึ่งท าให้แหล่งน้ าสกปรก  ท าให้เกิด 
  ปัญหาด้านสุขภาพและก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น 

 

 
SWOT  สามารถใช้เพ่ือประเมิน 
➢ จุดแข็งและจุดอ่อนภายใน (กล่าวคือ อยู่ในอ านาจการควบคุมของเทศบาล) และ 
➢ โอกาสและอุปสรรคภายนอก  (กล่าวคือ  ไม่อยู่ในอ านาจการควบคุมของเทศบาล) 

ปัจจัยภายใน  อาจประกอบไปด้วย 
➢ ทรัพยากรการบริหาร : บุคคล การบริหารจัดการ ทรัพย์สินที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์ท าขึ้น

เศรษฐกิจ  ข้อมูล 
➢ ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของเทศบาล  หรือของหน่วยงานภายใน 
➢ ความเห็นชอบในนโยบายภายในของเทศบาล 
➢ สมรรถภาพและความสามารถของเทศบาลในการบังคับใช้นโยบาย 
➢ ความมีอิสระทางการคลังและอ านาจในการใช้ดุลพินิจของท้องถิ่น 
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ปัจจัยภายนอก  อาจประกอบด้วย 
➢ ข้อก าจัดทางทรัพยากรการบริหาร : เศรษฐกิจ  กายภาพ  ก าลังคน  และการบริหารจัดการซึ่งอยู่ภายนอก

หน่วยงาน 
➢ พลังต่าง ๆ :  ดุลอ านาจทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม และเทคโนโลยี 
➢ โครงสร้างสถาบันและการด าเนินการของภาคเอกชน  ซึ่งอยู่ภายนอกการควบคุมของเทศบาล 
➢ การให้ความสนับสนุนหรือคัดค้านของประชาชน 
➢ พันธกิจตามกฎหมาย 
 จากการศึกษาสภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองล าพูน ได้น ามาก าหนดประเด็นเพ่ือการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของการพัฒนาของเทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อันเป็นปัจจัย
ภายในเทศบาลและการวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดอันเป็นปัจจัยภายนอก ตามรายละเอียดของตารางการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลเมืองล้าพูน 
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลเมืองล้าพูน 

ปัจจัยภายใน 
(Internal  Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

 

ด้านองค์กร 

1. วิสัยทัศน์ผู้บริหาร 
2. ความพร้อมและประสิทธิภาพ 
(มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและมี
ความคล่องตัวในการบริหารงาน) 
3. ความร่วมมือของประชาชน /องค์กร 
/ ชุมชน 

1. ขาดบุคลากร/ค่าแรงเพ่ิม 
2. งบประมาณจ ากัด ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางน้อยลง ส่วนมาก
เป็นงบประเภท เบี้ยยังชีพ เงินอุดหนุนอสม. 
(ปัญหาการกระจายอ านาจทางการคลัง , 
ปัญหาประสิทธิภาพการจัดเก็บ) 
3. ขาดคนมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
4. ความร่วมมือของประชาชน/องค์กร/
ชุมชนในการเข้าร่วมประชาคมแผนพัฒนา 

 

ด้านเศรษฐกิจ 

1. เป็นเมืองเก่า มีโบราณสถาน มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
2. เป็นแหล่งผลิต/จ าหน่าย สินค้า
พ้ืนเมือง และการบริการด้านสุขภาพ 
3. ศูนย์กลางจ าหน่ายผลผลิตด้ าน
การเกษตร 

1. ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
2. ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  
สาธารณูปการไม่เพียงพอ 
 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. บ้านเมืองมีความสะอาด 
2. มีภูมิทัศน์เมืองที่สวยงาม 
3. มีการบริหารจัดการด้านขยะ น้ าเสีย 
ที่ด ี
4. การคมนาคมสะดวก 
5. สภาพอากาศดี (มีมลภาวะน้อย) 

1. มีน้ าเสียจากนอกเขตไหลผ่าน 
2. ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือใน
การคัดแยกขยะและดูแลสิ่งของสาธารณะ
หรือทรัพย์สินของทางราชการ 
3. มีเสียงรบกวนจากสถานบันเทิงที่อยู่ใกล้
เขตชุมชน  
4. ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอก/ควัน 
5. ขาดนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 
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ปัจจัยภายใน 
(Internal  Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

 

ด้านสังคม 

1. มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
2. ประชาชนมีความเป็นอยู่เรียบง่าย  
3. ชุมชนมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆ 
4. ประชาชนมีความสามัคคีกัน 
5. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พอสมควร 
6 . ป ร ะช า ช น มี สุ ข ภ า พอน า มั ย ดี
พอสมควร 

1. ขาดสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ยังไม่ดีพอ 
3. มีปัญหายาเสพติดในเยาวชน 
 

 
 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของเทศบาลเมืองล้าพูน 
ปัจจัยภายนอก 

(External  Factors) 
โอกาส 

(Opportunity) 
ข้อจ้ากัด 
(Treat) 

 

ด้านองค์กร 

1. นโยบายรัฐบาล (การกระจาย
อ านาจ) 
2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
3 .  อยู่ ใ ก ล้ ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ภาคเหนือตอนบน 
4. ฟ้ืนฟูสถานที่ส าคัญทางประวัติ 
ศาสตร์ 
5.นโยบายของรัฐบาลด้านการสร้าง
ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1. นโยบายในการจัดสรรเงินอุดหนุนของ
รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง  
2. การมีส่วนร่วมของ  อปท. ยังมีน้อย 
 

 

 

ด้านสังคม 

1. เป็นเมืองเก่าตามแผนแม่บทและผัง
แม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณ
เมืองเก่าล าพูน 
2. ความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง 
3. การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีการ
สื่อสาร 
4. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 
5.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในชุมชน  
(จากรัฐบาล) 

1. การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่
ใ ก ล้ เ ข ต เ ท ศ บ า ล ท า ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ ห า
อาชญากรรม ยาเสพติด  การมั่วสุม 
2. การพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัด
ใกล้เคียงมาตรฐานสูงกว่า   
3. ความเจริญทางเทคโนโลยีท าให้เกิดการ
หลั่งไหลของวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์  ท า
ให้วิถีชีวิตของคนในเขตเปลี่ยนไป 
4. สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น 
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ปัจจัยภายนอก 
(External  Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

ข้อจ้ากัด 
(Treat) 

 

ด้านเศรษฐกิจ 

1. มีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งอยู่
ใกล้ช่วยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ 
2. นโยบายรัฐบาล เช่น โครงการ
พัฒนาเมือง 
3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
สนับสนุนความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ
รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. โครงการเมืองแฝดเชียงใหม่-ล าพูน 
5. แผนและผังแม่บทเมืองเก่าล าพูน 

1. นโยบายการพัฒนาของจังหวัดล าพูน 
เน้นการเกษตรแต่ประชาชนส่วนใหญ่ในเขต
เทศบาลไม่ได้ประกอบอาชีพทางการเกษตร  
2. อาชีพของประชาชนอยู่ในวงจ ากัดไม่
หลากหลาย เช่น รับจ้าง  ข้าราชการ  มีผล
ต่อการพัฒนา 
3. ที่ตั้งของเทศบาลเมืองล าพูนอยู่ใกล้
เชียงใหม่  ท าให้ประชาชนไปใช้จ่ายใน
เชียงใหม่ (นโยบายการพัฒนาเมืองหลัก) 
4. การจัดเก็บภาษีได้น้อยลงเนื่อง 
จากประชาชนมีรายได้ลดลง 

 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องจาก
ล าพูนเป็นเมืองโบราณ 1,๔00 ปี 
2. มีการบูรณาการโครงการสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน อาทิ โครงการ
สาธาณูปโภคใต้ดิน ,โครงการ LOW 
CARBON CITY  โครงการเมืองปั่นได้
เมืองปั่นดี 

1. ขาดความร่วมมือจากประชาชนนอกเขต
ในการก าจัดขยะและการจัดการน้ าเสีย (การ
ที่ประชาชนนอกเขตมาประกอบอาชีพ ก่อ
ปัญหา ขยะ  น้ าเสีย) 
2. ไม่ได้รับความร่วมมือจาก อปท.  นอก
เขตเทศบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ า
เสีย ขยะ) 
3. งบประมาณช่วยเหลือด้านการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมมีน้อยจากองค์กรภายนอก 
(จังหวัด ภาครัฐบาล) 
4.  นโยบายของจั งหวัดไม่ ได้ เน้นด้ าน
สิ่งแวดล้อม 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 

ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ 
อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิด
ที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
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แนวคิดหลักส าหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ Advancing Partnership for 
Sustainability หรือ“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้ 
   1. หนึ่ง ‘การก้าวไกล’ (Advancing) โดยให้อาเซียนมองและก้าวไปด้วยกันสู่อนาคต
อย่างมีพลวัต ใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด และความท้าทาย
ต่าง ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะส าหรับ MSMEs เพ่ือก้าวไปสู่ดิจิทัลอาเซียน (Digital ASEAN) 
   2.สอง ‘การร่วมมือ ร่วมใจ’ (Partnership) ผ่านการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน
ภายในอาเซียนและกับประเทศคู่เจรจาและประชาคมโลกโดยการเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนบวกหนึ่ง และ
โครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางเพ่ิมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ 
โดยค านึงถึงความสมดุลและประโยชน์ต่อประชาชน และเพ่ิมบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกเพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหาส าคัญต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการนี้ ตัวขับเคลื่อนส าคัญส าหรับอาเซียนคือการ
ส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ ทั้งในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎระเบียบ การเชื่อมโยงประชาชน โดยเฉพาะใน
บริบทของปีวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2019 รวมถึงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค 
เพ่ือก้าวไปสู่อาเซียนที่ไร้รอยต่อ (Seamless ASEAN) 
   3. สาม ‘ความยั่งยืน’ (Sustainability) กล่าวคือ การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่
ว่าจะเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืน ความยั่งยืนด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียว และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและศูนย์อาเซียน
เพ่ือผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและมีนวัตกรรมจะมีบทบาทส าคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้ 

การเป็นประธานอาเซียนของไทย ย่อมส่งผลกระทบต่อเทศบาล ในภาพรวมที่ดีขึ้นตาม
แนวคิดหลัก 3 ประการ ที่ได้กล่าวข้างต้น เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ควบคู่ไปกับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด และความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคตที่เกิดขึ้น 
ย่อมท าให้เทศบาลต้องพัฒนาระบบให้ทันสมัย โดยผ่านการส่งเสริมการร่วมมือ ร่วมใจของคนในชุมชนเพ่ือเกิด
การบูรณาการร่วมกันในพ้ืนที่ สู่ความยั่งยืนทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
สังคม การศึกษา อาชีพ  สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อ
ประชาชน ครอบคลุมทุกมิติ โดยประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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ส่วนที่ 3 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเผยแพร่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-บริหารงานท่ัวไป 
-บริการชุมชนและสังคม 
 
-บริการชุมชนและสังคม 
-บริการชุมชนและสังคม 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-การศึกษา 
 
-เคหะและชุมชน 
-การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 
 
-กองช่าง 
-ส านักปลัดฯ/กองการ 
ศึกษา 

- 
-โรงเรียนสังกัดเทศบาล/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-ส านักปลัดฯ/กองวิชาการ 
-หน่วยงานอ่ืนๆ 

2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

-บริหารงานท่ัวไป 
 
-บริการชุมชนและสังคม 
-บริการชุมชนและสังคม 
-บริการชุมชนและสังคม 

-การรักษาความความสงบ
ภายใน 
-การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-เคหะและชุมชน 
 

-ส านักปลัดฯ 
 
-กองการศึกษา 
-กองสาธารณสุขฯ 
-สาธารณสุขฯ/กองช่าง/
ส านักปลดัฯ 

- 
 
- 
- 

-ชุมชนในเขตเทศบาล 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

-บริการชุมชนและสังคม 
 
-บริการชุมชนและสังคม 
 
 
-บริการชุมชนและสังคม 
 
-บริการชุมชนและสังคม 
 
-การเศรษฐกิจ 

-การศึกษา 
 
-สาธารณสุข 
 
 
-สร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 
-การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
-การพาณิชย ์

-กองการศึกษา 
 
-กองแพทย์/กองสาธารณสุข 
 
 
-กองสวัสดิการฯ 
 
-กองการศึกษา 
 
-กองสาธารณสุข 

-โรงเรียนสังกัดเทศบาล/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-ชุมชนในเขตเทศบาล 
-กองทุนผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทย 
-ชุมชนในเขตเทศบาล 
 
-โรงเรียนสังกัดเทศบาล/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 -  



ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)                                                                 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
 

เทศบาลเมืองล าพูน                                                                                                                              หน้า 3 - 59 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรม
ในเขตเมืองเก่า รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

-บริการชุมชนและสังคม 
-บริการชุมชนและสังคม 
 
-บริการชุมชนและสังคม 
 
-การเศรษฐกิจ 

-เคหะและชุมชน 
-สร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 
-การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

-กองช่าง 
-กองสวัสดิการฯ 
 
-ส านักปลัด 
 
-กองช่าง 

-ชุมชนในเขตเทศบาล/อบจ. 
-ชุมชนในเขตเทศบาล 
 

- 
 

-ชุมชนในเขตเทศบาล 

5 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

-บริหารงานท่ัวไป 
-บริการชุมชนและสังคม 
 
-บริการชุมชนและสังคม 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-การศึกษา 
 
-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

-ทุกกอง 
-กองการศึกษา 
 
-เทศบาลเมืองล าพูน 
-กองสวัสดิการฯ 

- 
-โรงเรียนสังกัดเทศบาล/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-ชุมชนในเขตเทศบาล 
 

6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการเมือง และบริหารราชการท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

-บริหารงานท่ัวไป 
 
-บริหารงานท่ัวไป 
-บริการชุมชนและสังคม 
-บริการชุมชนและสังคม 
-บริการชุมชนและสังคม 
 
-บริการชุมชนและสังคม 
 
-การเศรษฐกิจ 
-การด าเนินงานอ่ืน 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
 
-การรักษาความสงบภายใน 
-สาธารณสุข 
-เคหะและชุมชน 
-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-อุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานงบกลาง 
 

-กองวิชาการฯ/กองคลัง 
/กองสาธารณสุข/ส านักปลัด 
-ส านักปลัด/กองช่าง 
-สาธารณสุข 
-กองช่าง 
-กองสวัสดิการฯ/กองช่าง 
 
-ส านักปลัด 
 
-กองช่าง 
-ส านักปลัด 

- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

รวม 6 4 10 8 5 
 



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

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

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 0 0 2 180,000 2 180,000 2 180,000 6 540,000

1.2 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 88 27,501,625 86 23,249,900 86 20,457,900 260 71,209,425

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 9 96,345,000 13 75,557,300 11 24,357,300 11 24,357,300 44 220,616,900

1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 9 3680000 9 3680000 9 3680000 27 11,040,000

รวม 0 0 9 96,345,000 112 106,918,925 108 51,467,200 108 48,675,200 337 303,406,325

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 1 40000 1 40,000 1 40,000 3 120,000

2.2 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 2 100,000 2 100,000 2 100,000 6 300,000

2.3 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 4 65,000 4 65,000 4 65,000 12 195,000

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 15 29,534,550 15 39,520,030 15 39,540,160 45 108,594,740

รวม 0 0 0 0 22 29,739,550 22 39,725,030 22 39,745,160 66 109,209,740

3.1 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 9 860,000 9 860,000 9 860,000 27 2,580,000

3.2 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 96 7,873,617 90 3,674,117 89 3,624,117 275 15,171,851

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 16 18,846,400 16 18,846,400 16 18,846,400 48 56,539,200

3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 1 100,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 7 700,000

3.5 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 1 500,000 5 5,560,000 4 5,060,000 4 5,060,000 14 16,180,000

รวม 0 0 2 600,000 128 33,340,017 121 28,640,517 120 28,590,517 371 91,171,051

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 101 179,686,624 95 169,276,789 84 156,444,579 85 160,351,779 365 665,759,771

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 1 2,000,000 9 4,700,000 8 2,700,000 8 2,700,000 26 12,100,000

4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 7 2,430,000 10 3,390,000 10 3,390,000 10 3,390,000 37 12,600,000

รวม 0 0 109 184,116,624 114 177,366,789 102 162,534,579 103 166,441,779 428 690,459,771

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศกึษำ เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน  

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมสิถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ปี 2565 รวม 5 ปี

เทศบำลเมืองล ำพูน

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ปี 2564ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ยุทธศำสตร์

หน้า 3 - 60



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

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

ปี 2565 รวม 5 ปีปี 2564ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ยุทธศำสตร์

5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 0 0 8 2,422,000 8 2,422,000 8 2,422,000 24 7,266,000

5.2 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 5 12,044,673 5 12,044,673 5 12,044,673 15 36,134,019

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 12 660,000 12 660,000 12 660,000 36 1,980,000

รวม 0 0 0 0 25 15,126,673 25 15,126,673 25 15,126,673 75 45,380,019

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 0 0 30 4,137,500 27 2,670,500 27 2,670,500 84 9,478,500

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 9 305,000 9 305,000 9 305,000 27 915,000

6.3 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 1 70,000 1 70,000 1 70,000 3 210,000

6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 16 1,231,000 16 1,231,000 16 1,231,000 48 3,693,000

6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 9 1,203,000 9 1,203,000 9 1,203,000 27 3,609,000

6.8 แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000

รวม 0 0 0 0 66 7,446,500 63 5,979,500 63 5,979,500 192 19,405,500

รวมท้ังส้ิน 0 0 120 281,061,624 467 369,938,454 441 303,473,499 441 304,558,829 1,469 1,259,032,406

6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมอืง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

หน้า 3 - 61



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเฮือนศลิปิน - เพ่ือสร้างคุณค่าและเชิดชู - ออกแบบตกแต่ง - 120,000 120,000 120,000 - มีการจัดกิจกรรม - ศิลปินล าพูนมีขวัญ กองวิชาการฯ

หริภุญชัย เกียรติศิลปินเมืองล าพูน เป็น องค์ประกอบการจัดแสดง ต่อเน่ืองโดยมีศิลปินมา และก าลังใจในการ

การรวบรวมผลงานและ ผลงานของศิลปิน ได้แก่ แสดงผลงานอย่างน้อย สร้างผลงาน

จัดแสดง กรอบไม้ ผ้า ป้าย ฯลฯ 2 ท่าน ต่อปี -เป็นการเผยแพร่

- เปิดตัวโครงการ ช่ือเสียงผลงานของ

และจัดท าส่ือส่ิง ศิลปินล าพูนในสาขา

พิมพ์เผยแพร่ผลงาน ต่างๆให้เป็นท่ีรู้จักกัน

อย่างแพร่หลาย

2 โครงการอนุรักษ์และพัฒนา การประชาสัมพันธ์เมืองเก่า - ก าหนดรูปแบบและมี - 60,000 60,000 60,000 - พนักงานเทศบาลและ - พนักงานเทศบาล กองวิชาการฯ

บริเวณเมืองเก่าล าพูน - เพ่ือเสริมสร้างความรู้ การประชาสัมพันธ์ผ่าน ประฃาชนมีความรู้ความ และประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจและส านึกในคุณค่า ส่ือประเภทต่างๆ เข้าใจเก่ียวกับการ ความเข้าใจคุณค่าของ

ความส าคัญของเมืองเก่า -จัดแถลงข่าวและประชาคม อนุรักษ์และพัฒนา เมืองเก่า

- เพ่ือสร้างจิตส านึกรักท้องถ่ิน ท้องถ่ินเพ่ือสร้างกลไก เมืองเก่าล าพูน ร้อยละ 

ความร่วมมือ 70

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination)

          1. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 3 - 62



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination)

          1. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา -จัดอบรมหรือศึกษาดูงาน -มีการจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์

บริเวณเมืองเก่าล าพูน ด้านการจัดการเมืองเก่า เพ่ือประชาสัมพันธ์

(ต่อ) แก่บุคลากรในสังกัด เมืองเก่า อย่างน้อย 1

เทศบาลฯ  ฉบับ ต่อปี

-จัดท าแบบสอบถาม

ความรู้ความเข้าใจตัว

เมืองเก่าล าพูน

- จัดท าวารสารเสียง

ล าพูน

-จ้างท่ีปรึกษาด าเนินการ

ออกแบบและพัฒนาตาม

แผนแม่บทเมืองเก่าและ

จัดท าฐานข้อมูล

รวม 2  โครงการ - - 0 180,000 180,000 180,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 3 - 63



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการนิเทศการศกึษา  -เพ่ือนิเทศช่วยเหลือครูผู้สอน -บุคลากรในโรงเรียน - 5,000 5,000 5,000 -ร้อยละ100ได้รับการ -บุคลากรในโรงเรียน กอง

ในการแก้ไขปัญหาการเรียน ด าเนินการสอนอย่างมี นิเทศอย่างต่อเน่ือง ด าเนินการสอนอย่าง การศึกษา

-เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไป ประสิทธิภาพและได้รับ มีประสิทธิภาพและ /โรงเรียนสังกัด

ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การนิเทศทุกคน ได้รับการนิเทศทุกคน เทศบาล

และการจัดการเรียนสอนอย่าง - การนิเทศเป็นไปอย่าง -การนิเทศเป็นไปอย่าง /ศูนย์พัฒนา

หลากหลาย เป็นระบบท าให้บุคลากร เป็นระบบท าให้บุคลากร เด็กเล็กฯ

-เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจกับครู มีทัศนคติท่ีดีมีการนิเทศ มีทัศนคติท่ีดี ห้องเรียน

ในการพัฒนาและการจัด แบบกัลยาณมิตร ทุกห้องสะอาดมาก

การเรียนการสอน - ห้องเรียนทุกห้องสะอาด ย่ิงข้ึน นักเรียนมีส่วน

-เพ่ือเย่ียมช้ันเรียนพบปะครู มากย่ิงข้ึน นักเรียนมีส่วน ร่วม เป็นเจ้าของร่วม

และนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าของร่วมกัน กันจัดแต่งห้องเรียน

จัดตกแต่งห้องเรียน เอื้อต่อการเรียนการสอน

เอื้อต่อการเรียนการสอน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 64



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

2 โครงการพัฒนานวัตกรรม -ครูมีความรู้ความสามารถใน -บุคลากรทางการศึกษา - 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 90บุคลากร -บุคลากรทางการ กองการศึกษา

และ การวิจัยคุณภาพ ด้านการจัดท าส่ือการเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล ทางการศึกษามีความรู้ ศึกษามีความรู้ ความ /โรงเรียนสังกัด

การศึกษา การสอนท่ีเหมาะสม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเข้าใจและมีนวัต เข้าใจและมีนวัตกรรม เทศบาล

-เพ่ือหาความรู้และวิธีการใน กรรมใหม่ ในการ ใหม่ในการประยุกต์ใช้ /ศูนย์พัฒนา

การจัดการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้ในการจัด ในการจัดการเรียน เด็กเล็กฯ

แบบใหม่ การเรียนการสอน การสอน

3 โครงการประชุม/อบรม/ - เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการ - จัดให้มีการประชุม 12 - 10,000 10,000 10,000 -ผู้บริหารสถานศึกษา -ผู้บริหารเทศบาลมี กองการศึกษา

สัมมนาพัฒนาครูบุคลากร ท่ีเก่ียวข้องด้านการจัดการ คร้ังต่อปี หัวหน้าหน่วยงานใน ความเข้าใจอันดีต่อกัน /โรงเรียนสังกัด

ทางการศกึษา ศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อ -ผู้บริหารเทศบาล/ กองการศึกษา ในการท่ีจะร่วมมือกัน เทศบาล

 -ประชุมผู้บริหารสถาน/ นโยบายของผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา/ ได้น าข้อหารือด้านจัด ในพัฒนาโรงเรียนใน /ศูนย์พัฒนา

ศึกษาหัวหน้าหน่วยงาน,ครู - เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ หัวหน้าหน่วยงานในกอง การศึกษาไปพัฒนา ทิศทางเดียวกัน เด็กเล็กฯ

บุคลากรทางการศึกษาใน การจัดการศึกษา การศึกษา อย่างต่อเน่ืองและมี -การพัฒนาโรงเรียนใน

กองการศึกษา - เพ่ือรองรับการประเมินคุณ ประสิทธิภาพ สังกัดเป็นไปอย่างมี

ภาพท้ังภายในและภายนอก ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

-ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ - จัดอบรมให้กับพนักงาน ครู - พนักงานครู บุคลากรทาง - 70,000 70,000 70,000 -ร้อยละ 80 ของพนัก -พนักงานครู บุคลากร

 ด้านการเงินพัสดุ งาน บุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าท่ี การศึกษา เจ้าหน้าท่ีผู้ งานครู บุคลากรทาง ทางการศึกษาเจ้าหน้าท่ี

สารบรรณ ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระ เก่ียวข้อง จ านวน 150 การศึกษา เจ้าหน้าท่ีได้ มีความรู้ความเข้าใจ

บวนการข้ันตอนระเบียบข้อบังคับ คน รับการฝึกอบรมฯ ด้านการเงิน พัสดุ งาน

ด้านการเงินพัสดุ งานสารบรรณ สารบรรณมากย่ิงข้ึน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 65



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

ต่อ -เพ่ิมพูนความรู้บุคลากรทาง - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านการ -จัดให้มีการอบรมเพ่ิมพูน - 50,000 50,000 50,000 -บุคลากรทางการ - มาตรฐานการวัดการ กองการศึกษา

การศึกษาด้านการวิจัย วิจัยทางการศึกษา ความรู้ด้านการวิจัยทา ศึกษามีความรู้ความ ศึกษาของเทศบาลอยู่ /โรงเรียนสังกัด

การศึกษา - เพ่ือให้ทราบทิศทางการ งการศึกษาให้กับพนักงาน เข้าใจ ด้านการวิจัย ในเกณฑ์ท่ีดีข้ึน เทศบาล

ศึกษาในอนาคต ครู อย่างน้อยภาคเรียนละ การศึกษามากข้ึน /ศูนย์พัฒนา

 1 คร้ัง เด็กเล็กฯ

-สนับสนุนส่งเสริมพนักงาน -เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการ  -ครูสังกัดเทศบาลเมือง - 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 90 พนักงาน -เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ครูเทศบาลเข้ารับการฝึก ศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจใน ล าพูน  จ านวน 150 คน ครูท่ีเข้ารับการอบรม เรียนการสอนดีข้ึน

อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่ิงใหม่ๆ และให้ทันโลกทันเหตุ สามารถน ามาปรับใช้ - นักเรียนมีคุณภาพ

สัมมนาร่วมกับหน่วยงานอืน่ การณ์ ในด้านการศึกษาอย่าง ในการเรียนการสอน ตามมาตรฐาน

ต่อเน่ือง

-ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน -เพ่ือให้ครูสามารถใช้งานวิจัย -ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล - 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละ 100 ครู -ครูสามารถวิจัยพัฒนา

พัฒนาการเรียนรู้แก้ปัญหาใน ท้ัง 4 โรงเรียน สามารถน าปัญหาใน การเรียนรู้แก้ปัญหาใน

ช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช้ันเรียนมาวิจัยเพ่ือการ ช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิ

แก้ไขปัญหาได้ ภาพ

-ขยายผลการอบรมของ -เพ่ือให้ครูท่ีเข้ารับการอบรม -จัดประชุมช้ีแจงและขยาย - 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 100 ของพนัก -ครูผู้สอนสามารถน า

พนักงานครูและลูกจ้าง จากกรมส่งเสริมการปกครอง ผลการด าเนินกิจกรรมจาก งานครูท่ีรับการอบรมฯ ความรู้ท่ีได้รับไป

ท้องถ่ินหรือหน่วยงานอืน่ ส่วนกลางให้เพ่ือนพนักงาน มาขยายผลความรู้ต่อ ปรับปรุงการเรียนการ

น าความรู้ไปขยายผลได้ ครูและพนักงานจ้างได้ เพ่ือนครู สอนให้ดีย่ิงข้ึน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 66



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

ต่อ -อบรมการจัดท าและประกวด - เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ -ด าเนินการอบรมพนักงาน - 40,000 40,000 40,000 -พนักงานครู ร้อยละ -ครูผู้สอนใช้ส่ือท่ีสร้าง กอง

ส่ือการเรียนการสอน กระตือรือร้น ต่อการพัฒนาการ ครูและลูกจ้างให้มีความรู้ 100  มีความกระตือ ข้ึนตรงตามวัตถุประสงค์ การศึกษา

เรียนการสอน ความเข้าใจในการเรียน รือร้นต่อการพัฒนาการ ในวิชาท่ีสอน และท าให้ /โรงเรียนสังกัด

- เพ่ือให้ครูผู้สอนมีส่ือการเรียน การสอน เรียนการสอนมากข้ึน การจัดการเรียนการ เทศบาล

การสอนใช้ประกอบการเรียน - จัดให้มีการประกวดส่ือ โดยการจัดท าส่ือการ สอนของโรงเรียนใน /ศูนย์พัฒนา

การสอนอย่างเพียงพอ การเรียนการสอนดีเด่น สอนใช้ประกอบในการ สังกัดเทศบาลเมือง เด็กเล็กฯ

-อบรมพัฒนาครูด้านการผลิต -ครูผู้สอนทุกกลุ่ม 8 กลุ่ม เรียนอย่างเพียงพอ ล าพูนมีประสิทธิภาพ

ส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีทันสมัย สาระฯ ย่ิงข้ึน

4 โครงการอบรมพัฒนา -เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการ -พนักงานครู และบุคลากร - 132,500 132,500 132,500 -พนักงานครู และ -พนักงานครูบุคลากร กอง

ทักษะการสอน 8 กลุ่ม ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทางการศึกษาโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาปฏิบัติ การศึกษา

สาระฯ -เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการและ สังกัดเทศบาล และศูนย์ ร้อยละ 100 ได้รับการ การสอนได้อย่างมี /โรงเรียนสังกัด

เทคนิคการสอนใหม่ท้ัง 8 กลุ่ม พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ประสิทธิภาพ ท้ังด้าน เทศบาล

สาระการเรียนรู้ วิชาการและเทคนิค /ศูนย์พัฒนา

ใหม่ๆ เด็กเล็กฯ

5 โครงการเพ่ิมศักยภาพ -เพ่ือจัดส่งครูเข้าร่วมการประชุม  -โรงเรียนสังกัดเทศบาล4 - 30,000 30,000 30,000 -ครูมีการพัฒนา -พนักงานครูมีเจตคติ กอง

การจัดการเรียนการสอน อบรม เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้า โรงเรียน และศูนย์พัฒนา ศักยภาพในด้านการ ท่ีดีต่อการปฏิบัติหน้าท่ี การศึกษา

วิชาชีพให้แก่ พนักงานครู เด็กเล็ก จัดการเรียนการสอน และมีความรู้ ความคิด /โรงเรียนสังกัด

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 4 อย่างมีคุณภาพ ริเร่ิมสร้างสรรค์ทัน เทศบาล

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อเหตุการณ์ /ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 67



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

6 โครงการพัฒนาบุคลากร -เพ่ือจัดอบรมบุคลากรทางการ -ด าเนินการอบรม - 100,000 100,000 100,000 -บุคลากรทางการ -บุคลากรทางการศึกษา กอง

ทางการศกึษาและ ศึกษาเจ้าหน้าท่ี ศึกษาดูงานด้าน เจ้าหน้าท่ีบุคลากร ศึกษาและเจ้าหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ีในสังกัด การศึกษา

เจ้าหน้าท่ี การจัดการศึกษาท้ังในประเทศ จ านวน 140 คน ร้อยละ 90 น าเอา ได้รับการพัฒนาความรู้ /โรงเรียนสังกัด

และต่างประเทศ -ด าเนินการศึกษาดูงาน ความรู้ท่ีได้รับจากการ ก และได้รับประสบการณ์  เทศบาล

-เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและ พัฒนาการสอนมา ตรงในการอบรมและ /ศูนย์พัฒนา

ปฏิบัติงาน และแลกเปล่ียนความ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ ปรับใช้ การศึกษาดูงาน เด็กเล็กฯ

คิดเห็นซ่ึงกันและกัน เช่ือมความสัมพันธ์อันดี -บุคลากรทางการศึกษา

-เพ่ือจัดบุคลากรทางการศึกษา ต่อกัน ได้เข้ารับการอบรมของ

เข้ารับการอบรมของหน่วยงาน หน่วยงานต่างๆ

ต่าง ๆ

โครงการประชุมสัมมนา - เพ่ือจัดประชุมวิเคราะห์และ -พนักงานครู และบุคลากร - 80,000 80,000 80,000 -พนักงานครูและ -พนักงานครู และ กอง

เชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และ แผนการจัดการคุณภาพการ ทางการศึกษา จ านวน บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา การศึกษา

วางแผนงานจัดการ ศึกษาของโรงเรียนสังกัด 150คน ร้อยละ100 ได้ร่วมกัน สามารถพัฒนาปรับปรุง /โรงเรียนสังกัด

คุณภาพจัดการศกึษาและ เทศบาลเมืองล าพูน และศึกษา วิเคราะห์และวางแผน คุณภาพการจัดการ เทศบาล

ทัศนศกึษาดูงาน ดูงานของพนักงานครู และ การพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาให้ได้มาตรฐาน /ศูนย์พัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา ศึกษา และศึกษาดูงาน และน าประสบการณ์ เด็กเล็กฯ

มาปรับใช้ในการจัด

การเรียนการสอน

8 โครงการวันครู -เพ่ือจัดกิจกรรมให้พนักงานครู -จัดให้มีพิธีท าบุญตักบาตร - 10,000 10,000 10,000 -พนักงานครูร้อยละ -พนักงานครูมีความ กอง

สังกัดเทศบาลเมืองล าพูนได้ พิธีทางศาสนา พิธีมอบใบ 100 เข้าร่วมกิจกรรม ระลึกถึงครู อาจารย์ การศึกษา

ระลึกถึงบูรพณาจารย์ ประกาศครูดีเด่นประเภท วันครู และร่วมท าพิธีทาง  /โรงเรียนสังกัด

-ให้สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ต่าง ๆ  -พนักงานครูร้อยละ ศาสนา เทศบาล

ระหว่างครูด้วยกันเอง - พนักงานครู จ านวน 100 ให้ความร่วมมือ -พนักงานครูมีขวัญและ /ศูนย์พัฒนา

-เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ  150 คน ในการร่วมกิจกรรม ก าลังใจในการปฏิบัติ เด็กเล็กฯ

ก าลังใจ วันครู งาน

7
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

9 โครงการเสริมสร้าง - เพ่ือให้ บุคลากรทางการศึกษา -จัดให้มีการอบรม และฝึก - 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละ90 บุคลากรทาง - ครู นักเรียน เยาวชน กอง

คุณธรรม จริยธรรม และนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนใน ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา การศึกษา นักเรียนได้ ได้ฝึกปฏิบัติตนเป็น การศึกษา

บุคลากรทางการศกึษา พุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง มีนักเรียนเข้าร่วม การศึกษาอบรมปฏิบัติ พุทธมากะอยู่ในพระ /โรงเรียนสังกัด

และนักเรียน - เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา -  จัดให้มีการบรรพชา ตามหลักพุทธ ศาสนา พุทธศาสนาและน า เทศบาล

นักเรียนเข้าถึงหลักธรรมของ สามเณรภาคฤดูร้อน -ร้อยละ 90 ของ หลักธรรม ค าสอนไป /ศูนย์พัฒนา

พุทธศาสนาและศาสนาพิธีต่างๆ ส าหรับเด็กและเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เด็กเล็กฯ

- เพ่ือปลูกฝังให้มีระเบียบวินัยใน ในเขตเทศบาล นักเรียน ปฏิบัติตาม อย่างมีความสุข

ตนเอง, รู้จักเสียสละ -จัดให้มีการอบรมให้ ค่านิยมพ้ืนฐานของ ครู นักเรียน เยาวชนใน

-เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความรู้และฝึกปฏิบัติใน คนไทย เขตท่ีได้รับการฝึก

จริยธรรมท่ีดีงามให้กับครู การเสริมสร้างวินัย ปฏิบัติตนในการบรรพชา

และนักเรียน คุณธรรม และจริยธรรม มีความซาบซ้ึงในหลัก

-ให้รู้จักการอยู่ร่วมกันเป็น แก่ครู เด็กนักเรียน ธรรมค าสอนของพระ 

 หมู่คณะ รู้จักความสามัคคี -จัดให้มีการอบรมหลักธรรม พุทธศาสนา 

-เพ่ือจัดอบรมเข้าค่ายจริยธรรม ค าสอนของพุทธศาสนาแก่ -นักเรียนมีวินัยใน

-เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน ตนเองในการปฏิบัติตน

นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ ปฏิบัติ -จัดกิจกรรมสร้างความ ในโอกาสต่าง ๆ

ตามค่านิยมพ้ืนฐานของคนไทย สามัคคีให้กับครูและ -นักเรียนมีความเข้าใจ

นักเรียน ในหลักธรรมค าสอนของ

-บุคลากรทางการศึกษา ศาสนาอย่างแท้จริง

นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ -บุคลากรทางการศึกษา  

ปฏิบัติตามค่านิยมพ้ืนฐาน นักเรียน ปฏิบัติตามค่า

ของคนไทย นิยมพ้ืนฐานของคนไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 69



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

10 โครงการสร้างจิตส านึก -จัดอบรมสัมมนาการสร้างจิต -พนักงานเทศบาล - 10,000 10,000 10,000 -ครูเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ -พนักงานเทศบาลพนัก กอง

เพ่ือป้องกันการทุจริต ส านึกให้พนักงาน และบุคลากร พนักงานครู เจ้าหน้าท่ี ความเข้าใจปฏิบัติ งานครู เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ การศึกษา

ทางการศึกษา ในการบริหาร  จ านวน  160 คน ราชการด้วยความ ราชการด้วยความ /โรงเรียนสังกัด

ราชการ ให้มีความเป็นธรรม ยุติธรรม โปร่งใส  ยุติธรรม โปร่งใส เทศบาล

โปร่งใส /ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กฯ

11 โครงการส ารวจเด็กท่ีมี -เพ่ือส ารวจเด็กท่ีมีอายุครบ -จัดท าแบบรายงาน และ - 1,000 1,000 1,000  -มีข้อมูลเด็กท่ีมีอายุ -ได้รับทราบจ านวนเด็ก กอง

อายุตามเกณฑ์การศกึษา 7 ปีบริบูรณ์ ตามเกณฑ์การ แบบสอบถามส ารวจเด็ก ตามเกณฑ์การศึกษา ท่ีมีอายุเข้าเกณฑ์การ การศึกษา

ภาคบังคับ เพ่ือเข้าเรียน ศึกษาภาคบังคับ ในเขตเทศบาลเพ่ือให้ได้ ภาคบังคับ ศึกษาภายในเขต /โรงเรียนสังกัด

ตามพรบ.การศกึษา รับการศึกษาโดยเท่า เทศบาล เทศบาล

เทียมกัน - ทราบข้อมูลในการเข้า /ศูนย์พัฒนา

เรียนของเด็ก เด็กเล็กฯ

12 โครงการบริหารจัดการ -เพ่ือพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ - บุคลากรทางการศึกษา - 5,000 5,000 5,000 -บุคลากรทางการศึกษา -บุคลากรทางการศึกษา กอง

ศึกษาภาคเีครือข่ายใน ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ โรงเรียนสังกัดเทศบาล ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม ได้มีการพัฒนาตนเอง การศึกษา

สถานศกึษา (MOU) เหตุการณ์ปัจจุบัน เมืองล าพูนท้ัง 4 โรงเรียน ศึกษาภาคีเครือข่ายใน อย่างต่อเน่ือง /โรงเรียนสังกัด

-เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาและหน่วย -โรงเรียนมีการแลก เทศบาล

สถานศึกษาและหน่วยงานอืน่ งานอืน่ เปล่ียนสัมพันธ์กับ /ศูนย์พัฒนา

สถานศึกษาและชุมชน เด็กเล็กฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 70



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

13 โครงการชุมชนสัมพันธ์ -เพ่ือสร้างความร่วมมือความ -จัดท าเอกสารเผยแพร่ - 30,000 30,000 30,000 -จัดท าเอกสารเผยแพร่  - สร้างความร่วมมือ กอง

เข้าใจระหว่างโรงเรียนและ ข่าวสารของโรงเรียนภาค ข่าวสารของโรงเรียน ความเข้าใจระหว่าง การศึกษา

ชุมชน ในอันท่ีจะพัฒนาคุณภาพ เรียนละ1 คร้ัง ภาคเรียนละ 1คร้ัง โรงเรียน ครอบครัวและ /โรงเรียนสังกัด

การศึกษา -จัดประชุมผู้ปกครอง -จัดประชุมผู้ปกครอง ชุมชน ท่ีจะพัฒนา เทศบาล

-เพ่ือให้ชุมชน ผู้ปกครอง  นักเรียน อย่างน้อยภาค นักเรียน อย่างน้อยภาค คุณภาพการศึกษา /ศูนย์พัฒนา

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เรียนละ 1 คร้ัง เรียนละ 1 คร้ัง -ชุมชน ผู้ปกครองคณะ เด็กเล็กฯ

โรงเรียน -บุคลากรทางการศึกษา -คณะกรรมการสถาน กรรมการสถานศึกษา

-เพ่ือแลกเปล่ียนข่าวสาร  ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาฯและชมรมผู้ และชมรมผู้ปกครองมี

ข้อมูลและส่ือสารระหว่าง ร้อยละ 100 ปกครองและศิษย์เก่า ส่วนร่วมในการพัฒนา

โรงเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน -ประสานความร่วมมือจัด ร้อยละ 90ได้เข้าร่วม โรงเรียน

-เพ่ือรวมกลุ่มชมรมผู้ปกครอง หางบประมาณเพ่ือพัฒนา การประชุม - มีการแลกเปล่ียนข่าว

ครูและศิษย์เก่า โรงเรียน สารข้อมูลและส่ือสาร

- เพ่ือสร้างกิจกรรมความ -จัดประชุมสัมมนาคณะ ระหว่างโรงเรียน

สัมพันธ์อันดีร่วมกัน ระหว่าง กรรมการสถานศึกษาและ ผู้ปกครองและชุมชน

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชมรมผู้ปกครอง ครูและ -มีการรวมกลุ่มชมรม

นักเรียน  คณะกรรมการ ศิษย์เก่า ภาคเรียนละ 2 ผู้ปกครอง ครู และศิษย์

สถานศึกษาและชุมชน คร้ัง เก่า

14 โครงการจัดท าเอกสาร -เพ่ือจัดท าเอกสารเผยแพร่ทาง -เพ่ือเผยแพร่ผลงาน และ - 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละ 100พนักงาน -พนักงานครู กอง

เผยแพร่ทางวิชาการ วิชาการของโรงเรียนสังกัด เอกสารทางวิชาการ ครูผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และมีผู้มีส่วนเก่ียวข้อง การศึกษา

เทศบาลเมืองล าพูน ได้รับทราบถึงผลงาน ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร /โรงเรียนสังกัด

และเอกสารทางวิชาการ ทางวิชาการของโรงเรียน เทศบาล

ของโรงเรียนสังกัด สังกัดเทศบาลเมือง /ศูนย์พัฒนา

เทศบาลเมืองล าพูน ล าพูน เด็กเล็กฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 71



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

15 โครงการโรงเรียนส่งเสริม -เพ่ือพัฒนาด้านสุขภาพของ -นักเรียนทุกระดับช้ัน  - 140,000 140,000 140,000 -นักเรียนทุกระดับช้ัน  -นักเรียนเป็นผู้มีความ  กอง

สุขภาพ นักเรียนให้สอดคล้องกับแนว ได้รับการส่งเสริมการ ได้รับการส่งเสริมการ พร้อมสมบูรณ์ ท้ัง การศึกษา

นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วน พัฒนาด้านสุขภาพ พัฒนาด้านสุขภาพครบ ร่างกายและจิตใจ /โรงเรียนสังกัด

หน้าของรัฐบาล -นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ถ้วนหน้าร้อยละ 100 –โรงเรียนมีแนวทางการ เทศบาล

-เพ่ือเป็นการพัฒนาขีดความ มีความรู้ไปปฏิบัติได้  -นักเรียนท่ีมีภาวะ ด าเนินงานป้องกันภาวะ /ศูนย์พัฒนา

สามารถในการจัดรูปแบบหรือ สามารถควบคุมภาวะ โภชนาการเกินลดความ โรคอว้นท่ีอาจจะเกิดข้ึน เด็กเล็กฯ

กระบวนการส่งเสริมสุขภาพใน โภชนาการให้ลดลงจากเดิม เส่ียงภาวะโรคอว้นเกิน ต่อบุคลากรและนักเรียน

โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -นักเรียนทุกคนมีทักษะ ร้อยละ 60ของจ านวน ได้อย่างถูกต้อง  

-เพ่ือให้นักเรียนท่ีมีภาวะโภชนา ส าหรับการปฏิบัติตนท่ีดีใน นักเรียนท่ีเข้าร่วมท้ังหมด -นักเรียนมีทักษะการ

การเกินมีความรู้และความเข้าใจ การรักษาสุขภาพอนามัย -อาคาร สถานท่ี ภายใน ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีดีในการ

ในการดูแลรักษาสุขภาพปรับ ปากและฟันให้ถูกวิธี โรงเรียนมีความสะอาด รักษาสุขภาพอามัยปาก

เปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค -บุคลการด้านการรักษา เรียบร้อย และฟันได้อย่างถูกวิธี

อาหารและการออกก าลังกาย ความสะอาดภายใน -มีวัสดุทางการแพทย์ 

ท่ีเหมาะสม อาคารสถานท่ี ยารักษาโรคเพียงพอต่อ

-เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมท้ัง จ านวนบุคลากร และ

ด้านร่างกายและจิตใจเพ่ือเป็นท่ี นักเรียน

ยอมรับของชุมชน -อาคารสถานท่ีมีความ

-เพ่ือจัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์ สะอาดเรียบร้อย

ยารักษาโรคในห้องพยาบาลของ

โรงเรียน

-เพ่ือจัดหาบุคลากรด้านการ

รักษาความสะอาดอาคารสถานท่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 72



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

16 โครงการประเมิน - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ - ครูท างานอย่างมี - 10,000 10,000 10,000 -ครูได้รับการประเมิน -ครูท างานอย่างมี กอง

ประสิทธิภาพประสิทธิผล ประสิทธิผลในการท างานของครู ประสิทธิภาพและ ปีละ ๒ คร้ัง ประสิทธิภาพ  และมี การศึกษา

การท างาน -เพ่ือประเมินผลงานของครูปี ประเมินผล ร้อยละ ๑๐๐  -ครูปฏิบัติตามจรรยา ผลงานเป็นท่ีประจักษ์ /โรงเรียนสังกัด

ละ ๒ คร้ัง (เมษายน,ตุลาคม) -ครูได้รับการประเมินปีละ บรรณวิชาชีพ ชัดเจน เทศบาล

-เพ่ือคัดเลือกครู บุคลากรทาง 2 คร้ัง - ครูท่ีมีผลงานดีเด่น - ครูผ่านการประเมิน /ศูนย์พัฒนา

การศึกษาเพ่ือรับรางวัลครูดีเด่น - เพ่ือเป็นการพัฒนาการ ร้อย ละ 90ได้รับการ ผลงานทุกคน เด็กเล็กฯ

การปฏิบัติงานของครูและ คัดเลือกให้เป็นตัวแทน -ครูมีความกระตือรือร้น 

บุคลากรทางการศึกษา ของเทศบาลฯ เพ่ือเข้า ในการปฏิบัติงาน 

รับการคัดเลือกในระดับ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิในการ 

ภาค / ระดับประเทศ เรียนของนักเรียนดีข้ึน

17 โครงการร้านค้าสวัสดิการ -เพ่ือเป็นการบริการแก่ ครู -ครู นักเรียน และบุคลากร - 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละ 100 ได้ใช้ -ครู บุคลากรทางการ กอง

โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา บริการร้านค้าของ นักเรียนได้รับบริการ การศึกษา

นักเรียนในโรงเรียน สวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ /โรงเรียนสังกัด

เทศบาล

/ศูนย์พัฒนา

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

18 โครงการส่งเสริมสุขภาพ -  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ -ส่งเสริมสุขภาพอนามัย - 40,000 40,000 40,000 -ร้อยละ 90นักเรียน -ครู บุคลากรทางการ กอง

อนามัยบุคลากรทาง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ของนักเรียน บุคลากรทางการการ ศึกษาและนักเรียนมี การศึกษา

การศึกษา และนักเรียน -เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา -  จัดเจ้าหน้าท่ี ให้รับ ศึกษามีสุขภาพอนามัยท่ีดี สุขภาพดี /โรงเรียนสังกัด

ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน ผิดชอบในการเฝ้าระวัง สามารถในการปรับตัว -  บุคลากรทางการ  เทศบาล

โรคอย่างต่อเน่ือง  สังเกตเด็กให้อยู่ภายใต้ อยู่ในสังคมอย่างมี ศึกษานักเรียนมีสุขภาพ /ศูนย์พัฒนา

-  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชน เกณฑ์มาตรฐาน ความสุข จิตและสุขภาพกายท่ีดี เด็กเล็กฯ

ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ สุขภาพจิตท่ีก าหนด -ร้อยละ 90ชุมชนมี -นักเรียนมีความ

เด็กวัยเรียนและเยาวชน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนร่วมในการส่งเสริม สามารถในการปรับตัว

-  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี และโรงเรียนสังกัดฯ  สุขภาพ อยู่ในสังคมอย่างมี

ควบคู่กับสุขภาพกายท่ีแข็งแรง ท้ัง 4 โรงเรียน -ร้อยละ 100นักเรียน ความสุข 

สมบูรณ์ เข้าร่วมเป็นสมาชิก -นักเรียนเข้าร่วมเป็น

-  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก to benumberone สมาชิก to be numbe

ตนเองและปรับตัวอยู่ในสังคมได้ rone

อย่างมีความสุข -ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

-โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ

โครงการ to be number one

19 โครงการประกวดหนังสือ -เพ่ือจัดประกวดหนังสืออา่น -จัดให้มีการประกวดการ - 2,000 2,000 2,000 -พนักงานครูเข้าร่วมการ -พนักงานครู มีความ     กอง

อ่านประกอบส าหรับเด็ก ประกอบส าหรับเด็ก จัดท าหนังสืออา่นประกอบ ประกวดส่ือหนังสืออา่น กระตือรือร้นท่ีจะหา การศึกษา

-เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้พนักงาน ส าหรับเด็กของพนักงานครู ประกอบส าหรับเด็ก ประสบการณ์และค้น /โรงเรียนสังกัด

ครูมีความสนใจการจัดท าส่ือฯ คว้านวัตกรรมใหม่ เทศบาล

-เพ่ือการจัดการท าส่ือ /ศูนย์พัฒนา

การเรียนการสอน เด็กเล็กฯ
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20 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ -เพ่ือปรับปรุงและเพ่ือประสิทธิ 1.วัสดุ/ครุภัณฑ์ด้าน - 150,000 150,000 150,000 -โรงเรียนสังกัด  4 -โรงเรียนสังกัด ท้ัง  4 กอง

ด้านอาคาร สถานท่ีส่ือ ภาพด้านอาคารสถานท่ี วัสดุ การศึกษา โรงเรียน /ศูนย์พัฒนา โรงเรียน /ศูนย์พัฒนา การศึกษา

การสถานท่ีส่ือการสอน อุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน 2.วัสดุ/ครุภัณฑ์ - 300,000 300,000 300,000 เด็กเล็ก ได้รับการปรับ เด็กเล็ก ได้รับการพัฒนา /โรงเรียนสังกัด

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ ส่ือ เทศบาล

-สนับสนุนงบประมาณด้านการ 3.วัสดุ/ครุภัณฑ์ส านักงาน - 150,000 150,000 150,000 ส่ือวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านการ /ศูนย์พัฒนา

ศึกษาให้กับโรงเรียนสังกัด 4.วัสดุ/ครุภัณฑ์โฆษณา 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ100 ศึกษาอย่างมีประสิทธิ เด็กเล็กฯ

เทศบาลเมืองล าพูนและศูนย์ และเผยแพร่ - ภาพ

พัฒนาเด็กเล็ก 5.วัสดุ/ครุภัณฑ์งาน - 80,000 80,000 80,000

บ้านงานครัว

6.วัสดุ/ครุภัณฑ์ไฟฟ้า - 15,000 15,000 15,000

และวิทยุ

7.วัสดุ/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - 20,000 20,000 20,000

8.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร - 800,000 800,000 800,000

เรียนอาคารประกอบการฯ

9.จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ส่ือ - 15,000 15,000 15,000

การเรียนการสอนปฐมวัย

10.สนับสนุนค่าใช้จ่าย - 67,000 67,000 67,000

เครือข่ายระบบอนิเตอร์เน็ต

11. ค่าก่อสร้างลานกีฬา - 1,000,000 500,000 500,000

21 โครงการประเมินคุณภาพ - เพ่ือให้คุณภาพการเรียน -ก าหนดหลักเกณฑ์การ - 50,000 50,000 50,000 -คุณภาพการศึกษาของ -คุณภาพการศึกษาช้ัน กอง

การจัดการศกึษาและ การสอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพการ นักเรียนช้ันประถมศึกษา ประถมศึกษาและช้ัน การศึกษา

การประกันคุณภาพการ -เพ่ือทราบถึงสภาพและระดับ ศึกษาในโรงเรียน 4 และช้ันมัธยมศึกษาอยู่ มัธยมศึกษาโรงเรียน /โรงเรียนสังกัด

ศึกษาโรงเรียนสังกัด การศึกษาของโรงเรียน ท่ีได้รับ โรงเรียน ในเกณฑ์มาตรฐาน สังกัดเทศบาลเมือง เทศบาล

เทศบาลเมืองล าพูน จากการประเมินตามเกณฑ์ -ก าหนดกิจกรรมการตรวจ -โรงเรียนสามารถน า ล าพูนอยู่ในเกณฑ์ /ศูนย์พัฒนา

มาตรฐาน สอบประเมินคุณภาพการ ผลการประเมินวิเคราะห์ มาตรฐานท่ีน่าพอใจ เด็กเล็กฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 75



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

โครงการประเมินคุณภาพ -เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดการศึกษาในโรงเรียน แนวทางแก้ไขปัญหาทาง -โรงเรียนสังกัดเทศบาล

การจัดการศกึษาและ โรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ สังกัดฯ การศึกษา ทราบถึงสภาพปัญญา

การประกันคุณภาพการ มาตรฐานท่ีก าหนด - จัดอบรมและพิมพ์คู่มือ -ร้อยละ 90 ของ และน าข้อมูลท่ีได้ไป

ศึกษาโรงเรียนสังกัด หรือรายงานด้านการศึกษา นักเรียนได้รับการ วิเคราะห์แนวทางการ

เทศบาลเมืองล าพูน ของนักเรียนโรงเรียนสังกัด พัฒนาด้านความรู้ แก้ไขปัญหาทางการ

(ต่อ) เทศบาลเมืองล าพูน และทักษะ ศึกษาเพ่ือให้อยู่ในเกณฑ์

-ร้อยละ 100 โรงเรียน ตามมาตรฐาน

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน -โรงเรียนผ่านเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐานการประ

กันคุณภาพการศึกษาภาย

ในและภายนอกสถานศึกษา

22 โครงการวัดผล/ประเมินผล - เพ่ือให้ได้เคร่ืองมือวัดผลท่ีมี - ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน - 10,000 10,000 10,000 -ผู้เรียนทุกคนได้รับ -สถานศึกษาสามารถ กอง

(ระหว่างภาค-ปลายภาค) ประสิทธิภาพ ในการวัดผล ประเมินผล การประเมินผลได้ จัดการเรียนการสอน การศึกษา

-เพ่ือให้สถานศึกสามารถจัด การเรียนจากจ านวน ถูกต้องตามหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ /โรงเรียนสังกัด

การเรียนการสอนอย่างมี นักเรียนท้ังหมดในโรงเรียน เพ่ือการปฏิรูปการ พัฒนาได้ตามเกณฑ์ เทศบาล

ประสิทธิภาพ เรียนรู้และมีคุณภาพ มาตรฐาน /ศูนย์พัฒนา

-เพ่ือน าผลไปวางแผนการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน - -สถานศึกษาน าผลไป เด็กเล็กฯ

จัดการเรียนการสอนและการ ร้อยละ 90 วางแผนการจัดการ

ปรับปรุงการเรียนของผู้เรียน -โรงเรียนจัดการศึกษา เรียนการสอนและ

- เพ่ือให้ผู้เรียนระดับประถม ได้อย่างมีคุณภาพและ การปรับปรุงการเรียน 

ศึกษาทุกคนเรียนจบหลักสูตร พัฒนาได้ตามเกณฑ์ ของผู้เรียน

ภายในระยะเวลา 6 ปี อย่าง มาตรฐานสูงข้ึนร้อยละ -ผู้เรียนระดับประถม

มีคุณภาพ 80 ศึกษาทุกคนเรียนจบ 

หลักสูตรภายในระยะ 

๖ ปี และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 76



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

23 โครงการเร่งรัดคุณภาพของ -เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง -นักเรียนช้ันประถมศึกษา - 20,000 20,000 20,000 -นักเรียนร้อยละ 90 -นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ กอง

กลุ่มวิชาการ การเรียน 5 สาระการเรียนรู้คือ ปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี3  มีผลสัมฤทธ์ิผ่านเกณฑ์ ดีข้ึนอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่า การศึกษา

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสังกัดเทศบาล พึงพอใจ /โรงเรียนสังกัด

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ เมืองล าพูน เทศบาล

ภาษาต่างประเทศและสังคม /ศูนย์พัฒนา

ศึกษา เด็กเล็กฯ

24 โครงการอบรมบุคลากร -เพ่ือพัฒนางานวิชาการทุก -จัดกิจกรรมส่งเสริมการ - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80งานวิชาการ -โรงเรียนเป็นแหล่ง กอง

ทางการศกึษาเพ่ือพัฒนา สาระการเรียนรู้และกิจกรรม แข่งขันวิชาการทุกด้าน ของโรงเรียนสังกัด เรียนรู้ของนักเรียนและ การศึกษา

งานวิชาการ -เพ่ือส่งเสริมโรงเรียนเป็น  -จัดแหล่งเรียนรู้ทุกด้าน เทศบาลได้รับการพัฒนา ชุมชน /โรงเรียนสังกัด

แหล่งเรียนรู้ทุกๆด้าน ในโรงเรียนท้ัง 4 โรงเรียน อย่างต่อเน่ือง -นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดี เทศบาล

-เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้ึน /ศูนย์พัฒนา

มีความต่ืนตัวด้านวิชาการ -ครู และนักเรียนมีความ  เด็กเล็กฯ

อยู่เสมอ กระตือรือร้นในการเรียน

-เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน การสอนท าให้มีคุณภาพ

เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตและ และประสิทธิภาพผล

ระดับประเทศ สัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผู้เรียนดีข้ึน

25 โครงการเข้าค่ายภาษาไทย -เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ ฟัง -นักเรียนโรงเรียนสังกัด - 20,000 20,000 20,000 -นักเรียนร้อยละ 70 -นักเรียนมีทักษะการ กอง

และภาษาอังกฤษ พูด อา่น เขียน ให้กับนักเรียนท้ัง เทศบาลเมืองล าพูน ทุก มีทักษะในการ ฟัง พูด  ฟังพูด อา่น เขียน การศึกษา

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระดับช้ันได้พัฒนาทักษะ อา่น เขียน ท้ังภาษาไทย ภาษาไทยและภาษา /โรงเรียนสังกัด

-จัดให้มีการเข้าค่ายภาษาไทย ในการ ฟัง พูดอา่น เขียน และภาษาอังกฤษได้รับ อังกฤษอยู่ในเกณฑ์ เทศบาล

 และภาษาอังกฤษได้รับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะต่าง ๆ  มาตรฐาน /ศูนย์พัฒนา

- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน -มีพัฒนาการฟัง พูด อา่น เช่น การพูด การ ฟังฯ เด็กเล็กฯ

การพัฒนาด้านทักษะต่างๆ  เขียนภาษาไทย และภาษา

เช่น การพูด การฟังการอา่น อังกฤษ

และการเขียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 77



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

26 โครงการหน่ึงโรงเรียนหน่ึง -เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีมี -ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็น - 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 90 ครูและ -เปิดโอกาสให้นักเรียน กอง

นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ได้แสดงออก นวัตกรรมของโรงเรียน นักเรียนได้ประดิษฐ์ส่ิง มีความคิดสร้างสรรค์ใน การศึกษา

ทางความคิดในเชิงส่ิงประดิษฐ์ 1 ช้ินงานใน 1 ปีการศึกษา ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ การประดิษฐ์นวัตกรรม /โรงเรียนสังกัด

- เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกฝนการคิด -นักเรียนได้แสดงออกทาง ใหม่ เทศบาล

แก้ปัญหาและเกิดจิต ความคิดในเชิงส่ิงประดิษฐ์ - นักเรียนได้แสดงออก /ศูนย์พัฒนา

วิทยาศาสตร์ ได้รับความรู้สนุกสนาน ทางความคิดในเชิงส่ิง เด็กเล็กฯ

-เพ่ือให้นักเรียน ได้รับความรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ ประดิษฐ์ ได้รับความรู้

สนุกสนาน  และสามารถน าไป ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สนุกสนาน และสามารถ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจ าวันได้

27 โครงการแข่งขันคนเก่ง -เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิม -นักเรียนช้ันประถมศึกษา - 50,000 50,000 50,000 -นักเรียนช้ันประถมศึกษา -นักเรียนในระดับช้ัน กอง

ทักษะความรู้ทางวิชาการให้แก่ ปีท่ี ๕ และช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี ๕และช้ันมัธยมศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 5 และ การศึกษา

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ปีท่ี ๒ เข้าร่วมสอบคัดเลือก ปีท่ี ๒เป็นตัวแทนของ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 /โรงเรียนสังกัด

และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ สาระ ใน 5 สาระการเรียนรู้  คือ โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ในสาระการเรียนรู้ เทศบาล

การเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ ในระดับภาคได้คะแนน ภาษาไทย คณิตสาสตร์ /ศูนย์พัฒนา

คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ร้อยละ 70 ข้ึนไป วิทยาศาสตร์สังคม เด็กเล็กฯ

ภาษาอังกฤษและ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ -นักเรียนช้ันประถม  ภาษาอังกฤษ มี

-เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็น -นักเรียนช้ันประถมศึกษา ศึกษาปีท่ี ๕ และช้ัน ความพร้อมและมีทักษะ

ตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขัน ปีท่ี ๕ และช้ันมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ เป็น ความรู้วิชาการเพ่ิม

คนเก่งระดับเทศบาลแลระดับ ปีท่ี 2 เป็นตัวแทนของ ตัวแทนของเทศบาล มากข้ึน

ประเทศเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันในระดับ -นักเรียนได้มีโอกาสเป็น

มีความกล้าแสดงออกในทาง ในระดับ เทศบาลและสอบ  ประเทศ ร้อยละ 60 ตัวแทนของโรงเรียนเข้า

ท่ีถูกต้องและเหมาะสม แข่งขันได้คะแนน ร้อยละ  ร่วมแข่งขันคนเก่งระดับ

70 ข้ึนไป เทศบาล ระดับภาค

- นักเรียนร้อยละ 60 ได้ ระดับประเทศ

เป็นตัวแทนเทศบาลเข้า - นักเรียนมีความกล้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 78



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

โครงการแข่งขันคนเก่ง ร่วมแข่งขันในระดับ แสดงออก มีความม่ันใจ

(ต่อ) ประเทศ  และแสดงออกในทาง

ท่ีถูกต้องเหมาะสม

28 โครงการพัฒนาคุณภาพ -เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ -นักเรียนช้ันอนุบาลจนถึง - 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 90 ของ -เด็กนักเรียนมีทักษะ กอง

ผู้เรียน ของผู้เรียนต้ังแต่ระดับอนุบาล มัธยมศึกษา โรงเรียน นักเรียน รู้วิธีการแก้ ชีวิตท่ีดีกล้าแสดงออก การศึกษา

จนถึงมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ปัญหา กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ /โรงเรียนสังกัด

-เพ่ือให้เด็กมีความม่ันใจและ ในทางท่ีเหมาะสม เทศบาล

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม /ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กฯ

29 โครงการปัจฉิมนิเทศ -เพ่ือให้นักเรียนช้ันอนุบาล   -นักเรียนระดับช้ันอนุบาล - 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละ100 นักเรียน -นักเรียนช้ันอนุบาล  กอง

ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยม ประถม  ศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบการศึกษามีขวัญ ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ การศึกษา

ศึกษาปีท่ี 3 มีขวัญและก าลังใจ และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก าลังใจ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี /โรงเรียนสังกัด

โรงเรียนสังกัดเทศบาล ขวัญก าลังใจ เทศบาล

/ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กฯ

30 โครงการเสริมสร้าง -เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี -นักเรียนทุกระดับช้ัน  - 80,000 80,000 80,000 -นักเรียนร้อยละ 80 -นักเรียนเข้าใจการ กอง

ระเบียบวินัย และ เก่ียวกับการปกครองระบอบ โรงเรียนสังกัดเทศบาล เข้าใจการปกครอง ปกครองประชาธิปไตย การศึกษา

ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย เมืองล าพูน และศูนย์พัฒนา ระบอบประชาธิปไตย  รู้จักการปกครองตนเอง /โรงเรียนสังกัด

-เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และ  เด็กเล็ก  - นักเรียนสามารถน า เทศบาล

ฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรี ความรู้ไปใช้ในชีวิต /ศูนย์พัฒนา

ภาพ ความเสมอภาคและหน้าท่ี ประจ าวันได้อย่าง  เด็กเล็กฯ

ตามระบอบประชาธิปไตย เหมาะสม

-เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 79



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

โครงการเสริมสร้าง เก่ียวกับกฎหมายจราจรและ 

ระเบียบวินัย และ ปฏิบัติตามกฎหมายจารจรได้ 

ประชาธิปไตย อย่างถูกต้อง

(ต่อ)  -เพ่ือเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย

31 โครงการแนะแนว -เพ่ือให้นักเรียนรู้จักตนเองใน -นักเรียนวางแผนการเรียน - 3,000 3,000 3,000 -นักเรียนวางแผนการ -นักเรียนรู้จักตนเองว่า กอง

ด้านความรู้ ความสามารถ การศึกษาต่อการด าเนิน เรียนการศึกษาต่อได้ มีความรู้ความสามารถ การศึกษา

และความถนัดของตนเอง ชีวิตได้เหมาะสมและสอด เหมาะสมสอดคล้องกับ และความถนัดด้านใด /โรงเรียนสังกัด

-เพ่ือให้นักเรียนวางแผนการ คล้องความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถ -นักเรียนวางแผนการ เทศบาล

เรียนการศึกษาต่อได้อย่าง ความถนัดของตนเอง  และความถนัดของตน เรียนการศึกษาต่อได้ /ศูนย์พัฒนา

ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้อง ร้อยละ 95 อย่างถูกต้องเหมาะสม เด็กเล็กฯ

กับความรู้ความสามารถ และ และสอดคล้องกับความรู้

ความถนัดของตนเอง ความสามารถและความ

ถนัดของตนเอง

32 โครงการมอบวุฒิบัตรและ - เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ -จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและ - 30,000 30,000 30,000 -นักเรียนร้อยละ 100 - ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ัน กอง

ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการ ให้แก่ผู้เรียน ประกาศนียบัตรแก่ผู้ มีขวัญก าลังใจความม่ัน ป.6และ ม.3 มีขวัญ การศึกษา

ศึกษาช้ันประถมศกึษาปีท่ี  - เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ส าเร็จการศึกษาของศูนย์ ใจความรู้ความสามารถ ก าลังใจและประทับใจ /โรงเรียนสังกัด

6 และมัธยมศกึษาปีท่ี  3 สามารถด ารงชีพได้ด้วยความ พัฒนาเด็กเล็กการศึกษา ของตนเอง ในสถานศึกษา เทศบาล

ม่ันใจในความรู้ความสามารถ ในระดับประถมศึกษา /ศูนย์พัฒนา

ของตนเอง จ านวน 380 คน เด็กเล็กฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 80



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

33 โครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือ - ด าเนินการจัดระบบการเรียน -ร้อยละ 90 ของนักเรียน - 150,000 150,000 150,000 -นักเรียนร้อยละ 90  -นักเรียนเกิดความรู้ กอง

การศึกษา School online การสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนสังกัดเทศบาล ได้ เรียนรู้การเรียนด้วย ความเข้าใจในการเรียน การศึกษา

-จัดท าส่ือประกอบการเรียน เมืองล าพูนมีระบบการ ระบบออนไลน์ การสอนมากข้ึน  /โรงเรียนสังกัด

การสอนระบบมัลติมีเดีย พร้อม  เรียนการสอนท่ีทันสมัย -นักเรียนร้อยละ 90  -นักเรียนมีความสนใจ เทศบาล

ระบบทดสอบอเิล็กทรอนิคส์ และเพ่ิมพูนความรู้ มีความรู้ความเข้าใจใน ในการจัดการเรียน /ศูนย์พัฒนา

-จัดท าโปรแกรมระบบ  บทเรียนมากย่ิงข้ึน ระบบออนไลน์ เด็กเล็กฯ

อนิเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา 

พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ

34 โครงการส่งเสริมวิชาการสู่ -เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน   -นักเรียนโรงเรียนสังกัด - 165,000 165,000 165,000 -นักเรียนร้อยละ 100 -นักเรียนได้รับการ กอง

ความเป็นเลิศ  -เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ เทศบาลเมืองล าพูนได้รับ ได้รับการส่งเสริม พัฒนาตามศักยภาพ การศึกษา

ชีวิตแก่นักเรียน การพัฒนาตามศักยภาพ วิชาการสู่ความเป็นเลิศ -นักเรียนได้รับการ /โรงเรียนสังกัด

-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ -นักเรียนได้เรียนรู้แบบ พัฒนาความรู้และ เทศบาล

ตามแนวทางการศึกษา บูรณาการ 4 วิชา ทักษะชีวิต /ศูนย์พัฒนา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี -นักเรียนสามารถน าความ เด็กเล็กฯ

วิศวกรรมศาสตร์และ รู้ไปแก้ไขปัญหาในชีวิต

คณิตศาสตร์ ประจ าวันได้

35 โครงการงานวันพัฒนา - เพ่ือส่งเสริมให้ครู นักเรียน -นักเรียนโรงเรียนสังกัด - 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 100 โรงเรียน  -ท าให้คุณภาพและ กอง

การศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลมีความ เทศบาลเมืองล าพูน ได้ มีการเรียนการสอนท่ีมี ประสิทธิภาพการสอน การศึกษา

กระตือรือร้น และพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมโครงการ ประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน ของโรงเรียนสังกัด /โรงเรียนสังกัด

การเรียนการสอน -ครู และนักเรียนได้ส่ง เทศบาลทุกระดับข้ันสูง เทศบาล

- เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานทาง ผลงานเข้าร่วมประกวด ข้ึนได้ เผยแพร่ผลงาน /ศูนย์พัฒนา

การศึกษา เพ่ือส่งเป็นตัวแทนแข่ง กิจกรรมด้านการจัดการ เด็กเล็กฯ

 ระดับภาคและระดับประเทศ ศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 81



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

36 โครงการส่งเสริมรักการ -เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอา่น -นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น - 60,000 60,000 60,000 -ร้อยละ 80 นักเรียน  -นักเรียนมีนิสัยรักการ กอง

อ่าน ของนักเรียน และเยาวชน และทักษะในการแสดงหา มีนิสัยในการรักการอา่น อา่นมีทักษะในการแสวง การศึกษา

-เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการ ความรู้ด้วยตนเอง มีความสนใจ ใช้เวลาว่าง หาความรู้ด้วยตนเอง /โรงเรียนสังกัด

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง -นักเรียนได้เข้าร่วม ให้เป็นประโยชน์ เทศบาล

กิจกรรมส่งเสริมรัก /ศูนย์พัฒนา

การอา่น เด็กเล็กฯ

37 โครงการจัดการเรียน -เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  -นักเรียนทุกระดับช้ัน - 80,000 80,000 80,000 -ร้อยละ 80 นักเรียน  -ให้นักเรียนมีความรู้ กอง

การสอนแบบโครงงาน ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ สามารถจัดท าโครงงาน ทุกระดับช้ันจัดท า ความเข้าใจในการจัด การศึกษา

แบบโครงงาน ประกอบการเรียนได้ระดับ โครงงานประกอบการ การเรียนรู้แบบโครงงาน  /โรงเรียนสังกัด

 -เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถ  ดีข้ึนไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เรียนได้ระดับดีข้ึนไป -ให้นักเรียนมีความ เทศบาล

จัดโครงงานในทุกกลุ่มสาระ สามารถจัดโครงงานใน /ศูนย์พัฒนา

การเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เด็กเล็กฯ

-เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ -ให้นักเรียนได้ฝึกการ

จากประสบการณ์จริง เรียนรู้จากประสบการณ์

-เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการเรียน จริงและฝึกวิเคราะห์

รู้คิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 82



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

38 โครงการหอสมุดแห่งชาติ -เพ่ือต่อยอดโครงการหอสมุด -ร้อยละ 90 ของนักเรียน - 100,000 100,000 100,000 -นักเรียนและประชาชน -ประชาชนและนักเรียน กอง

หริภุญชัย แห่งชาติล าพูนถ่ายโอนให้เทศบาล ประชาชนได้ใช้บริหารห้อง ร้อยละ 90ท่ีใช้บริการ รู้จักท่ีจะแสวงหาความรู้ การศึกษา

ดูแล สมุด ห้องสมุดมีนิสัยรักการ ได้ด้วยตนเองมากข้ึน /โรงเรียนสังกัด

-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน -ร้อยละ 90 ของผู้ใช้ อา่น อย่างถูกต้องและรู้จักวิธี เทศบาล

ประชาชนมีใจรักในการอา่น บริการสามารถศึกษาราย -ร้อยละ 80 ผู้ใช้บริการ  การสืบค้นข้อมูลได้อย่าง /ศูนย์พัฒนา

หนังสือ ละเอยีดต่างได้ด้วยตนเอง ห้องสมุดสามารถสืบค้น รวดเร็ว เด็กเล็กฯ

-ผู้ใช้สามารถศึกษาราย -ประชาชนได้พัฒนาตนเอง ข้อมูลได้ด้วยตนเอง -ห้องสมุดมีความพร้อม 

รายละเอยีดด้วยตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถ ท้ังด้านหนังสือ และส่ือ 

-เพ่ือให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้  ทักษะในการใช้ห้องสมุด การเรียนรู้ต่างๆ

อย่างถูกต้องและรู้จักวิธีการ

สืบค้นคว้า

-เพ่ือพัฒนาห้องสมุดท่ีมีความ

พร้อมท้ังด้านหนังสือการเรียนรู้

39 โครงการ 3 ร -เพ่ือให้ครอบครัวมีเวทีแลก -ครอบครัวมีเวทีในการ - 20,000 20,000 20,000 -ครอบครัวร้อยละ 100  -ครอบครัวสามารถ กอง

 (ริเร่ิม รอบรู้ ร่วม กัน) เปล่ียนเรียนรู้ ได้วิเคราะห์สภาพ แลกเปล่ียนเรียนรู้  และ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพ วิเคราะห์พร้อมท้ังหา การศึกษา

ปัญหาของครอบครัวและร่วมกัน เป็นศูนย์กลางในการ ปัญหาครอบครัว แนวทางแก้ไขปัญหา /โรงเรียนสังกัด

แก้ไขปัญาหาได้ พัฒนาสถานบันครอบครัว ร่วมกันได้และน าไป เทศบาล

ขยายผลในครอบครัวได้ /ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 83



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

40 โครงการจัดการเรียน -เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี -บุคลากรทางการศึกษา - 50,000 50,000 50,000 - บุคลกรทางการศึกษา  - บุคลกรทางการศึกษา กอง

การสอนตามหลักปรัชญา ช่วยเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง  และนักเรียนสังกัดเทศบาล  นักเรียน ผู้ปกครองและ  นักเรียน  ครู ผู้ปกครอง  การศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาน -เพ่ือขยายผลและเช่ือมโยงเครือ เมืองล าพูน นักเรียน ครู  ชุมชน ร้อยละ 80  และผู้น าชุมชน มีส่วน /โรงเรียนสังกัด

ศึกษา ข่ายขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัด ร่วม ในการจัดกิจกรรม เทศบาล

-เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพตามแนว -ชุมชนและหน่วย งานอืน่ กิจกรรม และ น าหลักปรัชญา /ศูนย์พัฒนา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท้ังภาครัฐและเอกชน ของเศรษฐกิจพอเพียง เด็กเล็กฯ

 -จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ประจ าวัน

พอเพียง 5 หน่วย

41 โครงการจัดท าแผนพัฒนา -เพ่ือทบทวนจัดท าแผนการศึกษา  -ทบทวนจัดท าแผนการ - 50,000 50,000 50,000 -ประชุมทบทวนการ -ประชุมทบทวนการจัด กอง

การศึกษา ของโรงเรียน ศึกษาของกองการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการ ท าแผนพัฒนาการศึกษา การศึกษา

 -เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา โรงเรียนสังกัดเทศบาล ศึกษากองการศึกษา ของกองการศึกษา/  /โรงเรียนสังกัด

การศึกษาของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ปีละ โรงเรียน /ศูนย์พัฒนา เทศบาล

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง -จัดท าแผนพัฒนาการ 1 คร้ัง เด็กเล็ก /ศูนย์พัฒนา

ล าพูนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาของกองการศึกษา -มีแผนพัฒนาการศึกษา  -มีแผนพัฒนาการศึกษา เด็กเล็กฯ

และโรงเรียนสังกัด ถูกต้อง ร้อยละ 100 ของกองการศึกษา/โรง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี เรียนในสังกัดและศูนย์

คุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนาเด็กเล็กท่ีถูกต้อง

42 โครงการนิเทศภายใน -เพ่ือนิเทศช่วยเหลือครูผู้สอน -บุคลากรในโรงเรียน - 3,500 3,500 3,500 -ร้อยละ100ได้รับ -บุคลากรในโรงเรียน กอง

สถานศกึษา ในการแก้ไขปัญหาการเรียน ด าเนินการสอนอย่างมี นิเทศอย่างต่อเน่ือง ด าเนินการสอนอย่างมี การศึกษา

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และได้รับ ประสิทธิภาพและได้รับ /โรงเรียนสังกัด

มากข้ึน การนิเทศทุกคน การนิเทศทุกคน เทศบาล/

 -เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไป -การนิเทศเป็นไปอย่าง -การนิเทศเป็นไปอย่าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 84



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

โครงการนิเทศภายใน ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ เป็นระบบท าให้บุคลากรมี เป็นระบบท าให้บุคลากร 

สถานศกึษา การจัดการเรียน ทัศนคติท่ีดีแบบกัลยานิมิต มีทัศนคติท่ีดี

(ต่อ)  - ห้องเรียนทุกห้องสะอาด

มาก

43 โครงการจัดท ามาตรฐาน -เพ่ือจัดท ามาตรฐานของผู้เรียน  -เกณฑ์มาตรฐานของ - 15,000 15,000 15,000 -เกณฑ์มาตรฐานของ -โรงเรียนมีเกณฑ์ กอง

การเรียนรู้ ของผู้เรียน -เพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็ก  นักเรียนโรงเรียนสังกัด นักเรียนมีมาตรฐาน มาตรฐานของผู้เรียน การศึกษา

ก่อนวัยเรียนโรงเรียนสังกัดเทศ เทศบาลและศูนย์พัฒนา อย่างถูกต้อง /โรงเรียนสังกัด

บาลเมืองล าพูน เด็กเล็ก -เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ เทศบาล

การพัฒนาครบท้ัง 4 /ศูนย์พัฒนา

 ด้าน และมีความพร้อม เด็กเล็กฯ

ท่ีจะเรียนในระดับต่อไป

44 โครงการพัฒนาเด็กก่อน -เพ่ือจัดกิจกรรมมอบใบ -นักเรียนระดับช้ันอนุบาล - 15,000 15,000 15,000 -นักเรียน ร้อยละ 100 -นักเรียนระดับช้ัน กองการศึกษา

วัยเรียน สัมฤทธ์ิบัตรให้แก่นักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล จบการศึกษาระดับ อนุบาลท่ีจบการศึกษา /โรงเรียนสังกัด

ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ เมืองล าพูน จ านวน 250 อนุบาล ได้เรียนระดับประถมฯ เทศบาล/ศูนย์

ช้ันอนุบาล  คน ปีท่ีท่ี 1ต่อไป พัฒนาเด็กเล็กฯ

45 โครงการความร่วมมือ -เพ่ีอเป็นการเช่ือมสัมพันธไมตรี -นักเรียนในเขตเทศบาล - 25,000 25,000 25,000 -นักเรียนท่ีมีผลการ -นักเรียนท่ีได้รับทุน กองการศึกษา

ระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศ เมืองล าพูนจ านวน 50 ทุน เรียนดีและยากจน การศึกษาสามารถน า /โรงเรียนสังกัด

ด้านการศึกษา  -เพ่ือจัดให้มีการมอบทุนการ ได้รับทุนการศึกษา ทุนการศึกษาไปใช้ใน เทศบาล/ศูนย์

ศึกษาส าหรับนักเรียน การศึกษา พัฒนาเด็กเล็กฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 85



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

46 โครงการส่งเสริมพัฒนา -เพ่ือส ารวจแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน   -แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา - 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 70ในเขต -นักเรียนและประชาชน กอง

 และสนับสนุนใช้แหล่ง -เพ่ือเป็นการอนุรักษ์แหล่ง และเขตเทศบาลเมืองล าพูน  เทศบาลมีแหล่งเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ในการ การศึกษา

เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่ เรียนรู้ให้เยาวชน และประชาชน  -นักเรียน โรงเรียนสังกัด อย่างหลาก หลาย ศึกษา ค้นคว้าอย่าง /โรงเรียนสังกัด

ได้ศึกษา เทศบาลเมืองล าพูนท้ัง ร้อยละ 95 หลากหลายนักเรียน เทศบาล

-เพ่ือเป็นการส่งเสริมจัดให้มี  4  โรงเรียน -นักเรียนมีความรู้ความ และประชาชนมี ความ /ศูนย์พัฒนา

แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เข้าใจและมีการเรียนรู้ ภาคภูมิใจ รัก และ เด็กเล็กฯ

ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์/ จากประสบ การณ์ตรง หวงแหน ในภูมิปัญญา 

พฤกษศาสตร์ความส าคัญของ จากแหล่งเรียนรู้ท่ี ท้องถ่ิน

โบราณสถาน หลากหลาย - นักเรียนมีความรู้ความ

-เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เข้าใจจากการเรียนรู้  

สู่นักเรียนและการมีส่วนร่วม  ท่ีหลากหลาย

สามารถน าไปใช้ในชีวิต

ประจ าวันและประกอบอาชีพได้

47 โครงการระบบการดูแล -  เพ่ือครู นักเรียนผู้ปกครอง -เข้าเย่ียมบ้าน และให้การ - 3,000 3,000 3,000 -ร้อยละ 80 ของ -นักเรียนมีพัฒนาการ กอง

ช่วยเหลือนักเรียน  มีสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  ช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนได้รับการดูแล ทางอารมณ์ (EQ) การศึกษา

- เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ  -นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และจริยธรรมทาง /โรงเรียนสังกัด

ความเข้าใจ  ความเห็นอกเห็นใจ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ -ร้อยละ  80 ของ สังคม (MD) ท่ีดีงาม เทศบาล

อันดีระหว่างครู นักเรียน อย่างเหมาะสมตามสภาพ ผู้ปกครอง ให้ความ -มีการสร้างสัมพันธภาพ  /ศูนย์พัฒนา

ผู้ปกครอง จริง ร่วมมือกับทางโรงเรียน ความเข้าใจ ความเห็น เด็กเล็กฯ

- เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียน -มีข้อมูลสามารถท าการ ในการช่วยเหลือนักเรียน อกเห็นใจอันดีระหว่าง 

เห็นความส าคัญและเข้าใจถึง ช่วยเหลือนักเรียนอย่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

แนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือ เป็นระบบ  และต่อเน่ือ -บุคลากรของโรงเรียน

นักเรียนตามหลักประกันคุณภาพ -ผู้ปกครอง ให้ความร่วม เห็นความส าคัญและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 86



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

โครงการระบบการดูแล การศึกษา มือกับทางโรงเรียนในการ เข้าใจถึงแนวปฏิบัติใน

ช่วยเหลือนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน การดูแลช่วยเหลือ

(ต่อ) นักเรียนตามหลักการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

48 โครงการจัดสรรครูบุคลากร - เพ่ือจัดสรรอัตราครู บุคลากร -สรรหาครู บุคลากรทาง - 100,000 100,000 100,000 -โรงเรียนมีครู บุคลากร -ครู บุคลากรทางการ กองการศึกษา

ทางการศกึษา  บุคลากร ทางการศึกษาบุคลากรสนับสนุน การศึกษา บุคลากรสนับ ทางการศึกษา บุคลากร ศึกษาบุคลากรสนับสนุน /โรงเรียนสังกัด

สนับสนุนการศกึษา การศึกษาให้ครบตามอัตราให้ สนุนการศึกษา (ธุรการ สนับสนุนการศึกษา การศึกษา เพียงพอต่อ เทศบาล

เพียงต่อการจัดการเรียน การเงิน แม่บ้าน  ภารโรง) ให้ครบตามอัตรา การจัดการเรียนการสอน /ศูนย์พัฒนา

การสอน  ให้ครบตามอัตรา  ร้อยละ 95 เด็กเล็กฯ

49 โครงการบริหารจัดการ - เพ่ือให้ครูรู้จักวิธีคัดแยก -มีศูนย์บริการส าหรับ - 30,000 30,000 30,000 -เด็กท่ีมีความต้อง - นักเรียนท่ีมีความ กอง

ศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วม คัดกรอง เด็กท่ีมีความต้องการ เด็กท่ีมีความต้องการ การพิเศษท่ีได้รับการ ต้องการพิเศษได้รับ การศึกษา

พิเศษในโรงเรียน และหาวิธี พิเศษจัดเตรียมวัสดุ พัฒนานา ร้อยละ100 การพัฒนาศักยภาพ /โรงเรียนสังกัด

การช่วยเหลือร่วมกัน อุปกรณ์สอนเสริม ท่ีช่วย  มีการพัฒนาท่ีดีข้ึนใน การเรียนรู้ทุกด้าน เทศบาล/ศูนย์

 -เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ พัฒนาสมอง ท าให้ได้รับ ทุกๆด้าน - มีศูนย์บริการส าหรับ พัฒนาเด็กเล็กฯ

พัฒนาตามวัย การพัฒนาศักยภาพใน เด็กท่ีมีความต้องการ

ทุกด้าน ร้อยละ 80 พิเศษ

50 โครงการเข้าค่ายฤดูร้อน -เพ่ือให้เด็ก และเยาวชนได้ -เปิดโอกาสให้เด็ก และ - 40,000 40,000 40,000 -นักเรียนร้อยละ 100 - นักเรียนและเยาวชน กอง

 (Summer camp) ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียน เยาวชนภายในเขต ได้ใช้เวลาว่างช่วงปิด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น การศึกษา

ให้เป็นประโยชน์ เทศบาลท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เทอมให้เป็นประโยชน์ ประโยชน์ และ /โรงเรียนสังกัด

 จ านวน 60 คน ประสบการณ์น ามา เทศบาล

แลกเปล่ียนความคิด /ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 87



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

51 โครงการพัฒนา -เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน -บุคลากร และประชาชน - 400,000 400,000 400,000 ทุกคนได้รับบริการ -การเรียนการสอน กอง

ห้องสมุด/ห้องเรียนใน ในสถานศึกษาให้มี ท่ัวไป   ของห้องสมุดศึกษา  ในโรงเรียนมีประสิทธิ การศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาล ประสิทธิภาพมากข้ึน  -ห้องสมุด/ห้องเรียนของ ค้นคว้า  แสวงหาความ ภาพสูงข้ึน /โรงเรียนสังกัด

-เพ่ือให้ครู นักเรียนและ โรงเรียนสังกัด ฯ ท้ัง 4 รู้ด้วยตนเอง  -โรงเรียนมีห้องสมุด เทศบาล

ชุมชนมีแหล่งศึกษาค้นคว้า  โรงเรียน -นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อย ให้บริการแก่นักเรียน /ศูนย์พัฒนา

-เพ่ือกระตุ้นและช้ีน าให้ ละ 90 มีนิสัยรักการอา่น บุคลากรแลชุมชน เด็กเล็กฯ

นักเรียนเกิดความสนใจและ  -ห้องสมุดของโรงเรียน  -ครู นักเรียนมีแหล่ง

มีนิสัยรักการอา่นสู่อาเซียน  ได้รับการพัฒนาและ ศึกษาค้นคว้าหา

-เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศ นักเรียนมีคุณภาพ ความรู้ด้วยตนเอง

ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน ตามมาตรฐานท่ีก าหนด -นักเรียนมีนิสัยรักการ

ตามมาตรฐาน -ครู นักเรียน ร้อยละ90 อา่นและเกิดความสนใจ

 มีส่วนร่วมในการจัด ในการอา่นอย่างต่อเน่ือง 

/สร้างบรรยากาศใน  และสม่ าเสมอมากข้ึน

ห้องเรียน -บรรยากาศในห้อง 

เรียนมีบรรยากาศ

ความสวยงามเหมาะสม 

ตามมาตรฐาน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

52 โครงการบ้านหลังเรียน - เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและ -เด็กและเยาวชนมี - 20,000 20,000 20,000 -เด็กและเยาวชน -เด็ก และเยาวชน กอง

เยาวชนได้ท ากิจกรรมนันทนา พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง ร้อยละ100ท่ีเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี การศึกษา

การร่วมกัน (ใช้เวลาหลังเลิก ไปท้ังทางด้านร่างกาย กิจกรรมมีพฤติกรรมท่ี พฤติกรรมเปล่ียนแปลง /โรงเรียนสังกัด

เรียน) 15.30 น.-17.30 น.  อารมณ์สังคม และ เปล่ียนแปลงด้านร่าง ไปท้ังทางด้านร่างกาย เทศบาล

-เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ สติปัญญา กายสติปัญญาและ สติปัญญาและอารมณ์ /ศูนย์พัฒนา

เด็กและเยาวชนตามวัยท่ี อารมณ์ท่ีดีข้ึน -เด็ก เยาวชน ผู้เข้า เด็กเล็กฯ

เหมาะสม ร่วมกิจกรรมเป็นศูนย์

กลางแห่งการเรียนรู้

53 โครงการโรงเรียนธนาคาร -เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา -คณะครู  นักเรียน - 20,000 20,000 20,000 -นักเรียนร้อยละ100 -นักเรียนบริหาร กอง

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และบุคลากรภายใน มีคุณลักษณะอันพึง จัดการตนเองได้ การศึกษา

แก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียน สถานศึกษา ประสงค์  -นักเรียนทุกคนใน /โรงเรียนสังกัด

 -เพ่ือปลูกฝังนิสัยในการ -นักเรียนออมเงินฝาก โรงเรียนมีความรู้ เทศบาล

ประหยัดและอดออมเงินของ ไว้กับธนาคารโรงเรียน เก่ียวกับการบัญชีและ /ศูนย์พัฒนา

นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ร้อยละ100 การด ารงชีวิตตามหลัก เด็กเล็กฯ

-เพ่ือให้นักเรียนทุกคนใน -นักเรียนร้อยละ100 ปรัชญาของเศรษฐกิจ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ด ารงชีวิตหลักปรัชญา พอเพียงได้ตามศักยภาพ

รู้จักการด ารงชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

54 โครงการปรับปรุง -เพ่ือพัฒนาหลักสูตร -ปรับปรุงหลักสูตรสถาน - 90,000 90,000 90,000 -ปรับปรุงหลักสูตร -มีหลักสูตรสถาน กอง

หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาของโรงเรียนให้ ศึกษาปีละ 1 คร้ัง สถานศึกษาปีละ 1 คร้ัง ศึกษาท่ีทันสมัยเหมาะ การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน วิเคราะห์และประเมิน สมกับผู้เรียนและสอด /โรงเรียนสังกัด

และสอดคล้องกับหลักสูตร การใช้หลักสูตรสถาน คล้องกับหลักสูตรแกน เทศบาล/

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษาและแผนการ กลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

โครงการปรับปรุง พุทธศักราช 2551 จัดการเรียนรู้ปีละ -โรงเรียนชุมชนและท้อง

หลักสูตรสถานศึกษา  -เพ่ือจัดให้มีการวิเคราะห์และ 1 คร้ัง ถ่ินพึงพอใจเก่ียวกับการ

ข้ันพ้ืนฐาน ประเมินผลการใช้หลักสูตร ใช้หลักสูตรสถานศึกษา

(ต่อ) สถานศึกษาและแผนการจัด และแผนการจัดการเรียนรู้

การเรียนรู้ของสถานศึกษา

55 โครงการการเรียนรู้ -เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ - นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา - 320,000 320,000 320,000 -นักเรียนร้อยละ 100 -นักเรียนสามารถ

สู่อาเซียน ทักษะพ้ืนฐานของภาษาอังกฤษ อังกฤษและการสนทนา ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ สนทนาค าทักทาย

ท่ีเป็นภาษาสากลและเป็นภาษา  ภาษาอังกฤษ  และภาษาเพ่ือนบ้าน ภาษาอังกฤษและรู้

ท่ีใช้ในการส่ือสารของประเทศ -กลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการท้ัง -มีศูนย์การศึกษา ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ในอาเซียน  17 ชุมชน มีโอกาส ประชาคมอาเซียนฯ พ้ืนฐาน

-เพ่ือจัดกิจกรรมศูนย์การ ทางการศึกษามากข้ึน ในเขตเทศบาล -ประชาชนได้รับการ

ศึกษาประชาคมอาเซียนให้  -ให้ความรู้ สร้างความ อย่างน้อย 1 ศูนย์ ศึกษาเรียนรู้ในด้าน

นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจเก่ียวกับประชาคม เทศบาลมี โอกาสทาง ทักษะ ภาษาวัฒนธรรม

-เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใน อาเซียนโดยการประชุม การศึกษามากข้ึนฯ เศรษฐกิจประชาคม 

การเรียนรู้ให้มีความสอดคล้อง และจัดต้ังศูนย์การศึกษา อาเซียน

ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน -ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

-เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ -จัดกิจกรรมสอนเสริม ในเขตเทศบาลมีโอกาส

แรงงานให้ตรงกับความต้องการ ให้ความรู้การงานอาชีพ ทางการศึกษามากข้ึน

ของกลุ่มอาเซียน เพ่ือให้สอดคล้องกับความ ก้าวสู่ประชาคม

-เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้าน ต้องการของกลุ่มประเทศ อาเซียนฯ

 การศึกษากับประเทศอาเซียน อาเซียน

(นักเรียนแลกเปล่ียน)
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

56 โครงการจัดการเรียนการ - เพ่ือส่งเสริมทักษะการอา่น - นักเรียนระดับช้ันอนุบาล - 50,000 50,000 50,000 - การจัดกิจกรรมการอา่น - นักเรียนมีทักษะการ กองการศึกษา

สอนตามกลุ่มสาระการเรียน แก่นักเรียนระดับช้ันอนุบาล-ม.3 - ม.3 จ านวน 1,087 คน อย่างน้อยภาคเรียนละ อา่นท่ีดีข้ึน ฝ่ายวิชาการ

รู้ ภาษาไทย : กิจกรรมรัก ได้ร่วมกิจกรรมการอา่น 1 คร้ัง รร.เทศบาล

การอ่านในสถานศึกษา - ครูจัดท าส่ือนวัตกรรม - ครูจัดท าส่ือนวัตกรรม ประตูล้ี

ประกอบการอา่นเพ่ือใช้ใน อย่างน้อย ภาคเรียนละ

การจัดการเรียนการสอน 1 คร้ัง

57 โครงการขับเคล่ือนปรัชญา - เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียน - นักเรียนระดับช้ันอนุบาล- - 100,000 100,000 100,000 - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม - นักเรียนมีคุณลักษณะ กองการศึกษา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การสอนการบริหารตามหลัก ม.3 จ านวน 1,087 คน จัดการเรียนการสอน การ ตามหลักปรัชญาของ ฝ่ายวิชาการ

สถานศกึษา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมกิจกรรมจัดการเรียน บริหารตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง รร.เทศบาล

การสอนการบริหารตามหลัก ของเศรษฐกิจพอเพียง - สถานศึกษามีการ ประตูล้ี

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ ตลอดปีการศึกษา ขับเคล่ือนปรัชญาของ

เพียง เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาน

ศึกษาเป็นรูปธรรมและ

ชัดเจน

58 โครงการกองทุนการศึกษา - เพ่ือให้นักเรียนได้รับทุนการ - นักเรียนท่ีมีฐานะยากจน - 250,000 250,000 250,000 - โรงเรียนมอบทุนการ - นักเรียนมีคุณภาพ กองการศึกษา

ศึกษา เรียนดีได้รับทุนการศึกษา ศึกษาอย่างน้อย ปีการ ชีวิตท่ีดี ฝ่ายแผนและ

- เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพ ศึกษาละ 1 คร้ัง งบประมาณ

ชีวิตท่ีดีข้ึน รร.เทศบาล

ประตูล้ี
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59 โครงการกิจกรรมพัฒนา - เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม - 8,000 8,000 8,000 - โรงเรียนจัดกิจกรรม - สถานศึกษามีการจัด กองการศึกษา

ผู้เรียน โดยประสานการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนได้แก่ ชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ

พัฒนาผู้เรียนของครูในโรงเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรม อย่างมีคุณภาพ นักเรียน รร.เทศบาล

สาธารณประโยชน์ ได้รับการพัฒนาอย่าง ประตูล้ี

ครบถ้วน

60 โครงการกิจกรรมลดเวลา - เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายลดเวลา - นักเรียนเกิดทักษะในการ - 4,000 4,000 4,000 - โรงเรียนจัดกิจกรรม - นักเรียนได้เข้าร่วม กองการศึกษา

เรียน เพ่ิมเวลารู้ เรียน เพ่ิมเวลารู้ ในสถานศึกษา ท างาน มีวินัย คุณธรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน ฝ่ายวิชาการ

ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะ จริยธรรมและค่านิยมอันพึง ตลอดปีการศึกษา เพ่ิมเวลารู้ ทุกคน รร.เทศบาล

สม ประสงค์ ประตูล้ี

61 โครงการจัดการเรียน - เพ่ือพัฒนาปรับปรุงงาน - นักเรียนร่วมกิจกรรมของ - 2,000 2,000 2,000 - โรงเรียนจัดกิจกรรม - มีการปรับปรุงงาน กองการศึกษา

การสอนตามกลุ่มสาระ ธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียน ธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียน ธนาคารขยะรีไซเคิล ธนาคารขยะรีไซเคิล ฝ่ายวิชาการ

การเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนตลอดปีการศึกษา โรงเรียน นักเรียนได้เข้า รร.เทศบาล

และเทคโนโลยี : กิจกรรม ร่วมกิจกรรม ประตูล้ี

ธนาคารขยะรีไซเคลิ

62 โครงการจัดงานวันพัฒนา - เพ่ือจัดกิจกรรมงานพัฒนา - สถานศึกษามีการจัดแสดง - 500,000 500,000 500,000 - โรงเรียนจัดงานการ - คณะครูและนักเรียน กองการศึกษา

การคกึษา การศึกษา เป็นการจัดกิจกรรม ผลงานวิชาการ และแข่งขัน แสดงผลงานวิชาการและ จัดท าผลงานทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการ

แข่งขันและเสนอผลงานทาง ทักษะทางวิชาการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ เพ่ือจัดแสดงในงาน รร.เทศบาล

วิชาการของสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง พัฒนาการศึกษา ประตูล้ี

63 โครงการรับนักเรียนอนุบาล - เพ่ือรองรับการจัดการศึกษา - นักเรียนระดับช้ันอนุบาล - 5,000 5,000 5,000 - มีนักเรียนเข้าศึกษาใน - จัดการศึกษาได้ครบ กองการศึกษา

ตามนโยบายการจัดการศึกษา ระดับอนุบาล ตามจ านวน ตามนโยบายการศึกษา ฝ่ายวิชาการ

ข้ันพ้ืนฐาน 12 ปี ท่ีต้องการ ข้ันพ้ืนฐาน รร.เทศบาล

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

64 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ - เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ - มีอุปกรณ์เพียงพอต่อความ - 50,000 50,000 50,000 - มีอุปกรณ์เพียงพอต่อ - นักเรียนระดับอนุบาล กองการศึกษา

ระดับอนุบาล กับนักเรียนระดับอนุบาล ต้องการ ความต้องการ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รร.เทศบาล

- เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ประตูล้ี

นักเรียนให้ดีย่ิงข้ึน

65 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียน - เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ - มีส่ือการเรียนการสอนท่ี - 30,000 30,000 30,000 - ส่ือการเรียนการสอน - นักเรียนอนุบาลมี กองการศึกษา

การสอนอนุบาล นักเรียนอนุบาล เพียงพอ เพียงพอต่อความต้องการ พัฒนาการเหมาะสม รร.เทศบาล

ตามวัย ประตูล้ี

66 โครงการหนูน้อยเรียนรู้ - เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และ - นักเรียนระดับช้ันอนุบาล - 1,900 1,900 1,900 - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล - นักเรียนได้เรียนรู้และ กองการศึกษา

 ภูมิปัญญาท้องถิน่ ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 1-3 โรงเรียนเทศบาล สันป่ายางหน่อม ร้อยละ ช่วยกันอนุรักษ์ศิลป รร.เทศบาล

ภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเอง สันป่ายางหน่อมทุกคนได้ 80 ได้เรียนรู้และช่วยกัน วัฒนธรรมภูมิปัญญา สันป่ายางหน่อม

- เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบ- เรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ท้องถ่ินของตนเอง

การณ์ ในการเรียนรู้อย่าง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถ่ินของ - นักเรียน ได้รับประสบ-

หลากหลาย ท้องถ่ิน ตนเอง การณ์ในการเรียนรู้

- เพ่ือให้นักเรียนเล่น/ท างาน - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล อย่างหลากหลาย

ร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีความสุข สันป่ายางหน่อม ร้อยละ - นักเรียนเล่น/ท างาน

79 ได้รับประสบการณ์ ร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมี

ในการเรียนรู้อย่างหลาก ความสุข

หลาย

- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

ร้อยละ 80 เล่น/ท างาน

ร่วมกับผู้อืน่ได้อย่าง

มีความสุข
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67 กิจกรรมเด็กดีติดดาว - เพ่ือให้นักเรียนได้รับการปลูก - นักเรียนระดับช้ันอนุบาล - 1,700 1,700 1,700 - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล - นักเรียนได้รับการปลูก กองการศึกษา

ฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 1-3 โรงเรียนเทศบาลสันป่า สันป่ายางหน่อม ร้อยละ ฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม รร.เทศบาล

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ยางหน่อม ได้รับการปลูกฝัง 75 ได้รับการปลูกฝัง และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ สันป่ายางหน่อม

- เพ่ือให้นักเรียนท่ีปฏิบัติตน ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ ด้านคุณธรรมจริยธรรม

เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อเพ่ือนและ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ครูได้รับการสร้างขวัญและก าลังใจ - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

สันป่ายางหน่อม ร้อยละ 

80 ท่ีปฏิบัติตนเป็นแบบ

อย่างท่ีดีต่อเพ่ือนและครู

ได้รับการสร้างขวัญและ

ก าลังใจ

68 โครงการพัฒนาการจัดการ - คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน เชิงปริมาณ - 750,000 750,000 750,000 -มีการติดตามและประเมิน - คณะกรรมการสถาน กองการศึกษา

ศกึษาขององค์กรปกครอง พ้ืนฐานมีความเข้มแข็งจนสามารถ - ร้อยละ 80 ของความส าเร็จ งบจาก งบจาก งบจาก ผลโครงการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความ รร.เทศบาล

ส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียน เข้ามามีบทบาทในการจัดการ ของโครงการพัฒนาการจัด SBMLD SBMLD SBMLD -มีการจัดท าแบบประเมิน เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมใน สันป่ายางหลวง

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียน การศึกษาขององค์กรปกครอง ความพึงพอใจในการด าเนิน การจัดการศึกษาของ

(SBMLD) สามารถ จัดการศึกษาได้สอคล้อง ส่วนท้องถ่ิน โดยใช้โรงเรียน โครงการ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายาง

- กิจกรรมการสถานศึกษา กับความต้องการของประชาชน เป็นรากฐานในการพัฒนา -มีการจัดท าและรายงาน หลวงเอย่างแท้จริง

ข้ันพ้ืนฐาน ในท้องถ่ิน ท้องถ่ิน (SBMLD) ผลโครงการปีละ 1 คร้ัง - ผลเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง

- กิจกรรมค้นหาอัจฉริยภาพ - โรงเรียนจัดการเรียนการสอน การเรียนท่ีดีและได้รับการ

ของผู้เรียน ป.1-3 ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ พัฒนาหรือส่งเสริม ให้มี

- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา เรียนท่ีดีและได้รับการพัฒนา ความเป็นเลิศตามอัจฉริยะ

ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน หรือส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ ภาพและศักยภาพของ

ศิลปะ-อนุบาล ตามอัจฉริยะภาพและศักยภาพ ผู้เรียน

ของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือน าไปสู่
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ต่อ - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา การประกอบอาชีพได้

ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน

ศิลปะ-ประถม

- กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

และทักษะการเต้น Modem

Decne-อนุบาล

- กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

และทักษะการเต้น Modem

Decne-ประถม

- กิจกรรม English for you

- กิจกรรมเจ้าบ้านน้อย

- กิจกรรมกีตาร์พาเพลิน

- กิจกรรมร่วมอนุรักษ์

สืบสานดนตรีพ้ืนเมืองล้านนา

- กิจกรรมดนตรีสากล

- กิจกรรมพัฒนาการเรียน

การสอนรายวิชาเพ่ิมเติม

กีฬาฟุตบอล

-กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

-กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

การเรียนการสอนภาษอังกฤษ

(Read Aloud) 

- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

(Fan math)
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ต่อ - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสู่ความ

เป็นเลิศด้านวิชาการรายวิชา

เพ่ิมเติมสนุกกับโครงงาน

วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 4-6

69 โครงการส่งเสริมและพัฒนา - เพ่ือพัฒนานักเรียนด้านร่างกาย เชิงปริมาณ - 10,000 10,000 10,000 -มีการติดตามและประเมิน - นักเรียนได้พัฒนาด้าน กองการศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอน อารมณ์ สังคมและสติปัญญา - นักเรียนช้ันอนุบาลถึงประถม ผลโครงการ ร่างกาย อารมณ์ สังคม รร.เทศบาล

ตามหลักปรัชญาของ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาปีท่ี 6 -มีการจัดท าแบบประเมิน และสติปัญญาตามแนว สันป่ายางหลวง

เศรษฐกิจพอเพียง - เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมและ เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจในการด าเนิน เศรษฐกิจพอเพียง

ลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามจุดมุ่ง - ร้อยละ 80 ของความส าเร็จ โครงการ - การเรียนการสอนบรรลุ

หมายของหลักสูตร ของโครงการส่งเสริมและ -มีการจัดท าและรายงาน ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

พัฒนากิจกรรมการเรียนการ ผลโครงการปีละ 1 คร้ัง - นักเรียนได้ปฏิบัติตน

สอนตามหลักปรัชญาของ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในโรงเรียนในครอบครัว

และในชุมชน

70 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า - เพ่ือให้ก าลังไฟฟ้าของโรงเรียน - เพ่ือด าเนินการติดต้ังหม้อ - 890,000 890,000 890,000 - ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า - โรงเรียนเทศบาล/ศูนย์ กองการศึกษา/

โรงเรียนเรียนสังกัดเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองล าพูนและ แปลงไฟฟ้ากับโรงเรียนสังกัด ท่ีได้มาตรฐาน พัฒนาเด็กเล็ก/มีไฟฟ้าใช้ รร.สังกัด

เมืองล าพูนและศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอต่อ เทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานเพียงพอต่อการใช้งาน เทศบาล

เด็กเล็ก การใช้งาน

- เพ่ือติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าให้

เพียงพอต่อการใช้งานและเหมาะ

สมต่อปริมาณการใช้งานของสถาน

ศึกษา
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71 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -เพ่ือด าเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์ - 70,800 70,800 70,800 - จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิว- - มีคอมพิวเตอร์เพียงพอ กองการศึกษา/

คอมพิวเตอร์ พอเพียงต่อการปฏิบัติงานและ คอมพิวเตอร์ เช่น เคร่ืองปร้ิน เตอร์ ให้เพียงพอต่อการ ต่อการใช้งาน รร.สังกัด

ท าให้งานมีความคล่องตัวมี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใช้งาน เทศบาล

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

72 โครงการเงนิอุดหนุน -เพ่ือจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 146,900 146,900 146,900 -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก -นักเรียนได้รับการ กองการศึกษา

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา จ านวน 130 คน เล็กได้รับการสนับสนุนค่า พัฒนาในด้านต่าง ๆ /โรงเรียนสังกัด

จัดการศึกษาส าหรับศูนย์ เด็กเล็ก (ศพด) เป็นค่าหนังสือ ใช้จ่ายในการจัดการ และช่วยเหลือในส่วนของ เทศบาล

พัฒนาเด็กเล็ก เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ศึกษา ครบ 100% ค่าหนังสือ

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

73 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ -เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม -หัวหน้าส่วนราชการท้ังภาค - 600,000 600,000 600,000 -หัวหน้าส่วนราชการท้ัง -หัวหน้าส่วนราชการท้ัง กองการศึกษา

ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป รัฐและเอกชนและประชาชนท่ี ภาครัฐและเอกชนและ ภาครัฐและเอกชนและ /โรงเรียนสังกัด

และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีต มาร่วมงาน จ านวน 3,000 ประชาชนร่วมกิจกรรม ประชาชนได้ร่วม เทศบาล

ประเพณีส่งเสริมการท่องเท่ียว คน จ านวน 3,000 คน กิจกรรมและมีความรัก

เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดล าพูน และหวงแหนประเพณี

ให้เป็นท่ีรู้จัก อย่างกว้างขวาง และวัฒนธรรมไทย

ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 97



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

74 โครงการจัดงานวันลอยกระทง -เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม -หัวหน้าส่วนราชการท้ังภาค - 600,000 600,000 600,000 -หัวหน้าส่วนราชการท้ัง -หัวหน้าส่วนราชการท้ัง กองการศึกษา

ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป รัฐและเอกชนและประชาชนท่ี ภาครัฐและเอกชนและ ภาครัฐและเอกชนและ /โรงเรียนสังกัด

และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีต มาร่วมงาน จ านวน 3,000 ประชาชนร่วมกิจกรรม ประชาชนได้ร่วม เทศบาล

ประเพณีส่งเสริมการท่องเท่ียว คน จ านวน 3,000 คน กิจกรรมและมีความรัก

เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดล าพูน และหวงแหนประเพณี

ให้เป็นท่ีรู้จัก อย่างกว้างขวาง และวัฒนธรรมไทย

ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ

75 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา -เพ่ือให้พุทธบริษัทได้ร่วมกัน -หัวหน้าส่วนราชการท้ังภาค - 20,000 20,000 20,000 -หัวหน้าส่วนราชการท้ัง -หัวหน้าส่วนราชการท้ัง กองการศึกษา

ประกอบกิจกรรมทางพุทธ รัฐและเอกชนและประชาชน ภาครัฐและเอกชนและ ภาครัฐและเอกชนและ /โรงเรียนสังกัด

ศาสนา งดเว้นอบายมุขท้ังปวง ท่ีมาร่วมงาน จ านวน 500คน ประชาชนร่วมกิจกรรม ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม เทศบาล

และมุ่งปฏิบัติธรรม บ าเพ็ญทาน จ านวน 500 คน

รักษาศีลให้ครบถ้วนในวันส าคัญ

ทางศาสนา

76 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา -เพ่ือให้พุทธบริษัทได้ร่วมกัน -พนักงานเทศบาล พนักงาน - 5,000 5,000 5,000 -ผู้บริหาร พนักงานเทศ -ผู้บริหาร พนักงานเทศ กองการศึกษา

ประกอบกิจกรรมทางพุทธ ครู  และนักเรียน ท่ีมาร่วม บาล ประชาชน นักเรียน บาล ประชาชน นักเรียน /โรงเรียนสังกัด

ศาสนา งดเว้นอบายมุขท้ังปวง งาน จ านวน 200 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเข้า ได้ร่วมกิจกรรม เทศบาล

และมุ่งปฏิบัติธรรม บ าเพ็ญทาน พรรษา จ านวน 200 คน

รักษาศีลให้ครบถ้วนในวันส าคัญ

ทางศาสนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 98
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

77 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับ 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานท่ี โรงเรียนในสังกัดเทศบาล - 324,000 - - -มีเคร่ืองปรับอากาศภาย 1.โรงเรียนในสังกัดเทศ กองการศึกษา

อากาศพร้อมติดต้ังภายใน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้เป็น เมืองล าพูน มีการติดต้ังเคร่ือง ในห้องเรียนรู้ผ่านส่ือภาพ บาลเมืองล าพูนมีแหล่ง

ห้องเรียนรู้ผ่านส่ือภาพยนตร์ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ ปรับอากาศภายในห้องเรียนรู้ ยนตร์ เรียนรู้ต่าง ๆ ให้เป็น

เรียนรู้ ของนักเรียน ผ่านส่ือภาพยนต์ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ

2.เพ่ือใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีทุก การเรียนรู้

ส่วนของโรงเรียนให้เกิด 2.นักเรียนโรงเรียน

ประโยชน์สูงสุด ในสังกัดเทศบาลฯ ได้

3.เพ่ือรองรับการน าเทคโนโลยี รับการพัฒนาทางด้าน

สารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ ร่างกาย อารมณ์ สังคม

ในกิจกรรมการเรียนการสอน และสติปัญญาของ

นักเรียน

3.โรงเรียนในสังกัดเทศ

บาลเมืองล าพูนมีการ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี

และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

4.โรงเรียนในสังกัดเทศ

บาลเมืองล าพูน ใช้

ประโยชน์จากพ้ืนท่ีทุก

ส่วนของโรงเรียนให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 99
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ
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              1.2 แผนงาน  : การศึกษา

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

78 โครงการปรับปรุงระบบ 1.เพ่ือปรับปรุงระบบปรับ -ผู้ใช้งานห้องประชุมจามจุรี - 41,800 - - -มีระบบปรับอากาศห้อง 1.โรงเรียนเทศบาลสัน กองการศึกษา

ปรับอากาศห้องประชุม อากาศห้องประชุมจามจุรี ให้ มีความพึงพอใจร้อยละ 80 ประชุมจามจุรี ให้พร้อม ป่ายางหน่อมมีห้องประ

จามจุรี พร้อมต่อการใช้งาน ต่อการใช้งานได้ดี ร้อยละ ชุมท่ีมีประสิทธิภาพและ

2.เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานท่ี 100 พร้อมต่อการใช้งานและ

และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้เป็น เป็นท่ีพึงพอใจต่อผู้ใช้

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียน งาน

รู้ของนักเรียน 2.โรงเรียนเทศบาลสัน

3.เพ่ือใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีทุก ป่ายางหน่อมมีการปรับ

ส่วนของโรงเรียนให้เกิด ปรุงอาคารสถานท่ี และ

ประโยชน์สูงสุด แหล่งเรียนรู้ต่างๆ

3.โรงเรียนเทศบาลสัน

ป่ายางหน่อมใช้

ประโยชน์จากพ้ืนท่ีทุก

ส่วนของโรงเรียนให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

79 โครงการเทศกาลโคมหลากสี -เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหา -ประชาชนในจังหวัดล าพูน - 100,000 100,000 100,000 -ประชาชนจังหวัดล าพูน -ประชาชนได้ร าลึกถึงพระ กอง

บูชาพระนางจามเทวี 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
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80 โครงการท าบุญสืบชะตา  -เพ่ือสืบสานพิธีท าบุญสืบ ประชาชน ในจังหวัดล าพูน 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ในจังหวัด ประชาชนจังหวัดล าพูนได้ กอง

เมืองส่ีมุมเมืองล าพูน 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

การอนุรักษ์สืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

.-เพ่ือส่งเสริมจารีต ประเพณี

และส่งเสริมศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

81 โครงการวันคล้ายวัน -เพ่ือให้ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดล าพูน - 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ในจังหวัดล าพูน ประชาชนจังหวัดล าพูนได้ กอง

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

พวงมาลา เพ่ือร าลึกถึงพระ ความกตัญญูแด่พระนาง ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

มหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อเมือง จามเทวี ท่ีมีต่อเมืองหริภุญชัย

หริภุญชัย

82 โครงการวันคล้ายวันประสูติ -เพ่ือให้ประชาชนจังหวัดล าพูน ประชาชน ในจังหวัดล าพูน - 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ในจังหวัดล าพูน ประชาชนจังหวัดล าพูนได้ กอง

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

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ตักบาตรเพ่ือแสดงความ ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระนางจามเทวีท่ีมีต่อเมือง กตัญญูแด่พระนางจามเทวี พระนางจามเทวีท่ีมีต่อเมือง

หริภุญชัยและเพ่ือเป็นความสิริ หริภุญชัย และเพ่ือเป็นความ

มงคลแก่ชาวจังหวัดล าพูน สิริมงคลแก่ชาวจังหวัดล าพูน
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83 โครงการประเพณีด าหัว - เพ่ือร่วมสืบสานประเพณี ประชาชน ในจังหวัดล าพูน - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ในจังหวัดล าพูน ประชาชน ได้ร่วมสืบสาน กอง

พระครูบาสังฆะ 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

84 โครงการประเพณีตักน้ า - เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ ประชาชน ในจังหวัดล าพูน - 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ในจังหวัด  - ประชาชนได้มีส่วนร่วม กอง

ทิพย์และอัญเชิญน้ าทิพย์ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ จ านวน   3,000   คน ล าพูน ร้อยละ 80 ในการอนุรักษ์สืบสาน การศึกษา

จากดอยขะม้อ อนุรักษ์สืบสานประเพณีและ มีส่วนร่วมและได้เข้าร่วม มีส่วนร่วมและได้ ประเพณีและภูมิปัญญา

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ท้องถ่ิน

- เพ่ือแสดงออกถึงความสามัคคี  - หน่วยงานทุกภาคส่วน

โดยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน แสดงออกถึงความสามัคคี

กิจกรรมประเพณีท้องถ่ิน และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

- เพ่ือส่งเสริมจารีตประเพณีและ ประเพณีท้องถ่ิน

ส่งเสริมศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

- เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดวัฒน

ธรรมอันเป็นมรดกของท้องถ่ิน

และเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
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85 โครงการประเพณีสลากภัต  - เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน เด็ก  เยาวชน และประชาชน - 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็ก เยาวชนและ  เด็ก เยาวชน และประชาชน กอง

สลากย้อม 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

86 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า - เพ่ือให้ก าลังไฟฟ้าของโรงเรียน - เพ่ือด าเนินการติดต้ังหม้อ - 1,035,220 1,035,220 1,035,220 - ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า - โรงเรียนเทศบาล/ศูนย์ กองการศึกษา/

โรงเรียนเรียนสังกัดเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองล าพูนและ แปลงไฟฟ้ากับโรงเรียนสังกัด ท่ีได้มาตรฐาน พัฒนาเด็กเล็ก/มีไฟฟ้าใช้ รร.สังกัด

เมืองล าพูนและศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอต่อ เทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานเพียงพอต่อการใช้งาน เทศบาล

เด็กเล็ก การใช้งาน

- เพ่ือติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าให้

เพียงพอต่อการใช้งานและเหมาะ

สมต่อปริมาณการใช้งานของ

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

87 โครงการอาหารเสริม (นม) -เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน -นักเรียน  ได้รับอาหาร - - 9,100,305 5,714,380 5,714,380 -ร้อยละ 100นักเรียน - นักเรียนได้รับอาหาร กอง

อาหารเสริม (นม) เสริม(นม)ท่ีมีประโยชน์ ได้รับอาหารเสริม (นม) เสริม(นม) ท่ีมีประโยชน์ การศึกษา

- เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ  และมีคุณค่าทาง  ท่ีมีประโยชน์ และมี และมีคุณค่าทาง โรงเรียนสังกัด

อนามัยดี ร่างกาย แข็งแรง โภชนาการ คุณค่าโภชนาการ โภชนาการ เทศบาล/สพฐ.

สมบูรณ์และสุขภาพจิตดี -นักเรียนมีสุขภาพอนามัย – นักเรียนมีสุขภาพ (รร.อนุบาล

ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อนามัยร่างกาย ล าพูน)

และสุขภาพจิตดี แข็งแรงสมบูรณ์

- นักเรียน มีการพัฒนา และสุขภาพจิตดี

สุขภาพอนามัยดี  ร่างกาย

แข็งแรง สมบูรณ์

88 โครงการอาหารกลางวัน -เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน -นักเรียนได้รับประทาน - - 6,368,000 6,368,000 3,576,000 -ร้อยละ100นักเรียน -นักเรียนได้รับประทาน กอง

อาหารท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่า อาหารท่ีมีประโยชน์และมี รับประทานอาหารท่ีมี อาหารท่ีมีประโยชน์และ การศึกษา

ทางโภชนาการ คุณค่าทางโภชนาการ ประโยชน์ และมีคุณค่า มีคุณค่าทางโภชนาการ โรงเรียนสังกัด

-เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัย -นักเรียนมีสุขภาพอนามัย โภชนาการ -นักเรียนมีสุขภาพ เทศบาล/สพฐ.

ดี ร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ และ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ -ร้อยละ100นักเรียน อนามัยร่างกายแข็ง (รร.อนุบาล

สุขภาพจิตดีเพ่ือเสริมสร้าง และสุขภาพจิตดี มีสุขภาพอนามัยร่าง แรงสมบูรณ์และ ล าพูน)

ระเบียบวินัยของตนเอง  -นักเรียนมีการพัฒนา กายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี

และสังคมในการรับประทาน ด้านสุขภาพอนามัยร่างกาย และมีสุขภาพจิตดี -นักเรียนมีระเบียบวินัย

อาหาร สมบูรณ์และสุขภาพจิตดี ของตนเองและสังคม

ในการรับประทาน

อาหารกลางวัน

รวม 88  โครงการ - - 0 27,501,625 23,249,900 20,457,900 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 104



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการศูนย์การเรียนรู้และ เผยแพร่ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง - ก่อสร้างอาคารศูนย์เกษตร 3,342,300 3,342,300 3,342,300 - มีศูนย์การเรียนรู้ภายใต้ - เพ่ือพัฒนาศูนย์การ กองช่าง

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง - เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ อนิทรีย์ เช่น อาคารศูนย์ถ่าย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เรียนรู้ภายใต้หลักปรัชญา

เทศบาลเมืองล าพูน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช ทอดภูมิปัญญา ,อาคารท าปุ๋ย เพียง ของเศรษฐกิจพอเพียง

ด าริ หมัก ,อาคารเก็บพัสดุ ,อาคาร - มีพ้ืนท่ีให้ประชาชน - เพ่ือเป็นสถานท่ีจัดกิจ

- เพ่ือส่งเสริมให้มีการด าเนิน บ้านพัก ,ระบบน้ า,ระบบบาดาล บุคลากรเทศบาลได้มี กรรมและส่งเสริมการ

กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกค่า และหอถังเก็บน้ า ,เรือนเพาะ กระบวนการเรียนรู้และมี เรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฏี

นิยม คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคคล ช า ,อาคารห้องน้ า-ห้องส้วม ส่วนร่วมในเร่ืองหลัก ใหม่

ในสังกัดเทศบาลประยุกต์ใช้หลัก ฯลฯ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน - ขุดสระเก็บกักน้ าศูนย์เกษตร เพียง และเรียนรู้ในเร่ือง

ชีวิต อนิทรีย์ 102 ไร่ ,เหมืองปิง ของศาสตร์พระราชา เพ่ือ

- พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหา ห่าง ฯลฯ น าไปสู่การปฏิบัติ

การขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งให้ - กิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

มีสภาพการใช้งานได้ตามปกติ และ พอเพียงให้กับบุคลากรของ ท่ีดีข้ึน

เป็นไปตามแผนพัฒนาแหล่งน้ า เทศบาลเมืองล าพูน เช่น การ - มีการด าเนินกิจกรรม

ปลูกข้าว,การปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการเกษตรทฤษฎี

ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร ใหม่

พิษ การเล้ียงสัตว์ ฯลฯ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.3 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานเคหะและชุมชน    หน้า 3 - 105



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.3 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

2 โครงการอนุรักษ์โบราณสถาน/ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองเทศบาลเมืองล าพูน

พัฒนาเมืองตามนโยบาย -เพ่ือปรับปรุงอาคาร -ปรับปรุงอาคารคุ้มเจ้า - 200,000 - - -อาคารคุ้มเจ้าราช -เชิดชูฟ้ืนฟูอาคาร ส านักปลัดฯ

รัฐบาล สถานท่ีและจัดตกแต่ง ราชสัมพันธ์วงษ์และบริเวณ สัมพันธ์วงษ์ได้รับ คุ้มเจ้าผู้ครองนคร กองช่าง

ภายในอาคารใช้เป็น โดยรอบ การปรับปรุงสามารถ หริภุญชัยด้ังเดิม

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านของชุมชน ใช้งานได้ร้อยละ 80

-เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ -ออกแบบตกแต่งภายใน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -มีการตกแต่งภายใน -ท าให้ประชาชนมี ส านักปลัดฯ

ศิลปวัตถุพ้ืนบ้านและวิถี อาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชน อาคารพิพิธภัณฑ์ ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ กองช่าง

ชีวิตชาวบ้านในชุมชนเมืองล าพูน เมืองโดยรอบ ชุมชนเมืองให้สวยงาม ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน

และสมบูรณ์

-เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร -ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร 950,000 950,000 950,000 950,000 -อาคารประกอบคุ้ม -คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านของชุมชน ประกอบคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์ เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ได้รับ ผู้ครองนครหริภุญชัยด้ัง

วงษ์ จ านวน 2 หลัง การปรับปรุงให้มีความ เดิม ได้รับการฟ้ืนฟู

 สวยงามและเป็นอาคาร ให้เป็นแหล่งศึกษา

 พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองท่ี เรียนรู้แก่ประชาชน

 สวยงาม เยาวชนเมืองล าพูน

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

แหล่งศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม 10.00 x 25.00 เมตร บริเวณคุ้มเจ้ายอดเรือน แหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่

เมืองเก่า บริเวณคุ้มเจ้ายอดเรือน จ านวน 1 หลัง เยาวชนและประชาชน

ท่ัวไป

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานเคหะและชุมชน    หน้า 3 - 106



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.3 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

3 โครงการอนุรักษ์และพัฒนา จัดระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน

เมืองเก่าล าพูน -เพ่ือวางแผนสาธารณูปโภค -ศึกษาออกแบบและ 15,000,000 - - - -มีการออกแบบระบบ -พ้ินท่ีเมืองเก่ามีทัศนคติ กองช่าง

ใต้ดินกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง วางรูปแบบของระบบ สาธารณูปโภคใต้ดิน ท่ีดี การจัดภูมิทัศน์

เหมาะสมกับสภาพเมืองเก่า สาธารณูปโภคใต้ดิน ให้เหมาะสมกับสภาพ เมืองเก่าโดยเฉพาะ

-เพ่ือจัดระเบียบระบบ อย่างถูกต้องเหมาะสม เมืองเก่าสามารถใช้งาน ระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปโภคให้มี -ประชุมหารือกับ ได้ 100 % ได้รับการออกแบบ

ความเป็นระเบียบ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อย่างเหมาะสมกับ

เรียบร้อย -ประมาณการร่วมมือ สภาพเมืองเก่า

-เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว และงบประมาณร่วมกัน -มีความเป็นระเบียบ

ท่ีมาเยือน แบ่งปันแผนงานและ เรียบร้อยคงเอกลักษณ์

-เพ่ืออนุรักษ์เมืองเก่า งบประมาณ ของเมืองได้อย่างสมบูรณ์

และรักษาสภาพแวดล้อม -ด าเนินการส ารวจ

หาพ้ืนท่ีเหมาะสม

ส าหรับใช้เป็นลานจอดรถ

จัดระบบสาธารณูปโภคภายในพ้ืนท่ี

-เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองเก่า -ส ารวจออกแบบและ 10,000,000 - - - -มีการก าหนดรูปแบบ -จังหวัดล าพูนมีการ กองช่าง

ตามแนวทางการพัฒนาเมือง ประชุมร่วมกันท้ัง และจัดระบบสาธารณูป จัดระบบสาธารณูปโภค

อย่างย่ังยืน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โภคร่วมกันระหว่างภาค ท่ีเหมาะสม และมีความ

-เพ่ือสร้างกลไกและการสร้าง ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เป็นระเบียบสวยงาม

แรงจูงใจในการอนุรักษ์และพัฒนา และเอกชน เพ่ือก าหนด เอกชน ร่วมกันท้ัง 3 

เมืองเก่า แนวทาง รูปแบบการ หน่วยงาน

ด าเนินงานของระบบ
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          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.3 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา สาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม -ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

เมืองเก่าล าพูน กับสภาพพ้ืนท่ี แสงสว่างบริเวณถนน

(ต่อ) -ต่อยอดการพัฒนา รอบเมืองในรองเมือง

ระบบสาธารณูปโภค นอก และถนนเจริญ

ใต้ดินโดยการปรับปรุง ราษฎร์ จ านวน 3 แห่ง

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ตามถนนสายหลัก

สายรอง ภายในเขต

เทศบาลเมืองล าพูน

4 โครงการส่งเสริมและปรับปรุง -เพ่ือปรับปรุงสภาพอาคารใน -ออกแบบปรับปรุง 5,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 -สามารถปรับปรุง -ท าให้อาคารในเขต กองช่าง

สภาพอาคารในเขตเมืองเก่า เขตเมืองเก่า ล าพูนให้เป็น สภาพอาคารต่างๆ อาคารในเขตเมืองเก่า เมืองเก่า มีสภาพท่ี

ล าพูน บรรยากาศของเมืองเก่า ส่งเสริม ในเขตเมืองล าพูน ล าพูนบริเวณถนนอนิท เหมาะสมกับเมืองล าพูน

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเมืองของ  - ปรับปรุงกายภาพของ ยงยศ ถนนมุกดา,ถนน -ท าให้ประชาชนมี

จังหวัดล าพูน ถนนวัฒนธรรม ไชยมงคลและถนนรอบ ส่วนร่วมในการ

-ปรับปรุงแผนภูมิสถาปัตยกรรม - ปรับปรุงแผนภูมิ เมืองใน อนุรักษ์อาคารเก่า

ในเมืองเก่าล าพูน สถาปัตยกรรมในเมือง

เก่าล าพูน
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5 โครงการอนุรักษ์เฮือนท้องถิน่ -เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ -จัดท าแบบบ้านอนุรักษ์ - 500,000 - -  -เทศบาลเมืองล าพูน -ท าให้ประชาชน กองช่าง

ล าพูน อาคารบ้านเรือนเก่า บริการประชาชน มีแบบบ้านอนุรักษ์ มีส่วนร่วมในการ

-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน เพ่ือใช้ในการขออนุญาต บริการประชาชน อนุรักษ์อาคารเก่า

ในเขตเทศบาลก่อสร้าง ก่อสร้างต่อเจ้าพนักงาน อย่างท่ัวถึง

อาคารบ้านเรือนท่ีมี ท้องถ่ิน

ลักษณะของสถาปัตยกรรม -ประกวดอาคาร 500,000 - 500,000 500,000 -เทศบาลเมือง

พ้ืนถ่ินล าพูน บ้านเก่าเมืองล าพูน ล าพูนประกวด

ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ อาคารบ้านเก่า

และอาคารท่ีควรค่า

แก่การอนุรักษ์โดย

ประชาชนมีส่วนร่วม

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุง -เพ่ือคงสภาพความเป็นเมืองเก่า -ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 5,000,000 5,000,000 - - -ก่อสร้างปรับปรุง -คูเมืองและก าแพง กองช่าง

ภูมิทัศน์คูเมืองและก าแพง ท่ีมีประวัติศาตร์ยาวนาน คูเมืองและก าแพงเมือง ภูมิทัศน์คูเมืองและ เมืองโบราณได้รับการ

เมืองโบราณ -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ คูเมืองท่ี 1 - 15 ก าแพงเมือง คูเมืองท่ี ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี

ก าแพงเมืองและคูเมือง 1 - 15 ความสวยงาม และ

ให้มีความเป็นระเบียบ คงอยู่สืบไป

สวยงามและคงอยู่สืบไป

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

เมืองและคูเมืองให้มีความเป็น เมืองท้ัง 15 คูเมือง พร้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง เมืองโบราณได้รับการ

ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณคูเมืองท้ัง 15 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี

คูเมือง ความสวยงาม
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โครงการก่อสร้างปรับปรุง - ติดต้ังสะพานแก้ว ขนาด 500,000 500,000 - -

ภูมิทัศน์คูเมืองและก าแพง 3x9.60 เมตร

เมืองโบราณ

(ต่อ)

7 โครงการสาธารณูปโภค -เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ -สามารถปรับสภาพ 50,000,000 50,000,000 - - -ปรับปรุงภูมิทัศน์ -สามารถพัฒนาและ กองช่าง

ใต้ดินเพ่ือการท่องเท่ียว บริเวณภายในเขตเมืองเก่าล าพูน ภูมิทัศน์เมืองเก่าล าพูน ถนน 3 สาย ดังน้ี ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ กองวิชาการฯ

เชิงอนุรักษ์เทศบาลเมือง -เพ่ือรักษาความเป็น โดยการน าสายไฟฟ้า -บริเวณถนนรอบ เมืองโดยเฉพาะบริเวณ

ล าพูน เอกลักษณ์และวิถีชีวิตของ และสายส่ือสารลงใต้ดิน เมืองใน ระยะทาง เมืองเก่าให้มีความเป็น

(โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองเก่า ในบริเวณดังต่อไปน้ี ประมาณ 1,200 เมตร ระเบียบเรียบร้อย

10 เมืองเก่า) -เพ่ือจัดระเบียบเมือง 1.บริเวณถนนรอบเมืองใน -บริเวณถนนรอบ สวยงาม

-เพ่ือเปิดมุมมองใหม่ของ 2.บริเวณถนนรอบเมือง เมืองนอก ระยะทาง -สภาพบ้านเมือง

เมือง เพ่ิมศักยภาพในการ นอก ประมาณ 2,200 มีความน่าอยู่อาศัย

แข่งขันด้านการท่องเท่ียว 3.บริเวณถนนชัยมงคล เมตร ประชาชนภาคภูมิใจ

เชิงวัฒนธรรมของเมือง และถนนมุกดา -บริเวณถนน ชัยมงคล ในท้องถ่ินของตนเอง

-เพ่ือเสริมสร้างเครือข่าย และถนนมุกดา ระยะทาง -ส่งเสริมอาชีพ

ความร่วมมือ ประมาณ 500 เมตร กระจายรายได้ให้แก่

คนในท้องถ่ิน จากการ

เดินทางมาเท่ียวชม

เมืองของนักท่องเท่ียว
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

8 โครงการปรับปรุงและฟ้ืนฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์กู่พญาอาทิตย์ กู่พระลบ ,กู่พระเจ้าอาทิตยราช (กู่พญาทิพย์)

สถานท่ีส าคัญทางประวัติ -เพ่ืออนุรักษ์และเป็นท่ี -ปรับปรุงโบราณ - 500,000 - - -โบราณสถาน -โบราณสถานของ กองช่าง

ศาสตร์ สักการะบูชา โบราณ สถานในชุมชน 2 แห่ง ในชุมชนท้ัง 2 แห่ง ชุมชน 2 แห่ง ได้รับ

สถานทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ กู่พญาอาทิตย์ และ ได้รับการปรับปรุง การปรับปรุงเป็นท่ี

ของชุมชน กู่พระลบ กราบไหว้บูชาและ

เป็นแหล่งท่องเท่ียว

-ประชาชนร่วมรักษา

อนุรักษ์แหล่งโปราณ

สถาน

9 โครงการพลังงานทางเลือก - เพ่ือให้คนในชุมชนได้ใช้ - อบรมสมาชิกศูนย์ 50,000 50,000 50,000 50,000 - 1 คร้ัง / ปี - ชุมชนสามารถใช้ ศูนย์เรียนรู้ฯ

- เตาเทวดา พลังงานทางเลือก การเรียนรู้ฯและ พลังงานทางเลือก  เทศบาล

- เตาชีวมวล - เพ่ือลดรายจ่ายจากการใช้ ประชาชนท่ัวไป - คนในชุมชนสามารถ พลังงานจังหวัด

- เตาชีวภาพ พลังงานต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่ิงแวดล้อม

- ปุ๋ยหมัก ภาค

  ฯลฯ

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

ภูมิทัศน์คูเมืองและก าแพง เมืองและคูเมืองให้มีความเป็น เมืองท้ัง 15 คูเมือง พร้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง เมืองโบราณได้รับการ

เมืองโบราณ ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณคูเมืองท้ัง 15 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี

คูเมือง ความสวยงาม

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานเคหะและชุมชน    หน้า 3 - 111



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.3 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

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

ฟุตซอล ส าหรับเยาวชนประชาชนท่ัวไป ขนาด 18.00 เมตร ยาว ฟุตซอลบริเวณสวนม่วน กีฬาฟุตซอลส าหรับ

ได้ใช้ประโยชน์ 38.00 เมตร บริเวณสวน ใจ๋ เทศบาลเมืองล าพูน เยาวชนประชาชนท่ัวไป

ม่วนใจ๋เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 1 แห่ง ใช้ออกก าลังกาย

12 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย  - ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน  - ปริมาณขยะจากต้นทาง - 10,000 10,000 10,000 - ปริมาณขยะจากต้นทาง - ปริมาณขยะจากต้นทาง กอง

จากต้นทางเพ่ือการพัฒนา โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยก ลดลง ลดลงอย่างน้อยร้อยละ25 ลดลงอย่างน้อยร้อยละ25 สาธารณสุข

อย่างย่ังยืน ขยะประเภทต่าง ๆ - ปริมาณปุ๋ยอนิทรีย์และวัสดุ  - รวบรวมวัสดุอลูมิเนียม  - รวบรวมวัสดุอลูมิเนียม

 -อบรมนักเรียนละชุมชนให้รู้จัก ปลูกท่ีผลิตได้ และวัสดุอืน่ ได้อย่างน้อย และวัสดุอืน่ เพ่ือน าไป

การคัดแยกขยะ 100 กิโลกรัมต่อปี บริจาคแก่มูลนิธิขาเทียม

 - คัดแยกวัสดุอลูมิเนียมและวัสดุ พระราชทาน

อืน่ ๆ ออกจากขยะมูลฝอยท่ัวไป  

เพ่ือน าไปบริจาค

13 โครงการสร้างจิตส านึกใน  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเห็น  - ชุมชนในเขตเทศบาล - 150,000 150,000 150,000  - จัดการขยะและ  - ประชาชนมีจิตส านึก กอง

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ความส าคัญและประโยชน์ของการ ร้านค้า , โรงเรียน ,  มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ส่วนร่วมในการจัดการ สาธารณสุข

คัดแยกขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม สถานประกอบการ ส่ิงแวดล้อม ขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวด

ล้อม

14 โครงการส่งเสริมการใช้ - เพ่ือให้การบริหารจัดการ  - มีการส่งเสริมการใช้ - 10,000 10,000 10,000  - มีการใช้เทคโนโลยี  - ภายในองค์กรมีการ กอง

เทคโนโลยีในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด เทคโนโลยีในการจัดการ ในการจัดการส่ิงแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีในการจัด สาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม ล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่ิงแวดล้อม อย่างน้อย 1 ด้านต่อปี การส่ิงแวดล้อม

โดยการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานเคหะและชุมชน    หน้า 3 - 112



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.3 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

รวม 14  โครงการ - - 96,345,000 75,557,300 24,357,300 24,357,300 - - -

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานเคหะและชุมชน    หน้า 3 - 113



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการบริหารจัดการ  -เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู  -อนุรักษ์และฟ้ืนฟู - 450,000 450,000 450,000 -สถิติจ ำนวนผู้เข้ำชม -สำมำรถอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส ำนักปลัด

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองให้มี สถำปัตยกรรมคุ้มเจ้ำ- ในแต่ละปี พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง 

สภำพท่ีดีและคงอยู่สืบไป รำชสัมพันธ์วงษ์ ให้มี ให้มีสภำพท่ีดี  เป็น

เพ่ือให้เป็นสถำนท่ีรวบรวม สภำพท่ีดีและคงอยู่สืบไป สถำนท่ีรวบรวมข้อมูล

ประวัติเจ้ำผู้ครองนครล ำพูน  -จัดแสดงภำพเก่ำ และส่ิงของ เคร่ืองใช้ 

ในอดีต กำรจัดแสดงภำพถ่ำย ประวัติของเจ้ำผู้ครอง และเป็นแหล่งข้อมูล

และส่ิงของสะสม เคร่ืองใช้ นครล ำพูนและส่ิงของ ทำงประวัติศำตร์

พ้ืนบ้ำนต่ำง ๆ ท่ีบ่งบอกถึงวิถี เคร่ืองใช้ พ้ืนบ้ำนท่ีบ่งบอก ให้แก่  นักเรียน 

ของประชำชนในท้องถ่ิน ถึงวิถีชีวิตของประชำชน นักศึกษำ และผู้สนใจ

ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ ในท้องถ่ินนับแต่อดีตมำจน -ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

 คนในชุมชน นักเรียน นักศึกษำ ถึงปัจจุบัน และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

 และนักท่องเท่ียวได้เข้ำเย่ียมชม ในภำพรวมของ 

  -เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม จังหวัดล ำพูน

กำรท่องเท่ียวและมุ่งเน้น 

กำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว 

ในเขตอนุรักษ์เมืองเก่ำ รวมท้ัง 

เป็นกำรพัฒนำรำยได้ 

ของประชำชนในท้องถ่ิน 

จำกำรท่องเท่ียว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.4 แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 3 - 114



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.4 แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 โครงการอนุรักษ์  -เพ่ืออนุรักษ์สถำปัตยกรรม -สถำปัตยกรรมเรือนสรไน - 500,000 500,000 500,000 -สถิติจ ำนวนผู้เข้ำชม -สำมำรถอนุรักษ์ ส ำนักปลัด

สถาปัตยกรรมท้องถิน่ เรือนสรไนให้มีสภำพสมบูรณ์ (คุ้มเจ้ำยอดเรือน) มีสภำพ ในแต่ละปี สถำปัตยกรรมเรือนสร

และคงอยู่สืบไป คงเดิมและมีควำมสมบูรณ์ ไนให้มีสภำพสมบูรณ์

 -เพ่ือใช้เป็นสถำนท่ีจัดแสดง -จัดแสดงอำคำร ภำพเก่ำ คงเดิมเป็นสถำนท่ีจัด

อำคำร ส่ิงของเคร่ืองใช้พ้ืนบ้ำน ประวัติของชำยำ แสดงประวัติชำยำของ

และข้อมูลเก่ียวกับเจ้ำผู้ครอง ผู้ครองนครล ำพูนในอดีต เจ้ำผู้ครองนครล ำพูน

นครล ำพูน ให้แก่ คนในชุมชน ประวัติควำมเป็นมำของ ในอดีต พร้อมท้ังจัด

นักเรียน นักศึกษำและนักท่อง อำคำรและส่ิงของเคร่ือง แสดงประวัติควำมเป็น

เท่ียวได้เข้ำเย่ียมชม ใช้พ้ืนบ้ำนท่ีบ่งบอกถึง มำของอำคำร ส่ิงของ

 -เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรท่อง วิถีชีวิตของประชำชน เคร่ืองใช้พ้ืนบ้ำนและเป็น

เท่ียวและมุ่งเน้นพัฒนำเมืองล ำพูน ในท้องถ่ินนับแต่อดีต แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

ให้เป็นเมืองประวัติศำสตร์ มำจนถึงปัจจุบัน นักศึกษำและผู้สนใจ

-ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

และกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในภำพรวมของจังหวัด

ล ำพูน

 

3 โครงการอนุรักษ์บ้านเก่า -เพ่ือบูรณะและรักษำบ้ำนเก่ำ  -บูรณะสถำปัตยกรรม - 500,000 500,000 500,000  -จ ำนวนบ้ำนเก่ำท่ีจัด -สำมำรถอนุรักษ์ ส ำนักปลัด

สถำปัตยกรรม วัฒนธรรมและ ท้องถ่ินของอำคำรบ้ำนเก่ำ ท ำทะเบียนท่ีประชำชน สถำปัตยกรรมท้องถ่ิน  

ภูมิปัญญำท้องถ่ินของ ท่ีอยู่ในเขตเทศบำลเมือง ให้ควำมร่วมมือเข้ำร่วม ให้มีสภำพและคงอยู่

เมืองล ำพูนให้คงอยู่สืบไป ล ำพูน ให้มีสภำพท่ีดีและ โครงกำร สืบไป มีกำรเผยแพร่

-เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำร คงอยู่สืบไป  -ซ่อมแซม/ปรับปรุง สถำปัตยกรรม วัฒนธรรม

ท่องเท่ียวและพัฒนรำยได้ของ  -จัดท ำทะเบียนบ้ำนเก่ำ บ้ำนเก่ำจ ำนวน 3 หลัง และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

ประชำชนในท้องถ่ิน รวมท้ัง บ้ำนโบรำณของเมือง ท่ีเช่ำจำกกำรเคหะฯ ในวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.4 แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการอนุรักษ์บ้านเก่า เป็นกำรตอบสนองนโยบำย ล ำพูนท่ียังคงควำมเป็น ให้มีสภำพท่ีดี เพ่ือเป็น ของเมืองล ำพูน

(ต่อ) ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว เอกลักษณ์ของชำวล ำพูน แหล่งเรียนรู้เก่ียวกับ -สำมำรถตอบสนอง

ของเทศบำลท่ีมุ่งเน้นกำร  -ซ่อมแซม/ปรับปรุง วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของ นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริม

พัฒนำกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ บ้ำนเก่ำจ ำนวน 3 หลัง ชำวล ำพูน กำรท่องเท่ียวและสอด

 -เพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิต ท่ีเช่ำจำกกำรเคหะฯ คล้องกับยุทธศำสตร์

ในวิถีแบบด้ังเดิมของประชำชน ให้มีสภำพท่ีดี เพ่ือเป็น กำรพัฒนำจังหวัดล ำพูน

พร้อมกับเผยแพร่สถำปัตยกรรม แหล่งเรียนรู้เก่ียวกับ และเทศบำลเมืองล ำพูน

วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของ

ท้องถ่ินของเมืองล ำพูน ชำวล ำพูน

4 โครงการอบรมหลักสูตร -เพ่ือฝึกอบรมเยำวชน  - จัดฝึกอบรมหลักสูตร - 30,000 30,000 30,000 -มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำร - เยำวชน / ประชำชน ส ำนักปลัด

อาสาสมัครมัคคุเทศก์แก่ ประชำชนในเขตเทศบำล  อำสำสมัครมัคคุเทศก์ อบรมท่ีสำมำรถให้ ในเขตเทศบำล/พนักงำน

เยาวชนและประชาชน พนักงำนเทศบำลให้สำมำรถ ท้องถ่ิน แก่เยำวชน ค ำแนะน ำ และให้ข้อมูล เทศบำล สำมำรถให้

ในเขตเทศบาลและพนักงาน ให้ค ำแนะน ำ  หรือให้ข้อมูล ประชำชนในเขตเทศบำล เก่ียวกับ กำรท่องเท่ียว ค ำแนะน ำและให้ข้อมูล 

ของเทศบาลฯ เก่ียวกับกำรท่องเท่ียวในจังหวัด และพนักงำนของเทศบำล ในเขตเทศบำลและใน เก่ียวกับกำรท่องเท่ียว

ล ำพูนได้ จ ำนวน 1 รุ่นๆละ 50 คน จังหวัดล ำพูนได้ไม่ต่ ำ ในเขตเทศบำลและ 

 กว่ำร้อยละ 80%  ในจังหวัดล ำพูนได้

ของผู้เข้ำรับกำรอบรม

จ ำนวน 50 คน

5 โครงการอบมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ - เพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์ประเพณี - ประชำชนทุกครัวเรือน - 30,000 30,000 30,000 - 1 คร้ัง / ปี - ประเพณีวัฒนธรรม กองกำรศึกษำ

ประเพณีวัฒนธรรม วัฒนธรรมอันดีงำม อันดีงำมได้รับกำร คณะกรรมกำร

- เพ่ือเป็นกำรฟ้ืนฟูวัฒนธรรม อนุรักษ์จำกประชำชน ชุมชนมหำวัน

ท้องถ่ิน ในชุมชน ประชำชนใน

- เพ่ือให้ประชำชนในชุมชนมี - ประเพณีขนทรำยเข้ำ ชุมชน

ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน วัดได้รับกำรฟ้ืนฟู
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.4 แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการอบมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ - ประชำชนในชุมชนมี

ประเพณีวัฒนธรรม ส่วนร่วมใน กิจกรรม

(ต่อ) ของชุมชน

6 โครงการส่งเสริมศิลป - อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี -นักเรียน ประชำชน ใน - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -นักเรียน ประชำชน -นักเรียนประชำชนได้ กอง

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ ท้องถ่ินด้ังเดิม เช่น ขบวนแห่ เขตจังหวัดล ำพูนและ ร้อยละ 90 ได้มีส่วน รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรศึกษำ

ครัวตำน โคมไฟ ประเพณีลอย จังหวัดใกล้เคียง จ ำนวน ร่วม และอนุรักษ์ ในวัฒนธรรมและ /โรงเรียนสังกัด

กระทงประเพณีวันสงกรำนต์  5,000 คน ประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถ่ินท่ี เทศบำล

กิจกรรมสืบฮีตสำนวัฒนธรรม -จัดกิจกรรมอบรม ท้องถ่ิน ถูกต้องและสืบสำน ศูนย์พัฒนำ

เมืองหละปูน กิจกรรมเรียนรู้ เยำวชนเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึก -ประชำชนในชุมชน ท้ัง ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้  เด็กเล็กฯ

รอบเมืองรู้เร่ืองถ่ินเกิด ท่ีดี 17 ชุมชน มีส่วนร่วม -นักเรียนและประชำชน 

-กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญำ -ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี กำรอนุรักษ์วัฒนธรรม มีส่วนร่วมในกำรจัด

ท้องถ่ิน วัฒนธรรมของท้องถ่ิน ประเพณีของท้องถ่ิน กิจกรรมประเพณีของ

-จัดกิจกรรมกำรประกวดและ -เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจให้ ท้องถ่ิน

แข่งขันต่ำงๆ ตำมประเพณี กับนักเรียน ประชำชนใน

-เพ่ือให้ประเพณีสืบทอดสู่ลูก เร่ืองของประเพณีและ  

หลำนในชุมชน วัฒนธรรมท้องถ่ิน

-เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังให้เยำวชน

 ประชำชน นักเรียน รักใน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ

ภูมิปรัชญำท้องถ่ิน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.4 แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการจัดกิจกรรม -เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม  -นักเรียนเห็นควำมส ำคัญ - 50,000 50,000 50,000 -นักเรียนร้อยละ 90   -นักเรียนได้มีโอกำส กอง

วันส าคัญ/บุคคลของชาติ วันส ำคัญ/บุคคลส ำคัญของไทย ของวัฒนธรรมไทยประเพณี ได้มีโอกำสร่วมท ำบุญ ร่วมท ำบุญและส่งเสริม กำรศึกษำ

 ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่สืบไป เช่น จัดกิจกรรม ไทย ตลอดจนถึงสำมำรถ  และเป็นกำรส่งเสริม กำรท่องเท่ียวของล ำพูน /โรงเรียนสังกัด

และของท้องถิน่ เฉลิมพระเกียรติของ เข้ำร่วมส ำคัญต่ำงๆได้ วัฒนธรรมท้องถ่ิน -นักเรียนมีควำมรู้ควำม เทศบำล

พระมหำกษัตริย์และเช้ือพระวงศ์  ทรำบประวัติของบุคลำกร -ร้อยละ100นักเรียน เข้ำใจมีส่วนร่วมในกำร ศูนย์พัฒนำ

ทุกพระองค์และวันส ำคัญ ส ำคัญของชำติ ได้รับควำมรู้จำกบอร์ด จัดท้องถ่ิน เด็กเล็กฯ

เช่น วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ -นักเรียนได้เรียนรู้ถึง นิทรรศกำร -ผู้พัฒนำกำรทำงด้ำน 

วันเข้ำพรรษำวันปิยมหำรำชฯลฯ วัฒนธรรมและประพฤติ -นักเรียนเห็นควำม อำรมณ์ จิตใจร่ำเริง

-เพ่ือเป็นถ่ำยทอดให้นักเรียนได้ ตนตำมวัฒนธรรมไทย ส ำคัญของประเพณีไทย แจ่มใสและผู้เรียนภูมิใจ 

เรียนรู้ถึงควำมส ำคัญของวัน  -ผู้เรียนเกิดควำมภูมิใจ และคุณค่ำทำงจิตใจ ช่ืนชมและเรียนรู้ท่ีจะ

ส ำคัญทำงศำสนำ ประวัติของ ช่ืนชมและเรียนรู้ท่ีจะ -นักเรียนได้เรียนรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

วันส ำคัญต่ำงๆ และบุคคลส ำคัญ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมและประพฤติ ไทยให้คงอยู่และได้เรียน

-เพ่ือปลูกฝังค่ำนิยมท่ีดีงำม ไทยให้คงอยู่สืบไป ตนตำมวัฒนธรรมไทย รู้ถึงวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง

ให้แก่นักเรียน -ผู้เรียนเกิดควำมภูมิใจ ทำงด้ำนอำรมณ์ และ

- เพ่ือเป็นกำรให้นักเรียนมีส่วน ช่ืนชม และเรียนรู้ท่ีจะ เรียนรู้ท่ีจะอนุรักษ์ศิลป 

ร่วมในกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง

ต่ำง ๆ อกีด้วยประพฤติตนตำม ไทยให้คงอยู่ รวมถึงนักเรียนปฏิบัติ  

วัฒนธรรมไทย ตนได้ถูกต้องตำม

เพ่ือให้ผู้เรียนได้ภูมิใจ ช่ืนชมและ ประเพณีและวัฒนธรรม

เรียนรู้ท่ีจะวัฒนธรรมไทย  ไทยท่ีดีงำม

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ภูมิใจ ช่ืนชม

และเรียนรู้ท่ีจะอนุรักษ์ศิลป

วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป   

-เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนำกำรทำง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.4 แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการจัดกิจกรรม ด้ำน อำรมณ์ ควบคุมตนเองให้

วันส าคัญ/บุคคลของชาติ เหมำะสมตำมวัย

 ศาสนา พระมหากษัตริย์

และของท้องถิน่

(ต่อ)

8 โครงการเข้าค่าย -เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนำ -นักเรียนลูกเสือ   - 90,000 90,000 90,000 -นักเรียนช้ันประถม -นักเรียนได้รู้จักกำร กอง

พักแรมลูกเสือเนตรนารี ตนเองตำมศักย ยุวกำชำดช้ันประถม ศึกษำปีท่ี 6 และนักเรียน  ปรับตัวในกำรใช้ชีวิต กำรศึกษำ

และยุวกาชาด -ภำพโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำง ศึกษำปีท่ี 6  และนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ร่วมกันกับผู้อืน่และ /โรงเรียนสังกัด

ระหว่ำงบุคคล  ลูกเสือ เนตรนำรี ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำ เกิดควำมสำมัคคีในหมู่ เทศบำล

-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ค่ำยพักแรมและผ่ำน คณะ ศูนย์พัฒนำ

ควำมรู้ คุณธรรมจริยธรรม ได้เข้ำค่ำยพักแรม 3 วัน กิจกรรมทุกกิจกรรม -นักเรียนน ำควำมรู้และ เด็กเล็กฯ

-เพ่ือให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง  2 คืน ไม่ต่ ำกว่ำระดับ สำมำรถน ำไประยุกต์

และสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับ “ดี” ร้อยละ 95 ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน -มีทักษะในกำรท ำงำน

-เพ่ือให้นักเรียนมีควำมคิด แก้ปัญหำจำกสถำนกำรณ์

สร้ำงสรรค์ คิดเชิงบวกใน

กิจกรรมท่ีหลำกหลำย

-เพ่ือให้นักเรียนมีรูปแบบ  

ลักษณะจิตอำสำ เข้ำใจและเห็น

คุณค่าของตนเองและผู้อืน่
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

              1.4 แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา - เพ่ือให้นักเรียนในสังกัด - เด็กและเยำวชน - 30,000 30,000 30,000 - 1 คร้ัง / ปี - นักเรียนสังกัดเทศบำล กองกำรศึกษำ

ท้องถิ่นล้านนา เช่น ภาษา โรงเรียนเทศบำลเรียนรู้ภำษำ   ในเขตเทศบำล มีกำรเรียนรู้ภำษำและ ชุมชนชัยมงคล

พ้ืนเมือง พูด เขียน ค่าว และวรรณกรรมล้ำนนำ   จ ำนวน ๓๐ คน วรรณกรรมล้ำนนำ ครูภูมิปัญญำ

 ซอ กาพย์ กะโลง ฯลฯ - เพ่ือให้เทศบำลมีกำรบรรจุ - ภำษำและวรรณกรรม ไทย

โดยจัดอบรม  10 วัน หลักสูตรวิชำด้ำนภำษำ และ ล้ำนนำได้รับกำรบรรจุ ประธำนชมรม

ในช่วงปิดภาคเรียน วรรณกรรมล้ำนนำ ไว้ในหลักสูตรท้องถ่ิน กวีล้ำนนำ

- ค่าอาหารกลางวัน เป็นหลักสูตรท้องถ่ิน -ภูมิปัญญำท้องถ่ินได้ จังหวัดล ำพูน

- ค่าอาหารว่าง - เพ่ือให้ภูมิปัญญำล้ำนนำ รับกำรสืบทอด ศิลปินดีเด่น

- ค่าวิทยากร มีกำรสืบทอดอย่ำงต่อเน่ือง

- เอกสารประกอบ

การเรียนการสอบ  ฯลฯ

รวม 9  โครงการ - - 0 3,680,000 3,680,000 3,680,000 - - -
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอนุรักษ์และบ ารุง  -เพ่ือป รั บ ป รุ ง ส ภ าพแม่ น ้าก วง   -ด้ าเนินก ารก้ าจัด ผั ก - 40,000 40,000 40,000  -ไม่ มี ผั ก ตบ ชวา วั ชพืช  -ท้ า ให้ทั ศนีย ภ าพ ส้ านัก ป ลั ด  

รักษาแม่น้ ากวง ให้ดี ขึ น แล ะส าม ารถ ใช้ง าน ตบ ชวาวั ชพืชแล ะส่ิง แล ะส่ิง กี ด ขวาง ท าง น ้า ในแม่ น ้าก วง ดี ขึ น 

ได้ ทุ ก ฤ ดู ก าล กี ด ขวาง ท าง น ้าตล อด ในแม่ น ้าก วง  ท่ีอยู่ในเขต ส าม ารถ ใช้ง านได้

  -เพ่ือด้ าเนินก ารก้ าจัด ผั ก แม่ น ้าก วง ท่ีอยู่ในเขต เท ศบ าล เมื อง ล้ าพูน ทุ ก ฤ ดู ก าล

ตบ ชวาแล ะวั ชพืชต่าง ๆ  รวม ถึ ง  เท ศบ าล เมื อง ล้ าพูน  -ไม่ มี ผั ก ตบ ชวาหรื อ

ส่ิง กี ด ขวาง ท าง น ้า  -บู รณ าก ารร่ วม กั บ วั ชพืชในแม่ น ้าก วง ท่ี

 -เพ่ือจัด หาเค ร่ือง มื อเค ร่ือง ใช้ หน่วย ง านอืน่ อยู่ในเขตเท ศบ าล

ในก ารก้ าจัด ผั ก ตบ ชวา เมื อง ล้ าพูน

แล ะวั ชพืชต่าง ๆ    -ท้ า ให้คุ ณ ภ าพของ น ้า

 -เพ่ือให้ป ระชาชน ส่ วนราชก าร ดี ขึ นส่ิง มี ชีวิ ตส าม ารถ

แล ะอง ค์ ก รต่าง ๆ  ได้ มี ส่ วนร่ วม อาศัย อยู่ในน ้าได้

ในก ารอนุรั ก ษ์ แล ะบ้ า รุ ง รั ก ษ า

รวม 1  โครงการ - - 0 40,000 40,000 40,000 - - -

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.1 แผนงาน  :  การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

ยุ ท ธศ าสตร์ การ พัฒ นาด้ านการ บ ริ ห าร จัดการ ท รั พย ากร ธร ร ม ชาติและส่ิงแวดล้ อม อย่ างย่ั งยื น     แผนงานการ รั กษ าค วาสงบ ภ าย ใ น ห น้ า 3 - 121



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสร้างจิตส านึก - เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา -บุคลากรทางการศึกษา - 80,000 80,000 80,000 -ร้อยละ90ครู นักเรียน  -ครู นักเรียน ประชาชน กอง

ในการจัดการส่ิงแวดล้อม มีความตะหนักถึงความส าคัญ และประชาชน ในเขต ประชาชนได้รับการ มีความตระหนักถึง การศึกษา

ของทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลเมืองล าพูน อบรมมีความรู้และ ความส าคัญทรัพยากร /โรงเรียนสังกัด

- เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็ก และ - จัดอบรมให้ความรู้เก่ียว ความเข้าใจเก่ียวกับ ธรรมชาติ เทศบาล

เยาวชนในเขตเทศบาลมีใจรัก กับการดูแลรักษาส่ิงแวด การดูแลรักษา - เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ ศูนย์พัฒนา

และหวงแหนในส่ิงแวดล้อม ล้อมให้กับนักเรียนเยาวชน ส่ิงแวดล้อม ครูนักเรียน ประชาชนใน เด็กเล็กฯ

ธรรมชาติ ประชาชนในเขตเทศบาล -ร้อยละ 90 บุคลากร เขตเทศบาล มีใจรักและ

-เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะท่ีมี  ทางการศึกษามีความรัก หวงแหนส่ิงแวดล้อมและ

เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง และหวงแหนทรัพยากร  ทรัพยากรธรรมชาติ

 - เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียน ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม -เกิดความสัมพันธ์  

และครอบครัวร่วมกันลดภาวะ -ร้อยละ 90 ครู  ระหว่างประชาชน 

โลกร้อน บุคลากร นักเรียน ครอบครัว กับโรงเรียน

- เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ และครอบครัวร่วมกัน -ให้ครูนักเรียนบุคลากร

ระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน ลดภาวะโลกร้อน ทางการศึกษา มีการลด

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.2 แผนงาน  :  การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 122



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.2 แผนงาน  :  การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

โครงการสร้างจิตส านึก - เพ่ือสนองนโยบายการลดภาวะ ใช้พลังงานทดแทน

ในการจัดการส่ิงแวดล้อม โลกร้อน และประหยัดพลังงาน - ปลูกจิตส านึกให้

(ต่อ) ของรัฐบาล นักเรียนและครอบครัว

-เพ่ือให้ครู นักเรียน บุคลากร ร่วมกันลดภาวะโลกร้อน

ทางการศึกษา มีการลดใช้

พลังงาน

2 โครงการโรงเรียน -เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะ -ครู นักเรียน ตระหนัก - 20,000 20,000 20,000 -นักเรียนในโรงเรียนเห็น -นักเรียนรู้จักการ กอง

ปลอดขยะ มูลฝอยท่ีต้องการน าไปก าจัด    เห็นคุณค่าของทรัพยากร  ความส าคัญและคุณค่า คัดแยกขยะ การศึกษา

โดยการน าขยะท่ีเหลือใช้ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ -นักเรียนเห็นคุณค่า /โรงเรียนสังกัด

ประเภท ขวดแก้ว กระดาษ ร้อยละ100 ส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 95 และความส าคัญใน เทศบาล

พลาสติก  เหล็ก ฯลฯ กลับไป - ครู นักเรียน รู้จักคัดแยก - นักเรียนและบุคลากร การน าขยะมาประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนา

ใช้งานใหม่หรือจัดจ าหน่าย ขยะ ลดปริมาณขยะมูล ในโรงเรียนลดปริมาณ เป็นส่ิงของเคร่ืองใช้ เด็กเล็กฯ

-เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆ ฝอยท่ีต้องการน าไปก าจัด ขยะ ร้อยละ 95 -นักเรียนรู้จักใช้  

อย่างคุ้มค่าจากวัสดุเหลือใช้ โดยการน าขยะท่ีเหลือใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ 

ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนได้ กลับไปใช้งานใหม่หรือจัด ให้เกิดคุณค่าและใช้

รู้จักทรัพยากรอย่างมีคุณค่า จ าหน่าย อย่างประหยัด

-ปริมาณขยะใน

โรงเรียนลดลง 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 123



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส านักงานสีเขียว - ล ด ก ารใช้พลั ง ง าน เน้นก ารใช้  - ป ริ ม าณ ก ารใช้ไฟฟ้า , - 10,000 10,000 10,000 - ป ริ ม าณ ก ารใช้ไฟฟ้า - ค่ าน ้า ค่ าไฟ ป ริ ม าณ ก อง

Green office ท รั พย าก รธรรม ชาติ ใน ป ระป า ,  เชื อเพลิ ง ป ระป า , เชื อเพลิ ง  แล ะ ก ารใช้เชื อเพลิ ง  แล ะ ส าธารณ สุ ขฯ

ส้ านัก ง าน - ป ริ ม าณ ก ารจัด ซื อ ท รั พย าก รธรรม ชาติ ก ารใช้ท รั พย าก ร

- เพ่ิม ก ารจัด ซื อจัด จ้าง สิ นค้ า จัด จ้าง แล ะบ ริ ก ารสี เขี ย ว ภ าย ในส้ านัก ง าน ธรรม ชาติภ าย ใน

แล ะบ ริ ก ารสี เขี ย ว ล ด ล ง ร้ อย ล ะ 25 ส้ านัก ง านล ด ล ง

- มี ก ารจัด ซื อจัด จ้าง ร้ อย ล ะ 25

 สิ นค้ าแล ะบ ริ ก าร - มี ก ารใช้สิ นค้ าแล ะ

สี เขี ย วเพ่ิม ขึ นร้ อย ล ะ 25 บ ริ ก ารสี เขี ย ว ท ด แท น

สิ นค้ าแล ะบ ริ ก าร

ท่ัวไป  ร้ อย ล ะ 25

2 โครงการบ้านน่าอยู่คู่ - จัด กิ จก รรม ให้ค รอบ ค รั วมี - ป ระชาชนในเขต - 30,000 30,000 30,000 - ป ระชาชนในเขต - ป ระชาชนดู แล รั ก ษ า ก อง

เศรษฐกิจพอเพียง ส่ วนร่ วม ป ลู ก ฝั ง ค วาม หม าย ของ เท ศบ าล ทั ง  17 ชุม ชน เท ศบ าล  เข้ าร่ วม ค วาม ส ะอาด บ้ านตาม ส าธารณ สุ ขฯ

เศรษ ฐกิ จพอเพีย ง แล ะดู แล รั ก ษ า กิ จก รรม ทั ง  17 ชุม ชน หลั ก สุ ขาภิ บ าล แล ะน้อม

ความส ะอาด ให้ ถูกหลั กสุ ข าภิ บาล น้าเศรษ ฐกิ จพอเพีย ง ม า

ใช้ในชีวิ ตป ระจ้าวั น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.3 แผนงาน  :  สาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 ยุ ท ธศ าสตร์ การ พัฒ นาด้ านการ บ ริ ห าร จัดการ ท รั พย ากร ธร ร ม ชาติและส่ิงแวดล้ อม อย่ างย่ั งยื น      แผนงานสาธาร ณ สุ ข   ห น้ า 3 - 124



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

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

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.3 แผนงาน  :  สาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการรณรงค์สร้างจิต - เพ่ือให้เย าวชน นัก เรี ย น แล ะ - เย าวชนแล ะป ระชาชน - 5,000 5,000 5,000 - นัก เรี ย นจาก โรง เรี ย น  - เย าวชน นัก เรี ย น ก อง

ส านึกแก่เยาวชน นักเรียน ป ระชาชน มี ส่ วนร่ วม ในก าร จ้านวน 200  ค น/ปี ในสั ง กั ด  ทั ง  4 โรง  เข้ า แล ะป ระชาชน มี จิต ส าธารณ สุ ขฯ

และประชาชน มีส่วนร่วม จัด ก ารส่ิง แวด ล้ อม ร่ วม กิ จก รรม ด้ าน ส้ านึก รั ก ษ์ ส่ิง แวด ล้ อม

ในการจัดการส่ิงแวดล้อม ส่ิง แวด ล้ อม

4 โครงการพัฒนาห้องน้ า  - เพ่ือท้ า ค วาม ส ะอาด ห้อง น ้า  - ห้อง น ้าส าธารณ ะภ าย ใน - 20,000 20,000 20,000  - จ้านวนส้ วม  - ส้ วม ส าธารณ ะ ก อง

สาธารณะ ส าธารณ ะภ าย ในเขตเท ศบ าล เขตเท ศบ าล เมื อง ล้ าพูน ส าธารณ ะท่ีได้ รั บ ภ าย ในเขตเท ศบ าล ส าธารณ สุ ขฯ

เมื อง ล้ าพูน ก ารท้ า ค วาม ส ะอาด เมื อง ล้ าพูน มี ค วาม

 - เพ่ือเป็ นก ารส ร้ าง ค วาม ร่ วม มื อ  - ค วาม พึง พอใจของ ส ะอาด

ในก ารดู แล รั ก ษ าห้อง น ้าส าธารณ ะ ผู้ใช้บ ริ ก าร  - ผู้ใช้บ ริ ก ารเกิ ด ค วาม

ให้กั บ หน่วย ง านอืน่ ๆ พึง พอใจ

 - เพ่ือป รั บ ป รุ ง ห้อง น ้าส าธารณ ะ

ให้เป็ นไป ตาม ม าตรฐาน HAS

รวม 4  โครงการ - - 0 65,000 65,000 65,000 - - -

 ยุ ท ธศ าสตร์ การ พัฒ นาด้ านการ บ ริ ห าร จัดการ ท รั พย ากร ธร ร ม ชาติและส่ิงแวดล้ อม อย่ างย่ั งยื น      แผนงานสาธาร ณ สุ ข   ห น้ า 3 - 125



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการบริหารจัดการ จัด ก ารแล ะบ้ า รุ ง รั ก ษ าระบ บ รวบ รวม แล ะบ้ า บั ด น ้าเสี ย

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย -เพ่ือบ้ า รุ ง รั ก ษ าระบ บ รวบ รวม -ซ่ อม แซ ม ระบ บ เค ร่ือง จัก ร - 2,700,000 2,700,000 2,700,000 -ระบ บ รวบ รวม แล ะบ้ า บั ด -ระบ บ บ้ า บั ด น ้าเสี ย มี ก อง ช่าง

แล ะบ้ า บั ด น ้าเสี ย ให้มี ส ภ าพท่ีดี แล ะอุป ก รณ์ ของ ระบ บ บ้ า บั ด น ้าเสี ย ส าม ารถ ใช้ง าน ส ภ าพดี ใช้ง านได้ ตล อด

อยู่เส ม อ น ้าเสี ย ได้ เป็ นอย่ าง ดี แล ะน ้าท่ี เวล า

-เพ่ือบ้ า บั ด น ้าทิ ง ชุม ชนให้ได้ -ป รั บ ป รุ ง ซ่ อม แซ ม ป ระตู - 60,000 60,000 60,000 ผ่ านก ารบ้ า บั ด จาก ระบ บ -คุ ณ ภ าพน ้าท่ีผ่ าน

ม าตรฐานก่ อนป ล่ อย แหล่ ง น ้า ระบ าย น ้า มี ค่ าท่ีได้ ม าตรฐาน ระบ บ บ้ า บั ด น ้าเสี ย ได้

ส าธารณ ล ง สู่ -จัด ซื ออุป ก รณ์ แล ะป รั บ ป รุ ง - 50,000 50,000 50,000 ม าตรฐาน

-เพ่ือยื ด อายุ ก ารใช้ง านของ ระบ บ วง จรไฟฟ้าเพ่ือให้

เค ร่ือง จัก รระบ บ บ้ า บั ด น ้าเสี ย ป ระหยั ด พลั ง ง านไฟฟ้า   

วาง ระบ บ ก ารให้หน่วย ง านภ าค -ป ระส านขอค วาม ร่ วม มื อ - 80,000 80,000 80,000

รั ฐ/เอก ชนเข้ าม าด้ าเนินก าร หน่วย ง าน/ภ าค รั ฐ/เอก ชนเข้ า   

บ ริ หารจัด ก ารระบ บ บ้ า บั ด ม าให้ค้ า แนะน้าหรื อป รึ ก ษ า

น ้าเสี ย หารื อพร้ อม เส นอวิ ธี ก าร

บ ริ หารจัด ก ารระบ บ บ้ า บั ด

น ้าเสี ย ให้ได้ ม าตรฐาน

ศึก ษ าจัด เก็ บ ค่ าจัด ก ารน ้าเสี ย

-เพ่ือศึกษ า แ ละ ก้ า ห นดอัตรา ค่า -จ้าง ท่ีป รึ กษ าท้ าการศึกษ า - - 150,000 150,000 -ส าม ารถ จัด เก็ บ ค่ าธรรม -สาม ารถน้าผลการศึกษ า

ธ รรม เนียม  วิ ธี กา รจัดเก็บ แ ละ กา ร ค วาม เป็นท าง ด้านวิ ชาการ เนีย ม ในก ารบ้ า บั ด น ้าเสี ย ม าเ ป็นแ นวท าง ใ นการ

บ ริ ห า รจัดกา รใ นกา รจัดเก็บ ค่า จัดกา ร ข อง ระเบียบ ใ นการจัดเก็บ ค่า ท้ า ให้เท ศบ าล มี ราย ได้ ก้ าห นดอัตราค่าธ รรม เ นียม

น ้ า เสียท่ีเห ม า ะ สม แ ละ สอดค ล้อง กับ ธ รรม เนียม ใ นการบ้ าบัดน ้ าเสีย เพ่ิม ขึ น วิ ธี การจัดเ ก็บ แ ละบ ริ ห าร

ค่า ใ ช้ จ่า ยใ นกา รด้ า เนินง า นข อง เท ศ บ าล จัดการน ้ าเ สียท่ีเ ห ม าะสม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล้าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 )

เทศบาลเมืองล้าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล้าพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.4 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุ ท ธศ าสตร์ การ พัฒ นาด้ านการ บ ริ ห าร จัดการ ท รั พย ากร ธร ร ม ชาติและส่ิงแวดล้ อม อย่ างย่ั งยื น     แผนงานเค ห ะและชุ ม ช น      ห น้ า 3 - 126



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล้าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล้าพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.4 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการบริหารจัดการ จัด หารถ ดู ด ส่ิง โส โค รก แล ะฉี ด ล้ าง ท่ อระบ าย น ้า

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย -เพ่ือก้ าจัด ส่ิง โส โค รก ในท่ อ -จัด ซื อรถ ดู ด ส่ิง โส โค รก แล ะ - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 -ท่ อระบ าย น ้ามี ค วาม -ท่ อระบ าย น ้ามี ค วาม ก อง ช่าง

(ต่อ) ระบ าย น ้า ฉี ด ล้ าง ท่ อระบ าย น ้า จ้านวน ส ะอาด ม าก ขึ นร้ อย ล ะ50 ส ะอาด

-เพ่ือค วาม ส ะอาด แล ะค วาม เป็ น 1 คั น -ล ด ปั ญ หาค วาม เดื อด

ระเบี ย บ เรี ย บ ร้ อย ของ บ้ านเมื อง ร้ อนร้าค าญ

-เพ่ือก้ าจัด เหตุเดื อด ร้ อนจาก

ท่ อระบ าย น ้าอุด ตัน

พัฒ นาระบ บ ก ารจ้าง เอก ชนด้ าเนินก ารในกิ จก ารของ เท ศบ าล

-เพ่ือรั ก ษ าค วาม ป ล อด ภั ย ดู แล -จ้าง เหม าเอก ชนหรื อบุ ค ค ล - 1,550,000 1,550,000 1,550,000 -ส าม ารถ จัด ก ารท้ า ง าน -เกิ ด ค วาม ป ล อด ภั ย ก อง ช่าง

ท รั พย์ สิ นของ ท าง ราชก ารมิ ให้ ด้ าเนินก ารจัด ก ารด้ าน ระบ บ รวบ รวม น ้าเสี ย มี ในชีวิ ตแล ะท รั พย์ สิ น

เกิ ด ก ารสู ญ หาย ส่ิง แวด ล้ อม ของ เท ศบ าล  ดั ง นี ป ระสิ ท ธิ ภ าพย่ิง ขึ น ของ ท าง ราชก าร

-เพ่ือให้ก ารท้ า ง านระบ บ รวบ 1.จ้าง เหม าเอก ชนด้ าเนิน -ก ารด้ าเนินกิ จก าร

รวม น ้าเสี ย เป็ นไป อย่ าง มี ป ระ ก ารขุ ด ล อก ท่ อระบ าย น ้า ของ เท ศบ าล มี ป ระสิ ท ธิ

สิ ท ธิ ภ าพแล ะเกิ ด ป ระสิ ท ธิ ผ ล 2.จ้าง เหม าดู ด เล น ภ าพย่ิง ขึ น

3.จ้าง เหม าบุ ค ค ล ด้ าเนินก าร

จัด ก ารระบ บ บ้ า บั ด น ้าเสี ย  

ของ เท ศบ าล

4.จ้าง เหม าบุ ค ค ล รั ก ษ า

ค วาม ป ล อด ภั ย ส ถ านีป รั บ

คุ ณ ภ าพน ้าเท ศบ าล เมื อง

ล้ าพูน

5.จ้าง เหม าเอก ชนด้ าเนิน

กิ จก ารท่ีจ้าเป็ นอืน่ๆ  เช่น 

จ้าง เหม ารถ เค รนย ก,

จ้าง เหม ารถ บ รรทุ ก  ฯล ฯ

ยุ ท ธศ าสตร์ การ พัฒ นาด้ านการ บ ริ ห าร จัดการ ท รั พย ากร ธร ร ม ชาติและส่ิงแวดล้ อม อย่ างย่ั งยื น     แผนงานเค ห ะและชุ ม ช น      ห น้ า 3 - 127



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล้าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล้าพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.4 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 โครงการจัดภูมิทัศน์ในเขต -ส นั บส นุ นการด้ า เนิ นโครง การเฉลิ ม -ป ลู ก ต้นไม้  ส วนหย่ อม  เก าะ - 50,000 50,000 50,000 -มี ก ารป ลู ก ต้นไม้ -ส ภ าพภู มิ ทั ศน์บ ริ เวณ

เทศบาล พระเกีย รติ ส มเด็ จพระเจ้าอยู่ หั วฯ ก ล าง ถ นน รอบ คู เมื อง  ฯล ฯ ทั ง ไม้ ด อก  ไม้ ป ระดั บ ส วนส าธารณ ะ รอบ

-เพ่ือป ลู ก ฝั ง แล ะส ร้ าง จิตส้ านึก เพ่ือเฉ ลิ ม พระเกี ย รติส ม เด็ จ ไม้ ยื นต้นตาม ส วน คู เมื อง  ส วนหย่ อม  

แล ะค วาม ตระหนัก ในก ารรั ก ษ า พระเจ้าอยู่หัวฯ ส าธารณ ะฯ ให้มี ได้ รั บ ก ารดู แล  บ้ า รุ ง

ป ระโย ชน์ส าธารณ ะเกิ ด ค วาม ค วาม ส วย ง าม ย่ิง ขึ น รั ก ษ าให้ส ะอาด

เป็ นระเบี ย บ  เรี ย บ ร้ อย  ส วย ง าม ส วย ง าม

-เพ่ือให้เอก ชนซ่ึง เป็ นผู้มี -จ้าง เหม าเอก ชนบ้ า รุ ง - 1,495,800 1,495,800 1,495,800 -ก ารดู แล ส วน -ส ภ าพภู มิ ทั ศน์บ ริ เวณ ก อง ช่าง

ค วาม ช้านาญ  มี ส่ วนร่ วม แล ะ รั ก ษ าส วนส าธารณ ะแล ะ ส วนส าธารณ ะ ส วนส าธารณ ะ 

ด้ าเนินกิ จก ารของ เท ศบ าล ส วนหย่ อม  เก าะก ล าง ถ นน ส วนหย่ อม  ฯล ฯ ส วนหย่ อม  ฯล ฯ มี

-เพ่ือป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศน์ใน รอบ คู เมื อง  ฯล ฯ ในเขตเท ศบ าล  มี ค วาม ส วย ง าม แล ะมี

เขตเท ศบ าล เมื อง ล้ าพูน เช่น ค วาม ค รอบ ค ลุ ม พื นท่ี ส ภ าพแวด ล้ อม ท่ีดี

ส วนส าธารณ ะ ส วนหย่ อม  แล ะมี ค วาม ส วย ง าม เหม าะส้ าหรั บ เป็ นท่ี

เก าะก ล าง ถ นน  รอบ คู เมื อง  ฯล ฯ ย่ิง ขึ น พัก ผ่ อนหย่ อนใจ

ให้เกิ ด ค วาม ส วย ง าม  มี ค วาม

เป็ นระเบี ย บ  ส ะอาด  ป ระชาชน

ใช้เป็ นส ถ านท่ีพัก ผ่ อนหย่ อนใจ

3 โครงการติดตามตรวจสอบ ตรวจวิ เค ราะห์คุ ณ ภ าพน ้า

คุณภาพ น้้าในแม่น้้ากวง -เพ่ือเป็ นก ารเฝ้ าระวั ง  ติด ตาม -ตรวจวิ เค ราะห์ - 120,000 120,000 120,000 -แหล่ ง น ้าในเขต -แหล่ ง น ้าในเขต ก อง ช่าง

คูเมืองและแหล่งน้้าธรรมชาติ ตรวจส อบ คุ ณ ภ าพน ้าในแหล่ ง คุ ณ ภ าพน ้า/เดื อน    เท ศบ าล เมื อง เท ศบ าล เมื อง ล้ าพูน

และเพ่ิมประสิทธิภาพห้อง น ้าต่าง ๆ ในเขตเท ศบ าล เมื อง จาก แหล่ ง น ้าต่าง ๆ ล้ าพูนมี ค่ าดั ชนี ได้ รั บ ก ารดู แล รั ก ษ า

ปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม ล้ าพูน ได้ แก่ ต่าง ๆ เป็ นไป ตาม ค่ า แล ะป รั บ ป รุ ง ให้มี

-จัด หาน ้าย าเค มี แล ะอุป ก รณ์ -แม่ น ้าก วง  5 จุด ม าตรฐานน ้า ส ภ าพท่ีดี ขึ น

                เพ่ิม เติม แล ะท ด แท นในห้อง -คู เมื อง ทั ง  15 คู เมื อง ผิ วดิ น มี น ้าย าเค มี -เพ่ือเพ่ิม ป ระสิ ท ธิ

ป ฎิ บั ติก ารท าง วิ ท ย าศาส ตร์ -ระบ บ บ้ า บั ด น ้าเสี ย แล ะอุป ก รณ์ เพีย ง พอ ภ าพก ารป ฏิ บั ติง าน

ยุ ท ธศ าสตร์ การ พัฒ นาด้ านการ บ ริ ห าร จัดการ ท รั พย ากร ธร ร ม ชาติและส่ิงแวดล้ อม อย่ างย่ั งยื น     แผนงานเค ห ะและชุ ม ช น      ห น้ า 3 - 128



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล้าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล้าพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.4 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการติดตามตรวจสอบ เพ่ือรอง รั บ ก ารเฝ้ าระวั ง แล ะ -ส ถ านีสู บ น ้าเสี ย ต่อค วาม ต้อง ก าร ในห้อง ป ฏิ บั ติก าร

คุณภาพ น้้าในแม่น้้ากวง ติด ตาม ตรวจส อบ ม ล พิษ -ตรวจวิ เค ราะห์ ในก ารป ฏิ บั ติก าร ท าง วิ ท ย าศาส ตร์

คูเมืองและแหล่งน้้าธรรมชาติ ท าง น ้าท่ีเพ่ิม ม าก ขึ นใน คุ ณ ภ าพน ้าหาค่ าดั ชนี ท าง วิ ท ย าศาส ตร์ ของ ระบ บ บ้ า บั ด น ้าเสี ย

และเพ่ิมประสิทธิภาพห้อง ปั จจุบั นแล ะอนาค ต วั ด คุ ณ ภ าพน ้า ได้ แก่ -คุ ณ ภ าพน ้าในแม่ น ้า

ปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม -เพ่ือเป็ นก ารติด ตาม ก าร อุณ หภู มิ,PH,DO,COD ก วง คู เมื อง แล ะแหล่ ง น ้า

(ต่อ) เป ล่ีย นแป ล ง แล ะเฝ้ าระวั ง SS,TCB,FCB เป็ นต้น ธรรม ชาติได้ รั บ ก ารดู แล

คุ ณ ภ าพน ้าแล ะส ถ านก ารณ์ รั ก ษ าให้อยู่ในเก ฑ์

ของ ก ารป นเป้ือนส่ิง ส ก ป รก ม าตรฐาน

ตล อด จนแนวโน้ม ส ภ าพปั ญ หา  

ของ น ้าเสี ย ท่ีเกิ ด ขึ นในแหล่ ง น ้า

ตรวจวิ เค ราะห์คุ ณ ภ าพน ้าก รณี ป ระชาชนร้ อง เรี ย น หรื อขอค วาม อนุเค ราะห์

-เพ่ือเป็ นก ารตรวจส อบ -ตรวจวิ เค ราะห์คุ ณ ภ าพ - 50,000 50,000 50,000 -ท้ า ให้ท ราบ ข้ อ -ท้ า ให้ท ราบ ค่ าดั ชนี ก อง ช่าง

ข้ อเท็ จจริ ง จาก แหล่ ง ก้ าเนิด น ้าจาก  ตัวอย่ าง น ้าทิ ง    เท็ จจริ ง ถึ ง ส าเหตุของ ชี วั ด คุ ณ ภ าพน ้า

ม ล พิษ ท าง น ้า ท่ีเป็ นส าเหตุ จาก แหล่ ง ก้ าเนิด ม ล พิษ ปั ญ หาน ้าเน่าเสี ย ตาม ท่ีป ระชาชน

ส ร้ าง ค วาม ร้าค าญ แล ะ ท าง น ้า เพ่ือหาค่ าดั ชนี ท่ีก่ อให้เกิ ด ค วาม ร้ อง เรี ย นจาก แหล่ ง

เดื อด ร้ อนให้แก่ ป ระชาชน วั ด ค วาม ส ก ป รก ได้ แก่ ร้าค าญ แก่ ป ระชาชน ก้ าเนิด ม ล พิษ ท าง น ้า

อาทิ  บ้ านพัก อาศัย  โรง แรม อุณ หภู มิ,PH,ส าร ท่ีได้ รั บ ค วาม เดื อด ร้ อน

ส ถ านป ระก อบ ก าร แขวนล อย(SS),BOD,  

ร้ านอาหาร เป็ นต้น COD เป็ นต้น

ก ารเฝ้ าระวั ง คุ ณ ภ าพแหล่ ง น ้าช่วง เท ศก าล ส ง ก รานต์ในคู เมื อง

-เพ่ือเป็ นก ารเฝ้ าระวั ง แล ะ -เฝ้ าระวั ง แล ะติด ตาม - 20,000 20,000 20,000 -น ้าในคู เมื อง  ได้ รั บ -ท้ า ให้ป ระชาชนมี ก อง ช่าง

ติด ตาม คุ ณ ภ าพน ้าในคู เมื อง คุ ณ ภ าพน ้าในคู เมื อง    ก ารดู แล รั ก ษ าแล ะ ค วาม เช่ือม่ันในก าร

ในเขตเท ศบ าล เมื อง ล้ าพูน ในช่วง ส ง ก รานต์ โด ย ป รั บ คุ ณ ภ าพน ้า ใช้ป ระโย ชน์จาก

ในช่วง เท ศก าล ส ง ก รานต์ เก็ บ ตัวอย่ าง น ้า 15 จุด แหล่ ง น ้าในช่วง

เท ศก าล ส ง ก รานต์

ยุ ท ธศ าสตร์ การ พัฒ นาด้ านการ บ ริ ห าร จัดการ ท รั พย ากร ธร ร ม ชาติและส่ิงแวดล้ อม อย่ างย่ั งยื น     แผนงานเค ห ะและชุ ม ช น      ห น้ า 3 - 129



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล้าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล้าพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.4 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการติดตามตรวจสอบ -ติด ตั ง ป้ าย ป ระชาสั ม พันธ์ - 10,000 10,000 10,000

คุณภาพ น้้าในแม่น้้ากวง  คุ ณ ภ าพน ้าในคู เมื อง      

คูเมืองและแหล่งน้้าธรรมชาติ จ้านวน  4 ป้ าย  

และเพ่ิมประสิทธิภาพห้อง -เพ่ือใช้ในก ารตรวจวิ เค ราะห์ -จัด ซื อน ้าก ล่ัน - - 15,000 15,000 -ส าม ารถ ล ด ก ารใช้น ้า -ท้ า ให้ก ารวิ เค ราะห์ ก อง ช่าง

ปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม แล ะป ระม วล คุ ณ ภ าพน ้าใน จ้านวน  60 แก ล ล อน    ในห้อง ป ฏิ บั ติก ารได้ แล ะป ระม วล ผ ล

(ต่อ) ห้อง ป ฏิ บั ติง านวิ ท ย าศาส ตร์ -จัด ซื อเค ร่ือง ตรวจวิ เค ราะห์ -  - 50,000 50,000 -ส าม ารถ ด้ าเนินก าร คุ ณ ภ าพน ้าเป็ นไป

(Multi-Parameter Analyser)    ตรวจวิ เค ราะห์คุ ณ ภ าพ อย่ าง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

น ้าเบื อง ต้น

-จัด ซื อเค ร่ือง วิ เค ราะห์ - - 50,000 50,000 ภ าย ใน 1 วั น ก ารตรวจ

ป ริ ม าณ ออก ซิ เจนท่ีจะ    ส อบ คุ ณ ภ าพน ้าภ าย ใน

ล ะล าย น ้าภ าค ส นาม เขตเท ศบ าล เมื อง

-ส่ ง ตัวอย่ าง น ้าไป ตรวจส อบ -ตรวจส อบ คุ ณ ภ าพน ้าใน - 50,000 50,000 50,000 ล้ าพูนส าม ารถ ท้ า ได้

ยั ง ห้อง ป ฏิ บั ติก าร ปั จจัย ท่ีห้อง ป ฏิ บั ติก ารของ    ท้ า ได้ ค รอบ ค ลุ ม ม าก ขึ น

เท ศบ าล ไม่ ส าม ารถ ท ด ส อบ ได้

4 โครงการบริหารจัดการก้าจัด ก่ อส ร้ าง ป รั บ ป รุ ง ส ถ านีขนถ่ าย ขย ะมู ล ฝ อย

ขยะมูลฝอย - ป รั บ ป รุ ง ส ถ านท่ีขนถ่ าย ขย ะ -ป รั บ ป รุ ง หลั ง ค าผ นัง พื นพร้ อม - 1,742,900 -มี ก ารป รั บ ป รุ ง อาค าร -อาค ารเผ าขย ะได้ รั บ ก อง ช่าง

มู ล ฝ อย  (อาค ารเตาเผ าขย ะ) วาง ระบ บ ไฟฟ้าแล ะท าสี เตาเผ าขย ะส้ าหรั บ ใช้เป็ น ก ารป รั บ ป รุ ง เป็ นระบ บ

เท ศบ าล เมื อง ล้ าพูน อาค ารส ถ านท่ีขนถ่ าย ขย ะ ท่ีพัก ขย ะ ปิ ด ป้ อง กั นไม่ ให้เกิ ด ก ล่ิน

(อาค ารเตาเผ าขย ะ) เท ศบ าล เหม็ น

เมื อง ล้ าพูน)

ยุ ท ธศ าสตร์ การ พัฒ นาด้ านการ บ ริ ห าร จัดการ ท รั พย ากร ธร ร ม ชาติและส่ิงแวดล้ อม อย่ างย่ั งยื น     แผนงานเค ห ะและชุ ม ช น      ห น้ า 3 - 130



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล้าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล้าพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.4 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการบริหารจัดการก้าจัด พัฒ นาระบ บ จ้าง เหม าด้ าเนินก ารก้ าจัด ขย ะมู ล ฝ อย -ส าม ารถ ก้ าจัด ขย ะมู ล -ก ารก้ าจัด ขย ะมู ล ฝ อย ก อง ช่าง

ขยะมูลฝอย -เพ่ือให้เอก ชนซ่ึง เป็ นผู้ท่ีมี -จ้าง เหม าเอก ชนด้ าเนิน - 1,138,300 1,268,600 1,268,600 ฝ อย ในเขตเท ศบ าล ได้ ของ เท ศบ าล มี ระเบี ย บ

(ต่อ) ค วาม ช้านาญ มี ส่ วนร่ วม แล ะ ก ารก้ าจัด ขย ะมู ล ฝ อย ของ ทั ง หม ด วิ นัย ม าก ขึ น ได้ ม าตรฐาน

ด้ าเนินกิ จก ารของ เท ศบ าล เท ศบ าล แล ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

-เพ่ือเพ่ิม ป ระสิ ท ธิ ภ าพในก าร -จ้าง เหม าเช่าเค ร่ือง ช่ัง - 1,380,650 1,370,630 1,390,760  

ก้ าจัด มู ล ฝ อย น ้าหนัก รถ ย นต์

-จ้าง เหม าเอก ชนด้ าเนิน

กิ จก ารอืน่ๆ ท่ีจ้าเป็ น

 เช่น จ้าง เหม าก้ าจัด ก่ิง ไม้  ,

ใบ ไม้

ก่ อส ร้ าง ป รั บ ป รุ ง ส ถ านีขนถ่ าย -ป รั บ ป รุ ง หลั ง ค า ผ นัง พื น - 1,742,900 - - -มี ก ารป รั บ ป รุ ง อาค าร -อาค ารเตาเผ าขย ะได้ ก อง ช่าง

ขย ะมู ล ฝ อย พร้ อม วาง ระบ บ ไฟฟ้าแล ะ เตาเผ าขย ะส้ าหรั บ ใช้เป็ น รั บ ก ารป รั บ ป รุ ง เป็ น

-ป รั บ ป รุ ง ส ถ านีขนถ่ าย ขย ะ ท าสี อาค ารส ถ านีขนถ่ าย ขย ะ ท่ีพัก ขย ะ ระบ บ ปิ ด ป้ อง กั นไม่ ให้

(อาค ารเตาเผ าขย ะ) เท ศบ าล (อาค ารเตาเผ าขย ะ) เท ศบ าล เกิ ด ก ล่ินเหม็ น

เมื อง ล้ าพูน เมื อง ล้ าพูน

5 โครงการปรับปรุงและฟ้ืนฟู ป รั บ ป รุ ง ฟ้ืนฟูคุ ณ ภ าพน ้าในคู เมื อง แล ะล้ าเหมื อง จ่าแส้

คุณภาพ น้้าในคูเมืองและ -เพ่ือศึก ษ าค วาม เหม าะส ม -ก่ อส ร้ าง ระบ บ ก าร - - 10,000,000 10,000,000 -คู เมื อง ล้ าพูนมี -น ้าในคู เมื อง มี ก อง ช่าง

ล้าเหมืองจ่าแส้ แล ะก ารออก แบ บ ระบ บ ก าร ส่ ง น ้าเข้ าสู่คู เมื อง แล ะ แหล่ ง น ้าธรรม ชาติท่ี คุ ณ ภ าพดี ป ราศจาก

ส่ ง น ้าจาก แหล่ ง น ้าธรรม ชาติ ล้ าเหมื อง จ่าแส้ ส ะอาด เข้ าม าหมุ นเวี ย น ม ล พิษ

เข้ าสู่คู เมื อง แล ะล้ าเหมื อง จ่าแส้ -ป ลู ก ไม้ ด อก ไม้ ป ระดั บ อย่ าง ต่อเน่ือง

-เพ่ือฟ้ืนฟูคุ ณ ภ าพน ้าในคู เมื อง เพ่ือเพ่ิม พื นท่ีสี เขี ย วแล ะ - - 2,500,000 2,500,000 -คุ ณ ภ าพน ้าใน -น ้าในคู เมื อง มี ก อง ช่าง

ทั ง  15 คู เมื อง  ให้ใส ส ะอาด ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศน์โด ย รอบ คู เมื อง มี ค วาม ส ะอาด คุ ณ ภ าพดี ป ราศจาก

ป ราศจาก ม ล พิษ คู เมื อง แ ล ะขุด ล อกล้ า เห มือง แล ะป ราศจาก ม ล พิษ ม ล พิษ

จ่าแ ส้ จ้านวน 15 คู เมื อง

ยุ ท ธศ าสตร์ การ พัฒ นาด้ านการ บ ริ ห าร จัดการ ท รั พย ากร ธร ร ม ชาติและส่ิงแวดล้ อม อย่ างย่ั งยื น     แผนงานเค ห ะและชุ ม ช น      ห น้ า 3 - 131



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล้าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล้าพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.4 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการปรับปรุงและฟ้ืนฟู -เพ่ือป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศน์รอบ -ก่ อส ร้ าง ป รั บ ป รุ ง ท าง เท้ า แล ะล้ าเหมื อง จ่าแส้ -ป ระชาชนมี ส ถ านท่ี

คุณภาพ น้้าในคูเมืองและ คู เมื อง แล ะล้ าเหมื อง จ่าแส้ ระบ บ น ้าระบ บ ไฟฟ้า ฯล ฯ -คู เมื อง ทั ง  15 คู เมื อง พัก ผ่ อนหย่ อนใจท่ี

ล้าเหมืองจ่าแส้ ให้ส ะอาด ส วย ง าม  ร่ ม ร่ืนแล ะ บ ริ เวณ รอบ คู เมื อง มี ส ภ าพภู มิ ทั ศน์ส วย ง าม ส ะอาด ส วย ง าม แล ะ

(ต่อ) ใช้เป็ นส ถ านท่ีพัก ผ่ อนหย่ อนใจ -ตรวจส ภ าพน ้าในคู เมื อง ย่ิง ขึ น ร่ ม ร่ืน

-เพ่ือเป็ นก ารอนุรั ก ษ์ คู เมื อง เก่ า แล ะล้ าเมื อง จ่าแส้

ของ เมื อง ล้ าพูนให้เป็ นคู เมื อง อย่ าง น้อย ปี ล ะ 10 ค รั ง

ท่ีมี ชีวิ ตอย่ าง ย่ัง ยื น

6 โครงการจัดภูมิทัศน์ในเขต ป รั บ ป รุ ง ส วนส าธารณ ะ ส วนหย่ อม  เก าะก ล าง ถ นน

 เทศบาล -เพ่ือพัฒ นาแล ะป รั บ ป รุ ง -ป รั บ ป รุ ง ส วนส าธารณ ะ - 350,000 350,000 350,000 -ส วนส าธารณ ะ -ส วนส าธารณ ะ ก อง ช่าง

ส ถ านท่ีให้ป ระชาชนพัก ผ่ อน ภ าย ในเขตเท ศบ าล  ดั ง นี    จ้านวน 6 แห่ง ส วนหย่ อม  ,เก าะก ล าง แล ะ

หย่ อนใจ 1.ส วนส าธารณ ะท่ าขาม มี ส ภ าพภู มิ ทั ศน์ ถ นน เป็ นสี เขี ย ว ชุม ชน 17

-เพ่ือค วาม เป็ นระเบี ย บ เรี ย บ ร้ อย 2.ส วนส าธารณ ะ ส วย ง าม ย่ิง ขึ น ส ะอาด  ร่ ม ร่ืน ชุม ชน

อนุส าวรี ย์ เจ้าแม่ จาม เท วี เหม าะแก่ ก ารพัก ผ่ อน

3.ส วนส าธารณ ะหน้า

โบ ราณ ส ถ านกู่ช้าง

4.ส วนส าธารณ ะคุ ณ ธรรม

(น ้าพุช้าง)

5.ส วนส าธารณ ะหน้าวั ด

สั นป่ าย าง หล วง

6.ส วนส าธารณ ะกู่ช้าง

(ส วนม่ วนใจ๋)

-ป รั บ ป รุ ง ส วนหย่ อม ภ าย ใน - 300,000 300,000 300,000 -ส วนหย่ อม  จ้านวน -มี ส ถ านท่ีพัก ผ่ อน ก อง ช่าง

เขตเท ศบ าล  ดั ง นี 10 แห่ง  มี ส ภ าพ แล ะออก ก้ าลั ง ก าย แล ะ

1.ส วนส้ านัก ง านเท ศบ าล ฯ ภู มิ ทั ศน์ท่ีส วย ง าม ชุม ชน 17

2.สวนเจ้าห ญิ งล้าเจีย ก(ห อนาฬิกา) ย่ิง ขึ น ชุม ชน

ยุ ท ธศ าสตร์ การ พัฒ นาด้ านการ บ ริ ห าร จัดการ ท รั พย ากร ธร ร ม ชาติและส่ิงแวดล้ อม อย่ างย่ั งยื น     แผนงานเค ห ะและชุ ม ช น      ห น้ า 3 - 132



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล้าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล้าพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.4 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการจัดภูมิทัศน์ในเขต 3.ส วนคุ ณ ธรรม ส ม าน

 เทศบาล ส ามั ค คี(ป๊ัม ส าม ท หารเก่ า)

(ต่อ) 4.ส วนหลั ง ห้อง ส มุ ด ป ระชาชน

5.ส วนโค้ ง คู บ า

6.ส วนเจ้าหญิ ง แขก แก้ ว

(ข้ าง หนอง น ้าจาม เท วี)

7.ส วนฮ่ อม ช้าง

8.ส วนกู่พญ าทิ พย์

9.ส วนปู่เจ้าเตโค

10.ส วนหน้าส ถ านีรถ ไฟ

-ป รั บ ป รุ ง เก าะก ล าง - - 450,000 450,000 -เก าะก ล าง ถ นนรอบ

ถ นนรอบ เมื อง ใน    เมื อง ในมี ส ภ าพภู มิ ทั ศน์

1.เก าะก ล าง หน้าค ลิ นิค ท่ีส วย ง าม ย่ิง ขึ น

หม อบั ญ ชา ฯล ฯ

2.เก าะก ล าง ถ นนท่ าขาม

ฯล ฯ โด ย ก ารป ลู ก ต้นไม้

ไม้ ด อก ไม้ ป ระดั บ  หญ้ า

แล ะวาง ระบ บ น ้า

ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศน์รอบ คู เมื อง

-เพ่ือให้เกิ ด ค วาม ส วย ง าม -ป รั บ ป รุ ง ซ่ อม แซ ม - - 500,000 500,000 -ส ภ าพภู มิ ทั ศน์รอบ คู -ประชาชนมี ความส ะด วก ก อง ช่าง

มี ค วาม เป็ นระเบี ย บ  ส ะอาด ส ะพานเหล็ ก ข้ าม เมื อง มี ค วาม ส วย ง าม ในการข้ามคู เมื อง มาก

ป ระชาชนใช้เป็ นส ถ านท่ี คู เมื อง  จ้านวน 2 แห่ง เป็ นส ถ านท่ีพัก ผ่ อน ย่ิ ง ขึ น

พัก ผ่ อนหย่ อนใจได้ ส ะด วก ขึ น -ติด ตั ง โค ม ไฟฟ้า หย่ อนใจแล ะมี ระบ บ -ประหยัด พลั ง ง านในการ

-เพ่ือให้มี ระบ บ จ่าย น ้าท่ีดี ในส วนส าธารณ ะ ก ารจ่าย น ้าแล ะระบ บ รด น ้ าต้ นไม้ แ ล ะส่ อง ส ว่าง

มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จ้านวน 3 แห่ง แส ง ส ว่ าง ท่ีดี ย่ิง ขึ น ในส วนส าธ ารณ ะ

ยุ ท ธศ าสตร์ การ พัฒ นาด้ านการ บ ริ ห าร จัดการ ท รั พย ากร ธร ร ม ชาติและส่ิงแวดล้ อม อย่ างย่ั งยื น     แผนงานเค ห ะและชุ ม ช น      ห น้ า 3 - 133



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล้าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล้าพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.4 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการจัดภูมิทัศน์ในเขต -ป ลู ก ไม้ ยื นต้น ไม้ ด อก -คู เมื อง ทั ง  15 คู  ใน

 เทศบาล ไม้ ป ระดั บ แล ะพืชค ลุ ม ดิ น เขตเท ศบ าล ได้ รั บ ก าร

(ต่อ) -ซ่ อม แซ ม ป รั บ ป รุ ง ดู แล รั ก ษ าให้ส ะอาด

น ้าพุคู เมื อง  30 จุด ส ะอาด  ร่ ม ร่ืน

ป ระดั บ ตก แต่ง ภู มิ ทั ศน์ในเมื อง

-เพ่ือป รั บ ป รุ ง ส ภ าพภู มิ ทั ศน์ -ตก แต่ง เมื อง ด้ วย ไม้ ด อก - 120,000 120,000 120,000 -ก ารตก แต่ง ส ภ าพ -ส ภ าพภู มิ ทั ศน์ใน ก อง ช่าง

รอบ คู เมื อง  ส วนส าธารณ ะ ไม้ ป ระดั บ พร้ อม วั ส ดุ (อป ท.) (อป ท.) (อป ท.) ส ภ าพภู มิ ทั ศน์รอบ คู เขตเท ศบ าล มี ค วาม

เก าะก ล าง  ถ นน ป ระตูเมื อง อุป ก รณ์ บ ริ เวณ รอบ คู เมื อง เมื อง  ส วนส าธารณ ะ ส วย ง าม แล ะเป็ นท่ี

แล ะส ถ านท่ีต่าง ๆ  ภ าย ในเขต ส วนส าธารณ ะเก าะก ล าง เก าะก ล าง ถ นน ป ระตู ป ระทั บ ใจต่อป ระชาชน

เท ศบ าล ให้มี ค วาม ส วย ง าม ถ นน ป ระตูเมื อง  ตาม ค วาม เมื อง มี ค วาม ส วย ง าม แล ะนัก ท่ อง เท่ีย วท่ีม า

เหม าะส ม เป็ นท่ีป ระทั บ ใจ เยื อนเมื อง ล้ าพูน

ป ระดั บ ตก แต่ง เมื อง เพ่ือต้อนรั บ เท ศก าล  ป ระเพณี  แล ะวั นส้ าคั ญ ต่าง ๆ   

-เพ่ือป ระดั บ ตก แต่ง เมื อง ช่วง -ป ระดั บ ตก แต่ง ตาม - 200,000 200,000 200,000 -ก ารตก แต่ง เมื อง ใน -พื นท่ีโด ย รอบ เขต ก อง ช่าง

เท ศก าล ป ระเพณี แล ะ เท ศก าล ดั ง นี    พื นท่ีเขตเท ศบ าล มี เท ศบ าล มี ค วาม

วั นส้ าคั ญ ต่าง ๆ ตาม ถ นน วั นขึ นปี ใหม่,วั นม าฆบู ชา ค วาม ส วย ง าม  ส ร้ าง ส วย ง าม เป็ นท่ีป ระจัก ษ์  

 ส ถ านท่ีส้ าคั ญ มุ ม แย ก ถ นน วั นจัก รี,วั นส ง ก รานต์ ค วาม ป ระทั บ ใจแก่ แก่ ป ระชาชนแล ะ 

 ท าง เข้ าเมื อง แล ะตาม ส ถ านท่ี วั นวิ ส าขบู ชา ป ระชาชนแล ะ นัก ท่ อง เท่ีย ว

ต่าง ๆ ตาม ค วาม เหม าะส ม วั นเข้ าพรรษ า นัก ท่ อง เท่ีย วย่ิง ขึ น

ภ าย ในเขตเท ศบ าล ให้มี วั นเฉ ลิ ม พระชนม พรรษ า

ค วาม ส วย ง าม วั นปิ ย ะม หาราช ฯล ฯ 

 แล ะตาม ท่ีจัง หวั ด ขอ

ค วาม ร่ วม มื อ โด ย ก าร

จัด ซื อก ระถ าง,ไม้ ด อก ไม้

ป ระดั บ  ฯล ฯ

ยุ ท ธศ าสตร์ การ พัฒ นาด้ านการ บ ริ ห าร จัดการ ท รั พย ากร ธร ร ม ชาติและส่ิงแวดล้ อม อย่ างย่ั งยื น     แผนงานเค ห ะและชุ ม ช น      ห น้ า 3 - 134



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล้าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล้าพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.4 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการจัดภูมิทัศน์ในเขต ป รั บ ป รุ ง ทั ศนีย ภ าพตาม แนวเส้ นท าง จราจร - 500,000 500,000 500,000 -ทั ศนีย ภ าพตาม -บ ริ เวณ แนวเส้ นท าง ก อง ช่าง

 เทศบาล -เพ่ือให้ทั ศนีย ภ าพตาม แนว 1.ถ นนเจริ ญ ราษ ฎ ร์ เส้ นท าง จราจรมี จราจรมี ค วาม เป็ น

(ต่อ) เส้ นท าง จราจรมี ค วาม ร่ ม ร่ืน -เขตติด ต่อเท ศบ าล ค วาม เป็ นระเบี ย บ ระเบี ย บ  ส วย ง าม  

ส วย ง าม  ส ะอาด แล ะเป็ น ต้าบ ล เหมื อง ง่าถึ ง ส ถ านี ส วย ง าม ย่ิง ขึ น เป็ นท่ีป ระทั บ ใจแก่

ระเบี ย บ ต้ารวจภู ธรเมื อง ล้ าพูน นัก ท่ อง เท่ีย ว

-เพ่ือเป็ นก ารล ด ม ล พิษ แล ะ ทั ง  2 ด้ าน ระย ะท าง

รั ก ษ าส ภ าพแวด ล้ อม ป ระม าณ  1,000 เม ตร

-เพ่ือเพ่ิม พื นท่ีสี เขี ย วให้ -ป ลู ก ไม้ ยี นต้น,ไม้ พุ่ม

กั บ เมื อง ล้ าพูน ป ระดั บ รอบ โค นต้นไม้ ใหญ่

-เป ล่ีย นก ระถ าง ไม้ ด อก ไม้

ป ระดั บ ตาม ฤ ดู ก าล

2.เก าะก ล าง ถ นนตั ง แต่ป ระตูท่ านาง ถึ ง หน้าค ลิ นิค หม อบั ญ ชา -มี ก ารก่ อส ร้ าง เก าะ

-ก่ อส ร้ าง ขอบ เก าะก ล าง  ก ล าง ถ นนให้สู ง ขึ น

พร้ อม ป รั บ ถ ม ดิ นด้ า พร้ อม ทั ง มี ก ารถ ม ดิ น

-ติด ตั ง ป๊ัม น ้าสู บ น ้า ป ลู ก ต้นไม้ พุ่ม ป ระดั บ

จาก คู เมื อง จ้านวน 8 เก าะก ล าง

-ป ลู ก ไม้ ค ลุ ม ดิ น

3.ถ นนอนิย ง ย ง ศ แย ก ป ระตูลี ถึ ง แย ก ป ระตูช้าง สี

-ป ระดั บ ก ระถ าง ไม้ ด อก

ไม้ ป ระดั บ  เป ล่ีย นตาม

ฤ ดู ก าล
-ป ลู ก ไม้ ยื นต้น ไม้ ด อก

ไม้ ป ระดั บ แล ะพืชค ลุ ม ดิ น

-ป รั บ ป รุ ง น ้าพุคู เมื อง  30 จุด

ยุ ท ธศ าสตร์ การ พัฒ นาด้ านการ บ ริ ห าร จัดการ ท รั พย ากร ธร ร ม ชาติและส่ิงแวดล้ อม อย่ างย่ั งยื น     แผนงานเค ห ะและชุ ม ช น      ห น้ า 3 - 135



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล้าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล้าพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.4 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการขุดลอกคูคลอง - เพ่ือให้น ้าในล้ าเหมื อง จ่าแส้ - คู ค ล อง ล้ าเหมื อง จ่าแส้ - 50,000 50,000 50,000  - 1 ค รั ง  / ปี - ล้ าเหมื อง จ่าแส้ มี ก อง ช่าง

ล้าเหมืองจ่าแส้ ไหล ได้ ส ะด วก   ค วาม ส ะอาด เรี ย บ ร้ อย ชุม ชน

-เพ่ือป้ อง กั นปั ญ หาคู เมื อง อุด ตัน - ปั ญ หาคู ค ล อง หนอง เส้ ง

ล้ าเหมื อง จ่าแส้ อุด ตัน ก อง

ไม่ เกิ ด ขึ นในชุม ชน ส าธารณ สุ ข

8 โครงการบริหารจัดการ - เพ่ือให้ชุม ชนมี ส ภ าพแวด ล้ อม - ส ระน ้าในชุม ชน - 20,000 20,000 20,000 - ส ระเลี ย ง ป ล ามี - ชุม ชนมี ส ภ าแวด ล้ อม ก อง

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีดี เค ร่ือง ท้ า ออก ซิ เจน ท่ีดี ส าธารณ สุ ขฯ

อย่างย่ังย่ืน - เพ่ือให้สั ตว์ น ้ามี แหล่ ง น ้า - ส ระน ้ามี ค วาม ส ะอาด ชุม ชนท่ าขาม

- จัด ซื อเค ร่ือง ท้ า ออก ซิ เจน ท่ีส ะอาด ส วย ง าม -บ้ านฮ่ อม

  ในส ระเลี ย ง ป ล า

9 โครงการคัดแยกขยะเพ่ือ - เพ่ือล ด ป ริ ม าณ ขย ะในชุม ชน - ทุ ก ค รั วเรื อนในชุม ชน - 30,000 30,000 30,000 - 1 ค รั ง  / ปี - ป ริ ม าณ ขย ะในชุม ชน ก อง

ท้าปุ๋ยและไม่เผาขยะ - เพ่ือให้มี ก ารจัด ก ารขย ะท่ี ล ด ล ง ส าธารณ สุ ขฯ

ย่ อย ส ล าย ได้  ( ท้ า ปุ๋ย  ) - มี ระบ บ ก ารจัด ก าร ชุม ชน

- เพ่ืออนุรั ก ษ์ ส่ิง แวด ล้ อม ใน คั ด แย ก ขย ะในชุม ชน ศรี บุ ญ เรื อง

ชุม ชน โด ย ก ารท้ า ปุ๋ย

- ส่ิง แวด ล้ อม ในชุม ชน

มี ส ภ าพท่ีดี

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรม - เพ่ือให้ส อด ค ล้ อง กั บ นโย บ าย - ส่ ง เส ริ ม กิ จก รรม ล ด - 5,000 5,000 5,000 - จัด กิ จก รรม ล ด ก๊ าซ - มี ก ารจัด กิ จก รรม ก อง

ลดก๊าซเรือนกระจก ของ รั ฐบ าล ก๊ าซ เรื อนก ระจก  โด ย อาศัย เรื อนก ระจก  อย่ าง น้อย ล ด ก๊ าซ เรื อนก ระจก ส าธารณ สุ ขฯ

เพ่ือมุ่งสู่เมืองล้าพูน - เพ่ือให้ก ารบ ริ หารจัด ก าร ก ารมี ส่ วนร่ วม ของ ทุ ก ภ าค 1 กิ จก รรม ต่อปี โด ย ได้ รั บ ค วาม ร่ วม มื อ

คาร์บอนต้่า ท รั พย าก รธรรม ชาติแล ะ ส่ วนท่ีเก่ีย วข้ อง  น้าไป สู่เมื อง จาก ทุ ก ภ าค ส่ วน

ส่ิง แวด ล้ อม  เป็ นไป อย่ าง มี ล้ าพูนค าร์ บ อนต้่า

ยุ ท ธศ าสตร์ การ พัฒ นาด้ านการ บ ริ ห าร จัดการ ท รั พย ากร ธร ร ม ชาติและส่ิงแวดล้ อม อย่ างย่ั งยื น     แผนงานเค ห ะและชุ ม ช น      ห น้ า 3 - 136



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล้าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล้าพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.4 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการส่งเสริมกิจกรรม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล ะก ารมี ส่ วนร่ วม

ลดก๊าซเรือนกระจก - เพ่ือให้เท ศบ าล เมื อง ล้ าพูน

เพ่ือมุ่งสู่เมืองล้าพูน เป็ นอง ค์ ก รท่ีมี ก ารบ ริ หารจัด

คาร์บอนต้่า ก ารแล ะบ ริ โภ ค ท่ีเป็ นมิ ตรต่อ

(ต่อ) ส่ิง แวด ล้ อม

11 โครงการขุดลอกล้าเหมือง -เพ่ือป้ อง กั นน ้าเน่าเสี ย แล ะไม่ -ขุ ด ล อก ล้ าเหมื อง ส าธารณ ะ - 364,000 - - -มี ก ารขุ ด ล อก ล้ าเหมื อง -ล้ าเหมื อง ได้ รั บ ก าร ก อง ช่าง

สาธารณะ เกิ ด ก ารตื นเขิ น ระย ะท าง ป ระม าณ  910.00 ตั ง แต่หลั ง โก ดั ง กุ สุ ม า ขุ ด ล อก  ไม่ เกิ ด น ้าเน่าเสี ย ชุม ขน

 -เพ่ือให้ล้ าเหมื อง ส าม ารถ รั บ เม ตร ตั ง แต่โก ดั ง ร้ านกุ สุ ม า ถึ ง บ ริ เวณ ถ นนจาม เท วี  แล ะน ้าส าม ารถ ไหล ได้ จาม เท วี

น ้าแล ะระบ าย น ้าได้ อย่ าง ถึ ง บ ริ เวณ ถ นนจาม เท วี ซ อย  10 ส ะด วก  ไม่ มี ก ล่ินเหม็ น

ส ะด วก  รวด เร็ ว ซ อย  10 จาก น ้าขั ง

12 โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคลิ  -  เพ่ือรณ รง ค์ คั ด แย ก ขย ะรี ไซ เคิ ล   - ชุม ชนในเขตเท ศบ าล เมื อง - - 20,000 20,000 20,000 ร้ อย ล ะ 10ของ ขย ะรี ไซ เคิ ล  - ทุ ก ภ าค ส่ วนมี ส่ วนร่ วม ก อง

โด ย ก ารท้ า กิ จก รรม ผ้ าป่ าขย ะ ล้ าพูน , โรง เรี ย น ,ร้ านค้ า , จาก ก ารคั ด แย ก ขย ะของ ในกิ จก รรม ผ้ าป่ าขย ะ ส าธารณ สุ ขฯ

 - เพ่ือล ด ป ริ ม าณ ขย ะต้นท าง  ใน ส ถ านป ระก อบ ก าร ค รั วเรื อนโรง เรี ย น ฯล ฯ ได้ รี ไซ เคิ ล

เขตเท ศบ าล เมื อง ล้ าพูน  - หน่วย ง านภ าค รั ฐ/เอก ชน รั บ ก ารน้าม าบ ริ จาค เข้ า  - ขย ะต้นท าง มี ป ริ ม าณ

 - อป ท. ในเขตอ้าเภ อเมื อง ร่ วม กิ จก รรม ผ้ าป่ าขย ะ ล ด ล ง

ล้ าพูน รี ไซ เคิ ล เท ศบ าล เมื อง ล้ าพูน

มี ก ารจัด กิ จก รรม ผ้ าป่ า

 ขย ะรี ไซ เคิ ล  ปี ล ะ1 ค รั ง

13 โครงการธนาคารขยะชุมชน  - เพ่ือจัด กิ จก รรม ธนาค ารขย ะ  - ชุม ชนในเขตเท ศบ าล เมื อง 20,000 20,000 20,000  - กิ จก รรม ธนาค ารขย ะ  - ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วม ก อง

ชุม ชนภ าย ใต้ก ารบู รณ าก ารจาก ล้ าพูน ชุม ชนมี ก ารด้ าเนิง านภ าพ ในก ารขั บ เค ล่ือนกิ จก รรม ส าธารณ สุ ขฯ

ทุ ก ภ าค ส่ วน รวม อย่ าง น้อย  2 ค รั ง ต่อปี เพ่ือล ด ป ริ ม าณ ขย ะ

รี ไซ เคิ ล ท่ีน้าไป ก้ าจัด  

มี ป ริ ม าณ ล ด ล ง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล้าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล้าพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.4 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการจัดท้าปุ๋ยหมัก  - เพ่ือน้าเศษ ขย ะป ระเภ ท ผั ก  - ป ระเภ ท ผั ก  ผ ล ไม้ จาก 20,000 20,000 20,000  - ขย ะป ระเภ ท ผั ก แล ะ - ปริมาณ ข ย ะประเภ ทผัก ก อง

ชีวภาพ ผ ล ไม้  ม าท้ า ปุ๋ย หมั ก ชีวภ าพ ร้ านค้ า แล ะตล าด ส ด ผ ล ไม้ จาก ร้ านค้ าแล ะตล าด ผล ไม้  ท่ี ต้ อง น้า ไปก้ าจัด มี ส าธารณ สุ ขฯ

 - เพ่ือล ด ป ริ ม าณ ขย ะต้นท าง ส ด  ถู ก น้าม าแป รรู ป ท้ า ปริมาณ ล ด ล ง

 - เพ่ือน้าไป ใส่ ต้นไม้ ในพื นท่ี ปุ๋ย หมั ก อย่ าง น้อย  10 % 

ส าธารณ ะ ของ จ้านวนขย ะผั ก  ผ ล ไม้

ทั ง หม ด

15 โครงการเฝ้าระวังน้้าบริโภค - เพ่ือเป็ นก ารเฝ้ าระวั ง โรค แล ะ - ตู้น ้าด่ืม หย อด เหรี ย ญ ทั ง หม ด - 25,000 25,000 25,000 - ตู้น ้าด่ืม หย อด เหรี ย ญ ได้ - ส าม ารถ เฝ้ าระวั ง โรค ก อง

และอุปโภคในเขตเทศบาล ส ารป นเป้ือนเชื อโค ลิ ฟอร์ ม แบ ค ที ในเขตเท ศบ าล ฯ รั บ ก ารตรวจส ารป นเป้ือน แล ะส ารป นเป้ือนเชื อ ส าธารณ สุ ขฯ

เมืองล้าพูน เรี ย  จาก น ้าอุป โภ ค ในเขตเท ศบ าล - น ้าบ ริ โภ ค บ รรจุขวด ท่ีมี ก าร โค ลิ ฟอร์ ม แบ ค ที เรี ย  อย่ าง โค ลิ ฟอร์ ม จาก น ้าอุป โภ ค

เมื อง ล้ าพูน ผ ลิ ตในเขตเท ศบ าล ฯ น้อย  1 ค รั ง ในเขตฯ 

- เพ่ือเป็ นก ารค วบ คุ ม แล ะเฝ้ า - น ้าด่ืม จาก เค ร่ือง ท้ า น ้าเย็ น - น ้าบ ริ โภ ค ท่ีผ ลิ ตในเขต - ส าม ารถ ค วบ คุ ม แล ะ

ระวั ง กิ จก ารท่ีเป็ นอันตราย ต่อ ในโรง เรี ย นสั ง กั ด เท ศบ าล ฯ ได้ รั บ ก ารตรวจส าร เฝ้ าระวั ง กิ จก ารท่ีเป็ น

สุ ขภ าพ - น ้าแข็ ง จาก ส ถ านท่ีผ ลิ ตน ้า ป นเป้ือนโค ลิ ฟอร์ ม แบ ค ที อันตราย ต่อสุ ขภ าพได้

- เพ่ือให้มี น ้าอุป โภ ค ท่ีส ะอาด  ได้ บ ริ โภ ค ภ าย ในเขตเท ศบ าล ฯ เรี ย  ร้ อย ล ะ 100 - ป ระชาชนมี น ้าส้ าหรั บ

ม าตรฐานถู ก ต้อง ตาม หลั ก - น ้าอุป โภ ค  ได้ แก่  น ้าป ระป า - น ้าแข็ ง  ได้ รั บ ก ารตรวจ อุป โภ ค แล ะบ ริ โภ ค ท่ี

สุ ขาภิ บ าล  เพีย ง พอต่อค วาม ต้อง ภู มิ ภ าค  แล ะน ้าป ระป าชุม ชน ส ารป นเป้ือนโค ลิ ฟอร์ ม ส ะอาด ได้ ม าตรฐาน

ก ารของ ป ระชาชน ในเขตเท ศบ าล ฯ ร้ อย ล ะ 100 ถู ก ต้อง ตาม หลั ก สุ ขา

- น ้าด่ืม จาก เค ร่ือง ท้ า น ้า ภิ บ าล  มี ค วาม เพีย ง พอ

เย็ น ในส ถ านศึก ษ า ได้ รั บ ต่อค วาม ต้อง ก ารของ

ก ารตรวจส ารป นเป้ือน ป ระชาชน

โค ลิ ฟอร์ ม  ร้ อย ล ะ 100

- น ้าป ระป าภู มิ ภ าค แล ะ

น ้าป ระป าชุม ชน ในเขตได้

รั บ ก ารตรวจส ารป นเป้ือน

โค ลิ ฟอร์ ม  อย่ าง น้อย ปี ล ะ

1 ค รั ง
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล้าพูน  : การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล้าพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

          2. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

              2.4 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

16 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เน่ืองในโอกาสมหามงคล -เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า -ปรับปรุงดูแลสภาพสวน - - 120,000 120,000 120,000 -สวนสาธารณะม่วนใจ๋ -สภาพสวนสาธารณะ เทศบาลฯ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย สาธารณะ(สวนม่วนใจ๋) ได้รับการปรับปรุง ฟ้ืนฟู ม่วนใจ๋ มีสภาพแวดล้อม ร่วมกับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วรางกูร เน่ืองในโอกาสมหามงคล เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวท่ี ให้เป็นสวนท่ีมีความร่มร่ืน ท่ีสวยงาม เหมาะส าหรับ ส่วนราชการ

มหาวชิราลงกรณ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปรียบเสมือนปอดของชุมชน เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ท ากิจกรรมพักผ่อน ทุกภาคส่วน

บดินทรเทพยวรางกูร และออกก าลังกาย หย่อนใจและเป็นสถานท่ี

ออกก าลังกายในชุมชน

1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

-เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ -เพ่ือด าเนินโครงการเฉลิมพระ - - 150,000 150,000 150,000 -พ้ืนท่ีเป้าหมาย เช่น ถนน -เกิดการบูรณาการโดย เทศบาลฯ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เกียรติ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิม รอบเมืองในถนนรอบเมือง ความร่วมมือจากภาคส่วน ร่วมกับ

เทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสมหา พระเกียรติ โดยเทศบาลเมือง นอกถนนรถแก้ว บริเวณ ต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน ส่วนราชการ

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ล าพูนได้รับมอบหมายเป็นเจ้า รอบคูเมือง ได้รับการปรับปรุง องค์กรปกครองส่วน ทุกภาคส่วน

ภาพหลักในการด าเนิน ภูมิทัศน์ให้เกิดความเป็น ท้องถ่ิน ภาคประชาชน

กิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม และจิตอาสา ร่วมแรง

โดยบูรณาการการท างานร่วมกับ ร่วมใจกันอย่างต่อเน่ือง

การท างานร่วมกับหน่วยงานท่ี และพร้อมเพรียงกัน

เก่ียวข้องเช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้

ตัดแต่งก่ิงไม้,กิจกรรมจิตอาสาท า

ความสะอาดบริเวณถนนเฉลิม

พระเกียรติ,การจัดระเบียบ ดูแล

รักษาความสะอาดร้านค้า

ทาสีตีเส้นถนน,จัดระเบียบสาย

ไฟฟ้า ฯลฯ

รวม 16  โครงการ - - 0 29,534,550 39,520,030 39,540,160 - - -
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการทัศนศึกษา -เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้ท า -เด็กและเยาวชนในเขต - 10,000 10,000 10,000 -เด็กและเยาวชน -เด็กและเยาวชน กอง

 (กบนอกกะลา) กิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เทศบาล จ านวน 80 คน เป็นส่วนหน่ึงในการ รู้จักการถ่ายทอด การศึกษา

-ปลูกฝังส่ิงดีงามให้กับเด็กและ ด าเนินการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีให้ /โรงเรียนสังกัด

สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้กับ ส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรม แก่ชุมชนและครอบครัว เทศบาล

เด็กและเยาวชน สามารถอยู่ร่วมกันใน /ศูนย์พัฒนา

สังคมได้ เด็กเล็กฯ

2 โครงการศกึษารวบรวม - เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลเด็ก - ด าเนินการส ารวจข้อมูล - 25,000 25,000 25,000 -เด็กด้อยโอกาสในเขต -ได้ข้อมูลความต้องการ กอง

ข้อมูลและวางแผนการช่วย ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ความต้องการ และจ านวน เทศบาลเมืองล าพูน และข้อมูลของเด็กด้อย การศึกษา

เหลือเด็กด้อยโอกาส เมืองล าพูน เด็กด้อยโอกาส ร้อยละ70 ได้ให้ข้อมูล โอกาส เพ่ือให้การ /โรงเรียนสังกัด

- เพ่ือวางแผนการช่วยเหลือ - สร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดี ความต้องการ และ ช่วยเหลือได้อย่าง เทศบาล

เด็กด้อยโอกาสตามท่ีควรได้รับ หรือให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ปัญหาท่ีพบได้อย่าง เหมาะสม /ศูนย์พัฒนา

- เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือด เบ้ืองต้นเด็ก เยาวชน และ ถูกต้อง -ได้น าข้อมูลมาวางแผน เด็กเล็กฯ

ร้อนของเด็กด้อยโอกาส ครอบครัว -เด็กด้อยโอกาสในเขต การท างาน การให้

- สนับสนุนเคร่ืองเขียน เทศบาลเมืองล าพูน ความช่วยเหลือเด็กด้อย

หรือเคร่ืองอุปโภคบริโภค ร้อยละ80 ได้รับการ โอกาสต่อไป

แก่เด็ก เยาวชน และ วางแผนการให้ความ -เด็กด้อยโอกาศได้รับ

ครอบครัวตามความจ าเป็น ช่วยเหลือ การช่วยเหลือเบ้ืองต้น 

จากการให้ค าปรึกษา 

ค าแนะน าเบ้ืองต้น

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.1 แผนงาน  : การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 140
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.1 แผนงาน  : การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

3 โครงการช่วยเหลือเด็ก - เพ่ือสนับสนุนเงินเป็นค่าใช้จ่าย - สนับสนุนทุนการศึกษา - 150,000 150,000 150,000 -เด็กและเยาวชนท่ีด้อย - เด็กและเยาวชนท่ีด้อย กอง

และเยาวชน เพ่ือการศึกษา ทางการศึกษา และพัฒนา ส าหรับเด็กและเยาวชนท่ี โอกาส ท่ีมีภูมิล าเนาและ โอกาส ท่ีมีภูมิล าเนาและ การศึกษา

 และการพัฒนาคุณภาพ คุณภาพชีวิต ส าหรับเด็กและ ด้อยโอกาส ท่ีมีภูมิล าเนา อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีของ อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีของ /โรงเรียนสังกัด

ชีวิตท่ีดี เยาวชนท่ีด้อยโอกาส และอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีของ เทศบาลเมืองเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูนได้ เทศบาล

- เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน เทศบาลเมืองล าพูน ตาม ร้อยละ80 ได้รับการ รับความช่วยเหลือตาม /ศูนย์พัฒนา

ตามบทบาท อ านาจหน้าท่ีให้ทุน ความจ าเป็น ช่วยเหลือและมีคุณภาพ ความจ าเป็นอย่างท่ัวถึง เด็กเล็กฯ

การศึกษาแก่เด็กเยาวชนท่ี ชีวิตท่ีดีข้ึน  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ด้อยโอกาส - เทศบาลเมืองล าพูน

ด าเนินงานตามบทบาท

อ านาจหน้าท่ี

4 โครงการส่งเสริมทักษะ -เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีทักษะ -จัดกิจกรรมเสริมทักษะ - 15,000 15,000 15,000 -เด็กและเยาวชนท่ีมีภูมิ -เด็กและเยาวชน กอง

ทางด้านอาชีพ ในการประกอบอาชีพ  อาชีพระยะส้ันให้กับเด็ก ล าเนาและอาศัยอยู่ใน ท่ีมีภูมิล าเนาและ การศึกษา

-เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี และเยาวชน เขตเทศบาลเมืองล าพูน ท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล /โรงเรียนสังกัด

กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ท าในช่วง -สนับสนุนให้เด็กเยาวชน ร้อยละ70 ได้เสริม เมืองล าพูนมีทักษะใน เทศบาล

วันหยุด ร่วมแสดงความคิดเห็น ทักษะอาชีพระยะส้ัน การประกอบอาชีพและ /ศูนย์พัฒนา

-เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้เวลา เก่ียวกับกิจกรรมเสริม ใช้เวลาว่างให้เกิด เด็กเล็กฯ

ว่างให้เกิดประโยชน์ อาชีพท่ีต้องการฝึก ประโยชน์

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต - เพ่ือให้เด็กท่ีด้อยโอกาส -  วางหลักเกณฑ์การ - 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ90เด็กได้รับ - ท าให้เด็กได้รับบริการ กอง

และสวัสดิการ ท้ังในและนอกระบบโรงเรียน ศึกษาเบ้ืองต้นตามภาค บริการต่างๆอย่างท่ัวถึง ด้านต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง การศึกษา

ได้รับบริการในด้านต่าง ๆ บังคับของรัฐบาลให้แก่ เด็กมีสุขภาพจิตดีและ - เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดี /โรงเรียนสังกัด

อย่างท่ัวถึง เด็กด้อยโอกาสในเขต ห่างไกลยาเสพติด และห่างไกลยาเสพติด เทศบาล

- เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้าน เทศบาล ท้ังใน และ -ร้อยละ 90 เยาวชน อบายมุข /ศูนย์พัฒนา

วิชาชีพให้กับเยาวชนได้มี นอกระบบ ได้มีโอกาสฝึกวิชาชีพท่ี -เยาวชนได้มีโอกาส เด็กเล็กฯ

โอกาสน าไปประกอบอาชีพได้ -จัดให้มีการอบรมวิชาชีพ ตนเองต้องการและมี ฝึกวิชาชีพท่ีตนเอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 141
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.1 แผนงาน  : การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต - เพ่ือพัฒนาเด็กท่ีด้อยโอกาส ระยะส้ัน  ความรักในวิชาชีพ ต้องการและมีความ

และสวัสดิการ ทางการศึกษาให้มีการพัฒนา -จัดให้มีการอบรมเด็ก -มีรายได้เล้ียงตนเอง รักในวิชาชีพ   

(ต่อ) คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ครอบครัว -มีรายได้เล้ียงตนเอง

- เพ่ือให้เด็กท่ีด้อยโอกาสท้ังใน มีโอกาสได้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ -ร้อยละ 50นักเรียนได้ ครอบครัว  

และนอกระบบโรงเรียนได้รับ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต รับการช่วยเหลือด้านทุน -ประชาชนมีความรู้

บริการในด้านต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง -มีวิทยากรภายนอกมา ผ่านทางการจัดการ

-เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ ให้ความรู้ในสาขาต่างๆ  ศึกษานอกระบบ  

ประชาชนทุกกลุ่มมีการพัฒนา -จัดให้มอบทุนการศึกษา -นักเรียนท่ีเรียนดี หรือ

ด้านการศึกษา ส าหรับนักเรียนเรียนดี ยากจนได้ทุนการศึกษา

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส หรือนักเรียนยากจน

เรียนรู้ในช่วงนอกเหนือจาก

ภาระหน้าท่ีประจ าวัน

6 โครงการส่งเสริม - จัดต้ังศูนย์เยาวชนสาขาข้ึน - นักเรียน เยาวชนและ - 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 90 โรงเรียน - โรงเรียนใช้อุปกรณ์ กอง

กิจกรรมศูนย์เยาวชน ในโรงเรียนเทศบาล ชุมชนได้ใช้บริการ สามารถใช้อุปกรณ์ ทางการกีฬาร่วมศูนย์ การศึกษา

- เพ่ือส่งเสริมการออก ประมาณ  1,000 คน ทางการกีฬาร่วมกับ เยาวชนได้ /โรงเรียนสังกัด

ก าลังกายกระจายให้ท่ัวท้ัง ศูนย์เยาวชน - ประชาชนมีสถานท่ี เทศบาล

เขตเทศบาล -ร้อยละ 90 เยาวชน ออกก าลังกายได้ /ศูนย์พัฒนา

- เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาของ รักการออกก าลังกาย มาตรฐาน เด็กเล็กฯ

เยาวชนในเขตเทศบาล และเล่นกีฬาได้อย่าง -เยาวชนประชาชนรัก

- เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา ถูกต้องตามกติกา การออกก าลังกายและ

และการออกก าลังกายในทาง -ร้อยละ 90 ศูนย์เยาวชน เล่นกีฬาอย่างถูกต้อง 

ท่ีถูกต้องแก่เยาวชน มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการ ตามกติกา 

-  เพ่ือให้ศูนย์เยาวชนและ อุปกรณ์เพียงพอท่ีจะ -เยาวชนไม่ฝักใฝ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ใช้บริการ ยาเสพติด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 142
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          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.1 แผนงาน  : การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

โครงการส่งเสริม มีอุปกรณ์เพียงพอท่ีจะใช้ใน -ศูนย์เยาวชนและศูนย์

กิจกรรมศูนย์เยาวชน การด าเนินกิจกรรมของศูนย์ มีอุปกรณ์เพียงพอใน 

(ต่อ) การด าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

7 โครงการส่งเสริม -  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ -  ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน - 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 90นักเรียน -บุคลากรทางการศึกษา กอง

สุขภาพอนามัย โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีสุขภาพดี การศึกษา

บุคลากรทางการ -  เพ่ือให้บุคลากรทางการ อนามัยของนักเรียน มีสุขภาพอนามัยท่ีดี -นักเรียนมีความ /โรงเรียนสังกัด

ศึกษา และนักเรียน ศึกษานักเรียนได้รับบริการ -  จัดเจ้าหน้าท่ี ให้รับ สามารถปรับตัวอยู่ใน สามารถในการปรับตัว เทศบาล

ส่งเสริมสุขภาพและการป้อง ผิดชอบในการเฝ้าระวัง สังคมอย่างมีความสุข อยู่ในสังคมอย่างมี /ศูนย์พัฒนา

กันโรคอย่างต่อเน่ือง  สังเกตเด็กให้อยู่ภายใต้ -ร้อยละ 90ชุมชนมี ความสุข เด็กเล็กฯ

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้มี เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ ส่วนร่วมในการส่งเสริม -นักเรียนเข้าร่วมเป็น

ส่วนร่วมดูแลสุขภาพเด็กวัย จิตท่ีก าหนด สุขภาพ  สมาชิก  

เรียนและเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ -ร้อยละ 100นักเรียน To Be number one

-  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพจิต โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข่าร่วมเป็นสมาชิก -ชุมชนมีส่วนร่วม

ท่ีดีควบคู่กับมีการตรวจสุขภาพ เมืองล าพูนท้ัง 4โรงเรียน  to be Numberone ในการส่งเสริมสุขภาพ

ประจ าปี   -นักเรียน โรงเรียนสังกัด to be number one

- โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาล เมืองล าพูน

โครงการ to be number one

8 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน - เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ป้อง - เด็ก เยาวชน นักเรียน - 360,000 360,000 360,000 - เด็ก เยาวชน นักเรียน - เด็ก เยาวชน นักเรียน กองการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา กันยาเสพติดในสถานศึกษา และ โรงเรียนสังกัดเทศบาลและ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้าน ท้ังในและนอกสถานศึกษา /โรงเรียนสังกัด

และนอกสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ตามแนวทาง เยาวชนนอกสถานศึกษา ยาเสพติด ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ เทศบาล

หนังสือ ด่วนมาก ท่ี ลพ0023 ตามแนวทางหนังสือ ด่วนมาก - เยาวชนนอกสถานศึกษา ได้ความรู้ ความเข้าใจ /ศูนย์พัฒนา

.3/21128 ลงวันท่ี 12 ธ.ค. ท่ี ลพ0023.3/21128 ได้เข้าร่วมกิจกรรม เก่ียวกับโทษภัยยาเสพติด เด็กเล็ก

2560 ลงวันท่ี 12 ธ.ค. 2560
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.1 แผนงาน  : การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ -เพ่ือส่งเสริมด้านสุขอนามัย -จัดซ้ือ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ - 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 100 โรงเรียน -โรงเรียน นักเรียน กองการศึกษา

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

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

เมืองล าพูน และศูนย์ เช่น ช้อน ส้อม ถ้วย จาน ล าพูนและศูนย์พัฒนาเด็ก เพียงพอและถูกสุขลักษณะ

พัฒนาเด็กเล็ก ถาดหลุม ฯลฯ เล็ก

รวม 9  โครงการ - - 0 860,000 860,000 860,000 - - -
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอาสาสมัคร - เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน - อบรมให้ความรู้ อสม. - 145,595 145,595 145,595 - ประชาชนในเขต - อัตราการป่วยด้วย กอง

สาธารณุขเทศบาลเมือง การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด เร่ืองโรคไข้เลือดออก (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) เทศบาลฯทุกหลังคา โรคไข้เลือดออกในเขต การแพทย์

ล าพูนร่วมมือร่วมใจ ออกทุกพ้ืนท่ี 17  ชุมชน - ด าเนินการพ่นสารเคมี เรือน ได้รับเอกสาร เทศบาลลดลง

รณรงค์ป้องกันและควบคุม - เพ่ือควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุง ก าจัดยุงในชุมชนเขตเทศบาล ประชาสัมพันธ์และทราย - ประชาชนในเขตฯ ทุก

โรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลเมืองล าพูนอย่าง 17 ชุมชน จ านวน 3 คร้ัง อะเบทอย่างน้อย ร้อย หลังคาเรือนได้รับ

ต่อเน่ือง - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ละ 90 เอกสารประชาสัมพันธ์

-เพ่ือควบคุมอัตราการป่วย รณรงค์สร้างความเข้าใจ - อัตราป่วยของโรคไข้ และทรายอะเบท

ตายจากโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกแก่ เลือดออกลดลงจากปี 

- เพ่ือลดอัตราการแพร่ขยาย ประชาชนในชุมชนทุกเดือน 2559 ร้อยละ 70

พันธ์ุของยุงชนิดต่างๆรวม - รณรงค์ควบคุมแหล่ง - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ท้ังยุงลาย เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายใน รณรงค์ ร้อยละ 100

17  ชุมชน 3 คร้ัง

- รณรงค์ส ารวจแหล่งเพาะ

พันธ์ุลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 โครงการ อสม. เทศบาล - ประชาชนมีความรู้และต่ืนตัว - ชุมชนในเขตเทศบาล 45,400 45,400 45,400 - ประชาชนได้รับการ - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

เมืองล าพูนร่วมมือ ร่วมใจ ในการป้องกันตนเองจากไข้หวัด เมืองล าพูนท้ัง 17 ชุมชน (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) แจกหน้ากากอนามัยและ เมืองล าพูนทุกครัวเรือน การแพทย์

รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ใหญ่ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม เอกสารประชาสัมพันธ์ ได้รับเอกสารให้ความรู้

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และ - เกิดความร่วมมือร่วมใจของ อบรมและวิธีป้องกันการ ความรู้เก่ียวกับโรคไข้หวัด เร่ืองโรคไข้หวัดใหญ่

โรคติดต่อทางเดินหายใจ อสม.ในการช่วยกันดูแลสุขภาพ ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ใหญ่ อย่างน้อยร้อยละ90 - เกิดการมีส่วนร่วม

- ป้องกันการระบาดของโรคไข้ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ไม่มีรายงานการเกิด ของชุมชนในการร่วมกัน

หวัดใหญ่ รณรงค์สร้างความเข้าใจ การระบาดของโรคไข้ ดูแลสุขภาพของตนเอง

การระบาดของโรคไข้ หวัดใหญ่ในเขตเทศบาล และประชาชนในพ้ืนท่ี

หวัดใหญ่ เมืองล าพูน

- ให้บริการการฉีดวัคซีน - อสม. ในเขตพ้ืนท่ี

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เทศบาลเมืองล าพูน

- ให้บริการแจกหน้ากาก เข้าร่วมรณรงค์อย่าง

อนามัยป้องกัน น้อย ร้อยละ 100

3 โครงการประกวดหมู่บ้าน - เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน - คณะกรรมการออก - 10,000 10,000 10,000 -จ านวนผู้ป่วยด้วย -จ านวนผู้ป่วยด้วย กอง

ปลอดลูกน้ ายุงลาย การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด ตรวจประเมินผลการ (เงินบ ารุงฯ) (เงินบ ารุงฯ) (เงินบ ารุงฯ) โรคไข้เลือดออกลด โรคไข้เลือดออกลด การแพทย์

ออกทุกพ้ืนท่ี 17 ชุมชน ด าเนินงานควบคุมโรคไข้ จ านวนจาก6เดือนแรก จ านวนจาก 6 เดือน

- เพ่ือควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุง เลือดออกของชุมชนจ านวน ร้อยละ  50 แรกร้อยละ  50

ในเขตเทศบาลเมืองล าพูนเป็น 2  คร้ัง / ปี ตามเกณฑ์ท่ี -ผู้น าชุมชน อสม และ

ไปอย่างต่อเน่ือง ก าหนด ประชาชน ในหมู่บ้าน

- เพ่ือลดอัตราการป่วยจาก มีการก าจัดแหล่งเพาะ

โรคไข้เลือดออก พันธ์ุลูกน้ ายุงลายทาง

ภายภาพอย่างต่อเน่ือง

สม่ าเสมออย่างน้อย

สัปดาห์ละ  1  คร้ัง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการตรวจคัดกรองเพ่ือ - เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง - ประชากรกลุ่มเป้าหมาย - 105,370 105,370 105,370 -ประชากรกลุ่มอายุต้ัง - ประชากรกลุ่มเป้า กอง

ค้นหาผู้ป่วยโรคความดัน โรคความดันโลหิตสูงและโรค ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) แต่ 35 ปีข้ึนไป ไม่น้อย หมายมีความรู้เก่ียวกับ การแพทย์

โลหิตสูงและโรคเบาหวาน เบาหวาน ท่ีมีอายุต้ังแต่ 35 ปีข้ึนไป กว่า ร้อยละ 90 ของ โรคความดันโลหิตสูง

- เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จาก ประชากรกลุ่มเป้าหมาย และโรคเบาหวาน

ความส าคัญของการคัดกรอง จ านวนประชากรท้ังหมด ได้รับความรู้และได้รับ - ประชากรกลุ่มเป้า

โรคความดันโลหิตสูงและโรค การตรวจคัดกรองโรค หมายท่ีได้รับการตรวจ

เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและ คัดกรองโรคความดัน

โรคเบาหวาน โลหิตสูงและโรคเบา

หวาน ได้รับการรักษา

ตามแผนการรักษาอย่าง

ถูกวิธีและเป็นการลด

ภาวะแทรกซ้อนของ

ผู้ป่วย

5 โครงการอสม.เทศบาลเมือง - เพ่ือให้ อสม.มีศักยภาพ - สตรีในเขตเทศบาล - 12,025 12,025 12,025 - ร้อยละ 20 ของสตรี - สตรีอายุ 30-70 ปี กอง

ล าพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์ สามารถด าเนินงานให้กลุ่มเป้า เมืองล าพูนท่ีมีอายุ 30 - (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) กลุ่มเป้าหมายได้รับการ ข้ึนไปได้รับการคัดกรอง การแพทย์

คัดกรองมะเร็งเต้านมและ หมายมีความรู้ความเข้าใจใน 70 ปี ตรวจหามะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก เร่ืองมะเร็งเต้านมและมะเร็ง -เจ้าหน้าท่ี อสม.ในเขต - อสม.มีความรู้ในการ และมะเร็งเต้านม

ปากมดลูก และสามารถปฏิบัติ เทศบาลฯ ผ่านการอบรม ป้องกันการเกิดมะเร็ง - ผู้ท่ีมีอาการผิดปกติ

ตามมาตรฐานงานควบคุมมะเร็ง ให้ความรู้และความเข้าใจ ปากมดลูกและมะเร็ง ได้รับการส่งต่อไปรับ

เต้านมและมะเร็งปากมดลูกได้ เก่ียวกับมะเร็งเต้านมและ เต้านม  ไม่น้อยกว่า การรักษาจากสถาน

อย่างถูกต้อง มะเร็งปากมดลูก สามารถ ร้อยละ 80 พยาบาลได้อย่างทัน

ตรวจสอบได้ด้วยตนเอง เวลา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการอสม.เทศบาลเมือง -เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมายท่ีมี - สตรีกลุ่มเป้าหมาย

ล าพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์ อายุ 30-70 ปี มีความรู้ความ สามารถตรวจเต้านม

คัดกรองมะเร็งเต้านมและ เข้าใจเร่ืองมะเร็งเต้านมและ ด้วยตนเองได้

มะเร็งปากมดลูก สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเอง

(ต่อ) อย่างถูกต้องและต่อเน่ือง

-เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมายท่ีมี

อายุ 30-70 ปีมีความรู้ความ

เข้าใจเร่ืองมะเร็งปากมดลูกและ

ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก

ประจ าปี

6 โครงการสนับสนุนส่งเสริม - เสริมสร้างให้ชุมชนมีการจัด - ชุมชนในเขตเทศบาล - 28,500 28,500 28,500 - ชุมชนในเขตเทศบาล - ชุมชนมีการจัดการ กอง

การด าเนินงานหมู่บ้านจัด การระบบสุขภาพโดยชุมชน มีการด าเนินงานหมู่บ้าน (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) มีการด าเนินงานหมู่บ้าน ระบบสุขภาพโดยชุมชน การแพทย์

การสุขภาพ -เพ่ือให้เกิดการดูแลสุขภาพ จัดการสุขภาพผ่านเกณฑ์ จัดการสุขภาพผ่าน - มีการดูแลสุขภาพ

ของตนเองครอบครัวและชุมชน ประเมินอย่างน้อย 17 เกณฑ์ประเมินอย่าง ของตนเอง ครอบครัว

อย่างย่ังยืน ชุมชน น้อย 17  ชุมชน และชุมชนอย่างย่ังยืน

- ชุมชนเกิดความเข้ม

แข็งของโครงสร้างชุมชน

ท่ีเอื้อต่อการจัดการ

ระบบสุขภาพ

7 โครงการส่งเสริมการด าเนิน - เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีการ -ผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วม - 30,430 30,430 30,430 -ร้อยละ 80 ของ - ผู้สูงอายุมีความรู้ใน กอง

งานของชมรมผู้สูงอายุชุมชน ด าเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมอย่างน้อยเดือน (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) ชมรมผู้สูงอายุในเขต การดูแลสุขภาพของ การแพทย์

ในเทศบาลเมืองล าพูน ในชุมชน ละ 1 คร้ัง เทศบาลเมืองล าพูน ตนเองและสามารถดูแล

-เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูง -ชมรมผู้สูงอายุมีการ มีการน าเสนอผลการ สุขภาพของตนเองได้

อายุในชุมชนมีการด าเนิน ด าเนินการในชุมชนอย่าง ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการส่งเสริมการด าเนิน กิจกรรมอย่างท่ัวถึง ต่อเน่ือง - มีการจัดต้ังชมรมผู้

งานของชมรมผู้สูงอายุชุมชน -เพ่ือเป็นการเผยแพร่กิจกรรม -ชมรมผู้สูงอายุมีการ สูงอายุในชุมชนต่างๆ

ในเทศบาลเมืองล าพูน ชมรมผู้สูงอายุ เผยแพร่ผลการด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน

(ต่อ)

8 โครงการส่งเสริมคุณภาพ - เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ - ผู้สูงอายุในชมรมผู้ 117,000 117,000 117,000 -สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ -ผู้สูงอายุมีความรู้ใน กอง

ชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) มีการรวมกลุ่มในการ การดูแลสุขภาพของ การแพทย์

เทศบาลเมืองล าพูน - เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ใน อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ท ากิจกรรมส่งเสริม ตนเอง

การดูแลสุขภาพ - ผู้สูงอายุได้รับความรู้ สุขภาพอย่างน้อย 4 -มีการจัดต้ังชมรม

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการพบปะ ในการดูแลสุขภาพอย่าง กิจกรรมในแต่ละเดือน ผู้สูงอายุในชุมชน

สังสรรค์แลกเปล่ียนความรู้ น้อยเดือนละ1 คร้ัง -ร้อยละ 100 ของ -ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี

-เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีการ - ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ท้ังทางด้านร่างกายและ

จัดต้ังชมรมผู้สูงอายุในชุมชน สุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ท่ีมาร่วมกิจกรรมได้มา จิตใจ

คร้ัง พบปะสังสรรค์เป็น

ประจ าทุกเดือน

9 โครงการอนามัยแม่และเด็ก - เพ่ือติดตามเย่ียมให้ความรู้ใน -มารดาและทารกหลัง - 2,500 2,000 2,000 1.มารดาและทารก 1.มารดาและทารก กอง

สุขภาพทางร่างกายและจิตใจ คลอดในเขตเทศบาลฯ (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) หลังคลอดท่ีอยู่จริง หลังคลอดท่ีอยู่จริงได้ การแพทย์

ของมารดาและทารกหลังคลอด ทุกราย ได้รับการตรวจ ได้รับการติดตาม รับการติดตามเย่ียม 

-เพ่ือค้นหาปัญหาสุขภาพของ เย่ียมและติดตาม ตาม เย่ียมร้อยละ 100 2 คร้ังตามเกณฑ์

มารดาและทารกก่อนและหลัง แผนและบันทึกสุขภาพ -มารดาได้รับความรู้

คลอด ความเข้าใจในการ

-เพ่ือประเมินความผิดปกติและ ปฏิบัติตัวหลังคลอด

ส่งต่อโรงพยาบาลในรายท่ีมี และการดูแลทารก

ความผิดปกติ อย่างน้อยร้อยละ 90
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการอนามัยแม่และเด็ก -เพ่ือให้มารดาหลังคลอดมี -มารดาและทารกท่ี

(ต่อ) พฤติกรรมการดูแลตนเองและ พบความผิดปกติได้รับ

ทารกให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ค าแนะน าและส่งต่อโรง

-เพ่ือให้มีแกนน าด้านอนามัย พยาบาลได้ตามสภาพ

แม่และเด็กในชุมชน ปัญหาสุขภาพท่ีพบ

ร้อยละ  100

10 โครงการอบรมด้าน -จัดการอบรมให้ความรู้ด้าน  -ให้มีการอบรมความรู้ - 70,000 70,000 70,000 -ผู้เข้ารับการอบรม -ได้มีความรู้จากการ กอง

สาธารณสุขในด้านการ สาธารณสุขในกลุ่มเส่ียงและ ด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มีความรู้จากการอบรม อบรมความรู้ด้านสุขภาพ การแพทย์

ส่งเสริมสุขภาพและกลุ่ม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านสุขภาพร้อยละ 80 ท่ีมากข้ึน

เส่ียง

11 โครงการอาสาสมัครร่วมใจ -เพ่ือให้ผู้พิการ/ผู้ป่วยเร้ืงรังท่ี  -ผู้พิการในเขตเทศบาล - 44,500 44,500 44,500 -อาสาสมัครผู้ดูแล -ผู้พิการ/ผู้ป่วยเร้ือรัง กอง

เย่ียมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้ อยู่ในเขตฯ ได้รับการฟ้ืนฟู เมืองล าพูน จ านวน  382 (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) คนพิการท้ัง 17  ชุมชน ในเขตเทศบาลฯได้รับ การแพทย์

พิการ สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ คน ตัวช้ีวัด มีความรู้ผ่านการอบรม การเย่ียมบ้าน ร้อยละ 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสา -ร้อยละ100ของผู้พิการ อย่างน้อย ร้อยละ 80 100

สมัครในการดูแลผู้พิการให้มาก /ผู้ป่วยเร้ือรังในเขตฯได้รับ -ผู้พิการในชุมชนได้รับ -ผู้พิการ/ผู้ป่วยเร้ือรัง

ข้ึน อาสาสมัครสามารถดูแล การเย่ียมบ้านและฟ้ืนฟู การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ได้รับการดูแลแบบองค์

ผู้พิการได้อย่างเหมาะสม สมรรถภาพท้ังทางร่างกาย ร้อยละ 100 รวม

- เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของ และจิตใจ -เกิดเครือข่ายการดูแล - อาสาสมัครผู้ดูแล

ผู้ดูแลผู้พิการและชุมชนในการ -อาสาสมัครผู้ดูแลคน ผู้พิการในเขตเทศบาล คนพิการมีศักยภาพ

พัฒนาศักยภาพผู้พิการให้ได้รับ พิการ จ านวน  51  ราย เมืองล าพูน มากข้ึน  สามารถดูแล

การดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง - เกิดสุดยอดผู้ดูแล ผู้พิการในเขตเทศบาล

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพเสริม ผู้พิการ ผู้ป่วยเร้ือรัง ได้อย่างเหมาะสม

สร้างแรงจูงใจให้ก าลังใจ ยกย่อง ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสาธารณสุข หน้า 3 - 150



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการอาสาสมัครร่วมใจ เชิดชูผู้ดูแลและครอบครัวในการ -ผู้ดูแลผู้พิการ/ผู้ป่วย

เย่ียมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้ ดูแลผู้พิการ เร้ือรัง มีทัศนคติท่ีดี 

พิการ -เพ่ือสร้างเครือข่ายโดยการ มีขวัญและก าลังใจใน

(ต่อ) แลกเปล่ียนเรียนรู้ผู้ดูแลผู้พิการ การดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน

ในชุมชน

12 โครงการเย่ียมบ้านประชา - เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปและ -ผู้พิการและผู้ป่วยเร้ือรัง - 17,320 17,320 17,320 -ประชากรกลุ่มเป้า -ผู้พิการ/ผู้ป่วยเร้ือรัง กอง

ชนและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ ทุกรายในเขตเทศบาล (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) หมายในเขตฯ ได้รับการ ได้รับการเย่ียมบ้านจาก การแพทย์

ผู้พิการ/ผู้ป่วยเร้ือรัง ความรู้ค าแนะน าจากทีมหมอ เมืองล าพูน เย่ียมบ้าน ร้อยละ 100 ทีมสหวิชาชีพ

ครอบครัวในการดูแลสุขภาพ -เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข -ครัวเรือนในเขต -ผู้พิการ/ผู้ป่วยเร้ือรัง

การปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องเหมาะสม เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ เทศบาลฯ ได้รับการ มีสุขภาพท่ีแข็งแรงและ

ตามช่วงอายุและตามพยาธิ งานเย่ียมบ้าน อสม ดุแล เย่ียมบ้านร้อยละ100 และมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน

สภาพของโรค ผู้สูงอายุ อสม.ดูแลผู้พิการ -ประชากรกลุ่มเป้า -ผู้พิการ/ผู้ป่วยเร้ือรัง

-เพ่ือให้ผู้พิการ/ผู้ป่วยเร้ือรัง แกนน าสุขภาพจิต ผู้พิการ หมายในเขตฯ ได้รับ มีความรู้ความเข้าใจใน

 ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเร้ือรัง ค าแนะน าในการดูแล การดูแลสุขภาพของ

ทางร่างกายและจิตใจ สามารถ หญิงต้ังครรภ์ มารดาหลัง สุขภาพ การปฏิบัติตน ตนเองได้อย่างถูกต้อง

ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตร คลอดท่ีได้รับการเย่ียม ท่ีถูกต้อง ร้อยละ 100 จากคู่มือสุขภาพ

ประจ าวันได้ บ้าน จ านวน 30 ราย - มีการถอดบทเรียน -การดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน

- เพ่ือให้บุคคลในครอบครัว งานเย่ียมบ้าน 1 คร้ัง  (HHC) ได้รับการถอด

ผู้พิการ/ผู้ป่วยเร้ือรังสามารถ ต่อปี บทเรียนและน าไปพัฒนา

ดูแลให้การช่วยเหลือผู้พิการ/ งานอย่างต่อเน่ือง

ผู้ป่วยเร้ือรังได้อย่างถูกวิธีลด

ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนได้

-เพ่ือให้ผู้พิการ/ผู้ป่วยเร้ือรัง

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในครอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสาธารณสุข หน้า 3 - 151



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการเย่ียมบ้านประชา ครัวและชุมชนได้อย่างเป็นปกติสุข

ชนและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ - เพ่ือกระตุ้นให้ครอบครัว

ผู้พิการ/ผู้ป่วยเร้ือรัง สังคมและชุมชน ได้มีบทบาทและ

(ต่อ) มีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือ

การดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

- เพ่ือติดตามประเมินผลและ

ถอดบทเรียนการเย่ียมบ้าน

ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

ล าพูน

- เพ่ือน าผลการประเมินและ

ถอดบทเรียนไปปรับปรุงงาน

เย่ียมบ้าน ประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองล าพูน

13 โครงการดูแลและส่งเสริม -เพ่ือให้ผู้พิการในชุมชนมีการ -ผู้พิการในเขตเทศบาล - 34,124 34,124 34,124 -กลุ่มเป้าหมายมีการ -ผู้พิการมีการรวม กอง

สุขภาพผู้พิการในเขต รวมกลุ่ม  พบปะสังสรรค์แลก เมืองล าพูน จ านวน 100 (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) แลกเปล่ียนเรียนรู้ประ- กลุ่มพบปะสังสรรค์ การแพทย์

เทศบาลเมืองล าพูน เปล่ียนความรู้และช่วยเหลือซ่ึง คน จัดให้มีการพบปะแลก สบการณ์ระหว่างเข้า แลกเปล่ียนความรู้

กันและกันในด้านสุขภาพอนามัย เปล่ียนและตรวจสุขภาพ ร่วมกิจกรรม ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ ร่วมกัน -มีการรวมกลุ่มของผู้ ในด้านสุขภาพอนามัย
-เพ่ือให้มีการส่งเสริมสุขภาพ -จัดต้ังชมรมผู้พิการ พิการในเขตเทศบาลเมือง ท้ังทางร่างกายและจิตใจ

กายและสุขภาพใจแก่ผู้พิการใน ล าพูนอย่างน้อย 1 กลุ่ม -ผู้พิการมีสุขภาพกาย

ชุมชน -ผู้พิการทราบสิทธิ และใจท่ีดี มีความรู้ใน

ต่างๆของตน ร้อยละ การส่งเสริมสุขภาพ

100 อนามัยของตนเอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสาธารณสุข หน้า 3 - 152



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการใส่ใจสุขภาพจิตไม่ -เพ่ือเป็นการสร้างแกนน า -แกนน าสุขภาพจิตใน - 15,000 15,000 15,000 -แกนน าสุขภาพจิต -ชุมชนมีแกนน าใน กอง

คดิฆ่าตัวตายเทศบาลเมือง สุขภาพจิตในชุมชน ชุมชนจ านวน 47 คน (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) ในชุมชนมีความรู้ผ่าน การดูแลสุขภาพจิตใน การแพทย์

ล าพูน -เพ่ือให้ชุมชนร่วมมีบทบาทใน -ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ การอบรมอย่างน้อย ชุมชน

การดูแลสุขภาพจิตของชุมชน จิตทุกรายในชุมชน ร้อยละ 80 -ชุมชนมีส่วนร่วมใน

-เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิด -ร้อยละ 100 ของ -ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพจิต

ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน แกนน าเข้าร่วมกิจกรรม ท่ียินยอมเปิดเผยข้อมูล -ชุมชนมีการเฝ้าระวัง

-เพ่ือเป็นการสร่างความ การเย่ียมบ้านผู้มีปัญหา และยินยอมให้เย่ียมบ้าน ป้องกันปัญหาสุขภาพ

ตระหนักและกระตุ้นให้ชุมชน ด้านสุขภาพจิตในชุมชน ได้รับการเย่ียมบ้าน จิตในชุมชน

เห็นความส าคัญของเร่ือง ร้อยละ 100 4.ชุมชนเห็นความส าคัญ

สุขภาพจิต ของปัญหาสุขภาพจิต

15 โครงการป้องกันความพิการ -เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ -ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล - 5,000 5,000 5,000 -ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม - ผู้สูงอายุได้รับความ กอง

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง ในการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกัน จ านวน 250 ราย (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) โครงการมีวามรู้ผ่าน รู้ในการปฏิบัติตัวเพ่ือ การแพทย์

ล าพูน การหกล้มและภาวะสมองเส่ือม (กลุ่ม 1 ติดสังคมและ การอบรมร้อยละ 80 ป้องกันการหกล้อมและ

-เพ่ือประเมินผู้สูงอายุท่ีมี กลุ่ม 2 ติดบ้าน) -ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม ภาวะสมองเส่ือม

ความเส่ียงต่อการหกล้มและ โครงการได้รับการ - ผู้สูงอายุได้รับการ

การเกิดภาวะสมองเส่ือม ประเมินความเส่ียงต่อ ประเมินความเส่ียงต่อ

-เพ่ือป้องกันความพิการท่ีเกิด การหกล้มและการ การหกล้มและการเกิด

ข้ึนในผู้สูงอายุ เกิดภาวะสมองเส่ือม ภาวะสมองเส่ือม

ร้อยละ 100 - ผู้สูงอายุได้รับการ

อบรมให้ความรู้และประ

เมินปัจจัยเส่ียงต่อการเกิด

ภาวะหกล้มและการเกิด

ภาวะสมองเส่ือมไม่พิการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสาธารณสุข หน้า 3 - 153



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

16 โครงการปรับเปล่ียน -เพ่ือส่งเสริมให้เด็กท่ีมีการ -เด็กนักเรียนสังกัด - 19,000 19,000 19,000 -เด็กท่ีเข้าร่วมโครง - เด็กท่ีมีภาวะโภชนา- กอง

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โภชนาการเกินมีภาวะโภชนาการ เทศบาลเมืองล าพูนช้ัน (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) การได้รับการช่ังน้ าหนัก การเกินได้รับการส่ง การแพทย์

ท่ีเหมาะสมในวัยเรียน ท่ีสมส่วนข้ึน ประถมศึกษาท่ีมีภาวะ วัดส่วนสูง ร้อยละ 100 เสริมให้ได้รับภาวะ

-เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปกครองเล็งเห็น อว้นและผู้ปกครองเข้าร่วม -มีผู้เข้าร่วมโครงการ โภชนาการท่ีสมส่วน

ความส าคัญของการส่งเสริม โครงการวางแผนโภชนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการ

ภาวะโภชนาการท่ีสมวัย ท่ีเหมาะตามวัยและตาม ของเด็กอว้นท้ังหมด เกินและผู้ปกครองมี

-เพ่ือให้ความรู้กับเด็กท่ีมีภาวะ เกณฑ์ท่ีก าหนด -หลังเข้าร่วมโครงการ ความรู้เร่ืองการส่งเสริม

โภชนาการเกินและผู้ปกครอง เด็กมีภาวะโภชนาการท่ี ภาวะโภชนาการท่ีสมส่วน

เร่ืองการส่งเสริมภาวะโภชนาการ สมวัยข้ึนร้อยละ 10 -ผู้ปกครองและทาง

ท่ีเหมาะสม และน้ าหนักไม่เพ่ิมข้ึน โรงเรียนตระหนักถึง

ร้อยละ 80 ความส าคัญและสนับ

สนุนการส่งเสริมโภชนา

การท่ีสมวัยให้กับเด็ก

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพ -เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ -นักเรียนในโรงเรียน - 4,820 4,820 4,820 -.เด็กนักเรียนในสังกัด -เด็กวัยเรียนและ กอง

อนามัยนักเรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดเทศบาลเมือง (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) เทศบาลได้รับการตรวจ เยาวชนมีสุขภาพดี การแพทย์

-เพ่ือให้เด็กวัยเรียนและเยาวชน ล าพูน และโรงเรียน สุขภาพ ร้อยละ 100 -โรงเรียนคงได้ซ่ึง

ได้รับบริการด้านการส่งเสริม เลาหจิตรวิทยา -.เด็กนักเรียนในสังกัดมี โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

สุขภาพและการป้องกันโรคอย่าง สุขภาพดี ร้อยละ 80

ครบถ้วน

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชน

ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

เด็กวัยเรียนและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสาธารณสุข หน้า 3 - 154



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

18 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ - เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน 0-5 ปี 1.เด็กในศูนย์พัฒนา - 15,000 15,000 15,000 -ร้อยละ80เด็กตาม -เด็กท่ีมารับวัคซีนใน กอง

และป้องกันโรคของเด็ก ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก เด็กเล็ก (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) โครงการได้รับการ ศูนย์บริการฯ ได้รับการ การแพทย์

อายุ 0-5 ปี -เพ่ือส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนา 2. เด็กท่ีผู้ปกครองพามา ตรวจฟัน ตรวจฟันร้อยละ80

เด็กเล็กและโรงเรียนระดับช้ัน รับวัคซีนในสถานบริการ -ร้อยละ 70 ของเด็ก -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อนุบาลได้จัดกิจกรรมด้าน สาธารณสุข ได้รับการตรวจฟันไม่มี และโรงเรียนท่ีมีระดับ

ทันตสุขภาพ ฟันผุ ช้ันอนุบาลมีกิจกรรม

แปรงฟันหลังอาหาร

กลางวันร้อยละ 100

19 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ - เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้ - นักเรียนช้ันประถม - 25,000 25,000 25,000 -ร้อยละ 90 ของ -สถานศึกษาสามารถ กอง

และป้องกันโรคในช่องปาก ด้านทันตสุขภาพไปปฏิบัติใน ศึกษาในเขตเทศบาล (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) นักเรียนได้รับการตรวจ จัดกิจกรรมส่งเสริม การแพทย์

ของเด็กนักเรียนประถม ชีวิตประจ าวันได้ ทุกคน ฟัน ทันตสุขภาพ

ศึกษา -เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ - นักเรียนช้ันประถม -ร้อยละ 45 ของ -นักเรียนช้ันประถม

ด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและ ศึกษาปีท่ี 1 ได้รับการ นักเรียนท่ีตรวจช่องปาก ศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อ

ส่งเสริมทันตสุขภาพได้ เคลือบหลุมร่องฟัน ปราศจากโรคฟันผุใน การดูแลสุขภาพช่อง

- เพ่ือป้องกันโรคฟันผุในฟัน ร้อยละ 40 ฟันแท้ ปากและน าความรู้ท่ีได้

กรามแท้ของนักเรียนช้ันประถม - นักเรียนช้ันประถม -ร้อยละ 50 ของ ไปปฏิบัติในชีวิตประจ า

ศึกษาปีท่ี 1 และ 6 ศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการ นักเรียนท่ีตรวจช่องปาก วันได้ ร้อยละ 70

เคลือบหลุมร่องฟัน ไม่พบโรคเหงือกอักเสบ -ปัญหาโรคฟันผุของ

ร้อยละ 20 นักเรียนช้ันประถมศึกษา

- นักเรียนช้ันประถม มีไม่เกิน ร้อยละ 20

ศึกษาท่ีมีปัญหาสุขภาพ

ในช่องปากได้รับการ

แก้ไขร้อยละ 70
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

20 โครงการใส่ใจดูแลช่องปาก - ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเอาใจใส่ -ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม - 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละ 80 ของผู้สูง -ผู้สูงอายุสามารถดู กอง

ผู้สูงอายุ สุขภาพของตนเอง กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) อายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม แลช่องปากของตนเอง การแพทย์

- เพ่ือคัดกรองโรคในช่องปาก เข้าร่วมกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุและผู้สูง ได้อย่างเหมาะสม

และวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม ร้อยละ 70 อายุท่ีมารับบริการท่ี -เพ่ือลดการสูญเสีย

ต่อไป - ผู้สูงอายุท่ีมารับบริการ ศูนย์บริการฯ ได้รับการ ฟันท่ีใช้ในการบดเค้ียว

ท่ีศูนย์บริการฯ ตรวจฟันและวางแผน ของผู้สูงอายุ

-ผู้สูงอายุท่ีติดเตียงใน การรักษา -เพ่ือฟ้ืนฟูช่องปาก

เขตเทศบาลเมืองล าพูน -ร้อยละ 51 ของ ของผู้สูงอายุให้มีฟันท่ี

ผู้สูงอายุมีฟันใช้เค้ียว ใช้ในการบดเค้ียวใน

อาหารได้อย่างเหมาะสม ชีวิตประจ าวันได้

21 โครงการอบรมผู้น านักเรียน - เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มี -นักเรียนช้ันประถม - 36,492 36,492 36,492 -ผู้เข้ารับการอบรม -ผู้เข้ารับการอบรมมี กอง

ความรู้ความเข้าใจในด้านการ ศึกษาตอนปลายสังกัด (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) ท าแบบทดสอบหลัง ความรู้ความเข้าใจใน การแพทย์

เป็นผู้น านักเรียนส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลฯและโรงเรียน การอบรมผ่านเกณฑ์ การด าเนินงานด้าน

-เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม เลาหจิตรวิทยาจ านวน ร้อยละ 80 การเป็นผู้น านักเรียน

สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง 150  คน เข้ารับการ ส่งเสริมสุขภาพ

ได้ตลอดจนสามารถถ่ายทอด อบรมตามเกณฑ์และผ่าน -ผู้เข้ารับการอบรม

ความรู้แก่นักเรียนได้อย่าง การทดสอบ สามารถน าความรู้ไป

เหมาะสม ใช้ในการตรวจสุขภาพ

-เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ร่างกายเบ้ืองต้นได้

สามารถตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น ตามเกณฑ์งานอนามัย

ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องตาม โรงเรียน

เกณฑ์ของอนามัยโรงเรียน -ผู้เข้ารับการอบรม

-ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเ อย่างน้อยร้อยละ 80 

ป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ สามารถตรวจสุขภาพ

อนามัยได้ ด้วยท่าตรวจ 10 ท่า 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

22 โครงการอบรมพ่ีเล้ียงเด็ก -ให้พ่ีเล้ียงเด็กในสถานประกอบ -พ่ีเล้ียงเด็กในสถานประ - 8,000 8,000 8,000 -พ่ีเล้ียงเด็กในสถาน -พ่ีเล้ียงเด็กมีความรู้ กอง

ในประกอบการส าหรับเล้ียง การเล้ียงเด็กมีความรู้ความ กอบการส าหรับเล้ียงเด็ก (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ การแพทย์

เด็กฯ เข้าใจเก่ียวกับพัฒนาการเด็ก ในเขตฯ ท้ัง8 แห่ง จ านวน เก่ียวกับพัฒนาการเด็ก พัฒนาการเด็กในช่วง

ในช่วงอายุ1-5 ปีและสามารถ 35 คนได้รับการอบรม ร้อยละ 80 อายุ 1-5 ปีและ

คัดกรองพัฒนาการเบ้ืองต้นได้ และคัดเลือกเพ่ือให้มี สามารถคัดกรองพัฒนา

-เพ่ือให้พ่ีเล้ียงเด็กมีความรู้ ความรู้ความเข้าใจเก่ียว การเบ้ืองต้นได้

ความเข้าใจเก่ียวกับเด็กพิเศษ กับพัฒนาการของเด็ก -พ่ีเล้ียงเด็กเห็นความ

ประเภทต่าง ๆ และการจัดการ ตามวัย ส าคัญของพัฒนาการ

เรียนร่วมได้ และมีเจตคติท่ีดีตลอด

จนมีส่วนร่วมในการส่ง

เสริมพัฒนาการท่ีดี

เหมาะสมกับวัย

23 โครงการป้องกันและแก้ไข -เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะ -นักเรียนในสังกัดเทศบาล - 50,995 50,995 50,995 -กลุ่มเป้าหมายมี -อัตราการต้ังครรภ์ กอง

ปัญหาโรคติดต่อทางเพศ ในเร่ืองเพศ (หลีกเล่ียง ป้องกัน เมืองล าพูนช้ันป.5 ท้ัง 4 (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) ความรู้ในการป้องกัน ไม่พร้อมและการติดต่อ การแพทย์

สัมพันธ์โรคเอดส์และการต้ัง ปฏิเสธ) โรงเรียน จ านวน 420 คน โรคติดต่อทางเพศ ทางเพศสัมพันธ์ของ

ครรภ์ในวัยรุ่นเทศบาลเมือง -นักเรียนช้ันม.1-3 สัมพันธ์ โรคเอดส์และ วัยรุ่นลดลงจากเดิม

ล าพูน โรงเรียนเทศบาล การต้ังครรภ์ไม่พร้อม ร้อยละ 20

สันป่ายางหน่อมและ ร้อยละ 80 -เกิดความตระหนัก

โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี ในการดูแลสุขภาพของ

จ านวน 420 คน ตนเอง

-หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการระบบหลักประกัน -สนับสนุนและส่งเสริมการจัด -ประชาชนในเขต - 360,000 360,000 360,000 -มีการจัดสรรเงิน -กลุ่มเป้าหมาย เช่น กอง

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ บริการสาธารณสุขของหน่วย เทศบาลเมืองล าพูน (เทศบาลฯ) (เทศบาลฯ) (เทศบาลฯ) สมทบกองทุนสุขภาพ หญิงมีครรภ์ กลุ่มเด็ก การแพทย์

พ้ืนท่ี บริการหรือสถานบริการอื่น รวม จ านวน 13,222 คน ต าบลไม่น้อยกว่า 60% เล็ก เด็กโตและเยาวชน

ท้ังสถานบริการทางเลือกโดย ของเงินจัดสรรจาก กลุ่มผู้ใหญ่ ผู้พิการ

เน้นเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ สปสช. ทุพพลภาพได้เข้าถึง

การป้องกันโรคการฟ้ืนฟูสมรรถ บริการสาธารณสุขท่ีมี

ภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและ คุณภาพได้มาตรฐาน 

การด ารงชีวิต เพ่ือให้กลุ่มแม่และ และเสมอภาคมีความรู้

เด็กกลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ และมีส่วนร่วมในการ

และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมี ดูแลสุขภาพมากข้ึน

ความเส่ียงและกลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง ประชาชนมีความพึง

ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีสามารถเข้าถึง พอใจต่อการด าเนินงาน

บริการสาธารณสุขด้านส่งเสริม กองทุนไม่น้อยกว่าร้อย

สุขภาพ การป้องกันโรค  และ ละ 80 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้อย่างท่ัว -กองทุนฯมีการบริหาร

ถึง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน จัดการกองทุนอยู่ใน

-เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือ ระดับ Grade A  A+

องค์กรประชาชนหรือหน่วยงาน

อืน่ในพ้ืนท่ีได้ด าเนินงานตาม

แผนงานหรือโครงการ หรือ

กิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริม

สุขภาพ  การป้องกันโรค ให้แก่

สมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการระบบหลักประกัน - เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

พ้ืนท่ี การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถ

(ต่อ) ภาพ และการรักษาพยาบาล

ระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์

เด็กเล็กหรือศูนย์ช่ืออืน่ท่ีด าเนิน

กิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและ

ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ

คนพิการหรือศูนย์ช่ืออืน่ท่ีด าเนิน

กิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนา

และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

และคนพิการในชุมชนตามหลัก

เกณฑ์ท่ีก าหนดเป็นเงินไม่น้อย

กว่า ร้อยละ15 ของเงินรายรับ

ของกองทุนฯ ในปีงบประมาณน้ัน

- เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารหรือพัฒนากองทุนฯให้มี

ประสิทธิภาพ

- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

สาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาด

หรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี ตามความ

จ าเป็นเหมาะสมและทันต่อ

สถานการณ์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

25 โครงการระบบบริการการ -เพ่ือจัดระบบบริการด้านการ -ประชาชนในเขต - 30,000 30,000 30,000 -ประชาชนผู้ประสบ -ประชาชนในเขตฯ กอง

แพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมือง แพทย์ฉุกเฉินให้กับประชาชนใน เทศบาลฯ ท้ัง 17 ชุมชน (เทศบาลฯ) (เทศบาลฯ) (เทศบาลฯ) อุบัติเหตุและเจ็บป่วย ได้รับการบริการระบบ การแพทย์

ล าพูน เขตเทศบาลเมืองล าพูน ฉุกเฉินท่ีแจ้งเหตุได้รับ บริการทางการแพทย์
-เพ่ือเตรียมความพร้อมของ การช่วยเหลือ ร้อยละ ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

เจ้าหน้าท่ีและอุปกรณ์ในการ 100 และปลอดภัยทันเวลา

ออกปฏิบัติงานในระบบบริการ -ประชาชนมีความ

การแพทย์ฉุกเฉินให้อยู่ใน พึงพอใจต่อระบบ

มาตรฐานและหลักเกณฑ์เก่ียว บริการการแพทย์

กับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  เทศบาลเมืองล าพูน

-เพ่ือสนับสนุนสร้างเสริม อย่างน้อย ร้อยละ 80

พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินตาม

พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน

26 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ -เพ่ือให้ผู้ป่วยได้แลกเปล่ียน -ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต - 9,434 9,434 9,434 -กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้า -มีเวทีให้ผู้ป่วยได้แลก กอง

ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน ประสบการณ์หรือองค์ความรู้ สูงและเบาหวานในเขต (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) ร่วมกิจกรรมได้คะแนน เปล่ียนประสบการณ์ การแพทย์

โลหิตสูง เทศบาลเมืองล าพูน ในการดูแลสุขภาพและความเจ็บ เทศบาลเมืองล าพูน จากการวัดความรู้หลัง ปัญหาความเจ็บป่วยท่ี

ป่วยของตนอง 40 คน การเข้าร่วมกิจกรรม ตนเองเป็นอยู่

-เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -ผู้เข้าร่วมโครงการ

เข้าใจเก่ียวกับโรคความดันโลหิต มีการดูแลสุขภาพของ

สูงและโรคเบาหวานรวมถึงโรค ตนเองอย่างต่อเน่ือง

ระบบหัวใจและหลอดเลือด และกระจายความรู้

- เพ่ือให้ผู้ป่วยเกิดความ สู่ครอบครัวและชุมชน

ตระหนักและเพ่ิมศักยภาพในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

ของตนท่ีถูกต้องเพ่ือป้องกันการ

เกิดภาวะแทรกซ้อน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

27 โครงการคัดกรองภาวะโลหิต -เพ่ือคัดกรองและค้นหาเด็กท่ีมี -เด็กก่อนวัยเรียนในสังกัด - 2,600 2,600 2,600 -มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ -เด็กท้ังหมดได้รับ กอง

จางจากการขาดธาตุเหล็กใน ภาวะโลหิตจางจากการขาด เทศบาลเมืองล าพูน (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) น้อยกว่าร้อยละ 80 การตรวจสุขภาพ การแพทย์

เด็กเทศบาลเมืองล าพูน ธาตุเหล็กในเด็กก่อนวัยเรียน จ านวน 560 คน - 21,500 21,500 21,500 -หลังเข้าร่วมโครงการ คัดกรองภาวะซีด

-เพ่ือส่งเสริมให้เด็กท่ีมีภาวะ เด็กระดับประถมศึกษา (เงินบ ารุงฯ) (เงินบ ารุงฯ) (เงินบ ารุงฯ) เด็กท่ีมีภาวะซีดมีผล ร้อยละ 100

โลหิตจางจากการขาดได้รับการ จ านวน 1,296 คน การตรวจปริมาณเม็ด -ผู้ปกครองและเด็กท่ี

รักษาหรือส่งเสริมให้มีภาวะ เลือดท่ีปกติร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ

โภชนาท่ีปกติส่งเสริมเร่ิองอาหาร สามารถน าความรู้ท่ีได้

ท่ีเหมาะสม รับไปใช้ในการดูแล

-เพ่ือให้ผู้ปกครองเห็นความ สุขภาพเด็กได้

ส าคัญในเร่ืองการส่งเสริมการ

บริโภคอาหารท่ีมีธาตุเหล็กสูงให้

กับเด็ก

-เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับความรู้

ท่ีถูกต้องในการส่งเสริมโภชนาการ

ท่ีดีให้กับเด็ก

28 โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ - เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีความเส่ียง -ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล - 12,000 12,000 12,000 -ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม -ผู้สูงอายุท่ีมีความ กอง

ผู้สูงอายุท่ีมีความเส่ียงต่อ ต่อการหกล้มมีความรู้ความ เมืองล าพูน ท่ีมีความเส่ียง (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) โครงการมีความรู้ความ เส่ียงต่อการหกล้มมี การแพทย์

การพลัดตกหกล้ม เข้าใจเร่ืองการป้องกันการหกล้ม ต่อการหกล้ม จ านวน 50 คน เข้าใจในเร่ืองการป้องกัน ความรู้ความเข้าใจ

ในวัยผู้สูงอายุ การหกล้มในผู้สูงอายุ เร่ืองการป้องกันการ

- เพ่ือฟ้ืนฟูมรรถภาพผู้สูงอายุ แบบองค์รวม ร้อยละ 80 หกล้มในวัยผู้สูงอายุ

ท่ีมีความเส่ียงต่อการหกล้ม ให้มี -ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม -ผู้สูงอายุท่ีมีความ

ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ โครงการมีความแข็งแรง เส่ียงต่อการหกล้มมี

การทรงตัว และการเดิน เพ่ิมข้ึน ของกล้ามเน้ือความ ความแข็งแรงของกล้าม

สามารถในการทรงตัว เน้ือการทรงตัว และการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการเดินเพ่ิมข้ึน ร้อยละ เดินเพ่ิมข้ึน

ผู้สูงอายุท่ีมีความเส่ียงต่อ 80 หลังได้รับโปรแกรม

การพลัดตกหกล้ม การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

(ต่อ)

29 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ - เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ -ประชาชนในเขตเทศบาล - 16,995 16,995 16,995 -. ผู้เข้าร่วมโครงการมี - ประชาชนมีความรู้ กอง

และความปลอดภัยให้ห่าง สาเหตุของการเกิดโรคในระบบ เมืองล าพูนท่ีอยู่ในวัยท างาน (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) ความรู้ความเข้าใจสาเหตุ ความเข้าใจสาเหตุของ การแพทย์

ไกลโรคจากการท างาน กล้ามเน้ือและโครงสร้างกระดูก จ านวน 50 คน ของการเกิดโรคในระบบ การเกิดโรคในระบบ

-เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใน - อสม.แกนน าด้านอาชีว กล้ามเน้ือและโครงร่าง กล้ามเน้ือและโครงสร้าง

การปรับเปล่ียนท่าทางและการ อนามัย จ านวน 34 คน กระดูก สามารถผ่าน กระดูก

ด าเนินชีวิตประจ าวันให้ถูกต้อง เกณฑ์การประเมินความรู้ - ประชาชนมีความรู้

ตามหลักการ เพ่ือป้องกันความ ร้อยละ 80 อย่างน้อย ความเข้าใจและสามารถ

เส่ียงในการเกิดโรคระบบกล้าม ร้อยละ 60 ของผู้เข้า ปรับเปล่ียนท่าทางและ

เน้ือและโครงสร้างกระดูกท่ีเกิด ร่วมโครงการ การด าเนินชีวิตประจ าวัน

จากการท างานได้ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักการ

- เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจใน วิทยาศาสตร์เพ่ือป้องกัน

สามารถดูแลสุขภาพตนเองใน การดูแลสุขภาพตนเองใน ความเส่ียงในการเกิดโรค

การรักษาโรคในระบบกล้ามเน้ือ การรักษาโรคในระบบ ระบบกล้ามเน้ือและ

และโครงสร้างกระดูกโดยใช้ โครงร่างกระดูก โดยใช้ โครงสร้างกระดูกได้

หลักเกณฑ์แพทย์แผนไทย หลักการแพทย์แผนไทย -ประชาชนสามารถ

-เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ สามารถผ่านเกณฑ์การ ดูแลสุขภาพของตนเอง

แลกเปล่ียนความคิดและ ประเมินความรู้ ร้อยละ ในการรักษาโรคใน

กประสบารณ์ซ่ึงกันและกัน 80 อย่างน้อย ร้อยละ ระบบกล้ามเน้ือและ

- เพ่ือสามารถน าความรู้ไปดูแล 60 ของผู้เข้าร่วมโครงการ โครงสร้างกระดูกโดย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพของตนเองและถ่ายทอด ใช้หลักการแพทย์แผน

และความปลอดภัยให้ห่าง ความรู้ท่ีได้รับไปสู่บุคคลอืน่ได้ ไทยได้

ไกลโรคจากการท างาน -เพ่ือให้มีแกนน าด้านงานอาชีว - ประชาชนได้แลก

(ต่อ) อนามัยในชุมชน เปล่ียนความคิด 

ประสบการณ์เก่ียวกับ

การรักษาและป้องกัน

โรคในระบบกล้ามเน้ือ

และโครงสร้างกระดูก

ซ่ึงกันและกัน

5.ประชาชนน าความรู้

ไปดูแลสุขภาพของ

ตนเองและถ่ายทอด

ความรู้ท่ีได้รับไปสู่

บุคคลอืน่ได้

30 โครงการตรวจเย่ียมร้านช า ตรวจเย่ียมร้านช าในเขตเทศบาล -ร้านช าในเขตเทศบาลเมือง - 22,193 22,193 22,193 -ร้านช าร้อยละ ๘๐ -ร้านช าไม่มียาหรือ กอง

และอบรมผู้ประกอบการ เมืองล าพูน ล าพูนท้ัง ๑๗ ชุมชน (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) ไม่มียาหรือผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี การแพทย์

ร้านช าในเขตเทศบาลเมือง -เพ่ือส ารวจและเฝ้าระวังยาและ จ านวน  ๙๐   ร้าน สุขภาพท่ีไม่อนุญาตให้ ไม่อนุญาตให้จ าหน่าย

ล าพูนในการด าเนินงานคุ้ม ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่อนุญาต เข้าร่วมโครงการ โดยมี จ าหน่าย -ไม่มีอาหาร เคร่ือง

ครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในร้านช า คณะกรรมการฯ เข้าตรวจ -ร้านช าร้อยละ ๘๐ ไม่มี ส าอางอันตรายและ

 (คคส.) - เพ่ือส ารวจและเฝ้าระวังอาหาร เย่ียมร้านช า เพ่ือเฝ้าระวัง อาหาร เคร่ืองส าอาง สินค้าไม่ปลอดภัยใน

เคร่ืองส าอางและสินค้าท่ีไม่ และตรวจสอบ และสินค้าไม่ปลอดภัย ร้านช า

ปลอดภัยในร้านช า ในร้านช าจ าหน่าย -ไม่มีสินค้าหมดอายุ

ในร้านช า
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการตรวจเย่ียมร้านช า - เพ่ือตรวจสอบสินค้าหมดอายุ -ร้านช าร้อยละ ๘๐ -ร้านช าแสดงป้าย

และอบรมผู้ประกอบการ ในร้านช าพร้อมให้ค าแนะน าใน ไม่มีสินค้าหมดอายุ เตือนการจ าหน่าย

ร้านช าในเขตเทศบาลเมือง การดูวันหมดอายุแก่ผู้ประกอบ จ าหน่ายในร้าน เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ล าพูนในการด าเนินงานคุ้ม การร้านช า -ร้านช าร้อยละ ๑๐๐ และบุหร่ีตามกฎหมาย

ครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ - เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านช า มีการแสดงป้ายเตือน

 (คคส.) ท่ีมีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอ- การจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

(ต่อ) ฮอล์และบุหร่ีมีการแสดงป้าย แอลกอฮอล์และบุหร่ีได้

เตือนการจ าหน่ายท่ีถูกต้อง ถูกต้องตามพระราช

- ให้ค าแนะน าผู้ประกอบการ บัญญัติควบคุมเคร่ือง

ร้านช าในการเลือกสินค้าท่ี ด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

ปลอดภัยไม่หมดอายุมาจ าหน่าย ๒๕๕๑ และพระราช

ในร้านช า บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ  พ.ศ. ๒๕๓๕

กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมท่ี ๒

๑. เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านช า ผู้ประกอบการร้านช าหรือ ๑. ผู้ประกอบการร้านช า 1.ผู้ประกอบการร้านช า

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงาน ตัวแทนร้านจากร้านช าท้ัง เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ

คุ้มครองผู้บริโภค แนวทางในการ ๑๗ ชุมชน โครงการมากกว่า เก่ียวกับการคุ้มครอง

เลือกสินค้าท่ีปลอดภัยมา จ านวน  ๙๐   ร้าน ร้อยละ ๗๐ ผู้บริโภค

จ าหน่ายในร้าน ๒. ผู้ประกอบการร้าน

๒. เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านช า ช าร้อยละ ๘๐สามารถ

ทราบกรอบรายการยาท่ี ท าแบบประเมินความรู้

จ าหน่ายในร้านช า ความเข้าใจเก่ียวกับการ

๓. เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านช า คุ้มครองผู้บริโภคผ่าน

ทราบการตรวจสอบวันหมดอายุ เกณฑ์ (ได้คะแนนมาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสาธารณสุข หน้า 3 - 164



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการตรวจเย่ียมร้านช า ๔. เพ่ือให้ประชาชนเลือกซ้ือ กว่าร้อยละ ๘๐ ของ

และอบรมผู้ประกอบการ สินค้าได้อย่างปลอดภัย คะแนนเต็ม)

ร้านช าในเขตเทศบาลเมือง ๕. ผู้ประกอบการร้านช า ร้อยละ 

ล าพูนในการด าเนินงานคุ้ม ๑๐๐ ได้รับค าแนะน าในการ

ครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เลือกสินค้าท่ีปลอดภัยไม่หมด

 (คคส.) อายุมาจ าหน่ายในร้านช า

(ต่อ)

31 โครงการเครือข่ายเฝ้าระวัง -เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการใช้ กิจกรรมท่ี 1 - 28,215 28,215 28,215 - มีผู้เข้าร่วมเครือข่าย -ผู้บริโภคสามารถ กอง

สารเคมีตกค้างในพืชผักใน สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างใน อบรมเครือข่ายเฝ้าระวัง (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) เฝ้าระวังสารเคมีตกค้าง เลือกซ้ือพืชผักใน การแพทย์

ตลาดสดเทศบาลเมือง พืชผัก ทีจ าหน่ายในตลาดสด สารเคมีตกค้างในพืชผัก ในพืชผักซ่ึงประกอบด้วย ตลาดสดเทศบาลฯ

ล าพูน (โครงการผักติดดาว) เทสบาลเมืองล าพูน โดยใช้กระบวน มีกลุ่มเป้าหมายคือ อสม. อสม. และผู้น านักเรียน ได้อย่างปลอดภัย

การมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 34 คน และผู้น า - ตรวจสอบตัวอย่าง - ผู้จ าหน่ายพืชผักมี

- เพ่ือให้ผู้บริโภคสามรถเลือกซ้ือ นักเรียน จ านวน 20 คน พืชผักจากตลาดสด พฤติกรรมในการขาย

พืชผักท่ีจ าหน่ายในตลาดสด รวมท้ังหมด 54 คน เทศบาลฯได้อย่างน้อย อาหารท่ีดี ปราศจาก

เทศบาลฯ ได้อย่างปลอดภัย กิจกรรมท่ี 2 เดือนละ 20 ตัวอย่าง สารพิษเจือปน

เก็บตัวอย่างพืชผักใน - ตัวอย่างพืชผักผ่าน

ตลาดสดเทศบาลฯ เพ่ือหา เกณฑ์มาตรฐานโดยไม่มี

สารเคมีตกค้างและ สารเคมีตกค้าง หรือมี

ประกาศผลโดยการติดดาว สารเคมีตกค้างในระดับท่ี

ให้กับพืชผักท่ีผ่านเกณฑ์ ปลอดภัย ร้อยละ 80

มาตรฐานมี กลุ่มเป้าหมาย -ผู้บริโภคสามารถเลือก

คือตัวอย่างพืชผักในตลาด ซ้ือพืชผักในตลาดสด

สด เดือนละ 1 คร้ัง เทศบาลฯ ได้อย่างปลอด

ติดต่อกัน 6 เดือน โดย ภัย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการเครือข่ายเฝ้าระวัง เก็บตัวอย่าง พืชผักคร้ัง -เกิดเครือข่ายในชุมชน

สารเคมีตกค้างในพืชผักใน ละ 2-3 ชนิด ให้ได้จ านวน ในการเฝ้าระวังสารเคมี

ตลาดสดเทศบาลเมือง 20-25 ตัวอย่าง เพ่ือน า ตกค้างในพืชผัก

ล าพูน (โครงการผักติดดาว) ไปทดสอบหาสารเคมีตกค้าง

(ต่อ)

32 โครงการสร้างเครือข่าย -เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบ- -เครือข่ายภาคประชาชน - 10,912 10,912 10,912 -เกิดเครือข่ายระบบ -.เกิดการท างานจัดการ กอง

ระบบความปลอดภัยด้านยา การณ์ปัญหาการใช้ยาในชุมชน ประกอบด้วย (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) ความปลอดภัยด้านยา ปัญหาความปลอดภัย การแพทย์

และผลิตภัณฑ์สุขภาพใน -เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชน 1. กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมี ในชุมชน ด้านยาในชุมชน

ชุมชน ในการจัดการปัญหายาในชุมชน ประสบการณ์ใช้ยา 6 ราย -ทราบปัญหาการใช้ยา

-เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านยาให้กับ 2.อสม. 34 คน ในชุมชนจากการแลก

ภาคประชาชน 3. นักเรียนในสังกัด เปล่ียนเรียนรู้

เทศบาลหรือนักเรียน -ทราบแนวทางการ

อย.น้อย 20 คน แก้ไขปัญหาการใช้ยาใน

ชุมชนตามวิธีคิดของคน

ในชุมชน

33 โครงการอบรมให้ความรู้ -เพ่ือให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา -นักเรียนมัธยมศึกษา - 8,000 8,000 8,000 -ร้อยละ 90 ของ -ผู้เข้ารับการอบรมมี กอง

ด้านการแพทย์ทางเลือก ตอนต้นและมีความรู้ด้านการ ตอนต้น ในเขตเทศบาลฯ (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) นักเรียนท่ีเข้ารับการอบรม ความรู้ด้านการแพทย์ การแพทย์

แพทย์ทางเลือก จ านวน  90  คน เข้ารับ มีความรู้เร่ืองสมุนไพร ทางเลือก

-เพ่ือให้นักเรียนทีเข้ารับการ การอบรมด้านการแพทย์ และการแพทย์ทางเลือก - ผู้เข้ารับการอบรม

อบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้ ทางเลือก เพ่ิมข้ึน สามารถน าความรู้ท่ี

รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ได้รับไปใช้ในชีวิต

ประจ าวัน ประจ าวันได้
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

34 โครงการใช้สมุนไพรใน - เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ -ประชาชนกลุ่มป่วยท่ี - 16,000 16,000 16,000 -กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้า -องค์ความรู้เก่ียวกับ กอง

ท้องถิน่ สมุนไพรท้องถ่ินในการรักษาโรค สนใจเข้าร่วมโครงการได้ (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) ร่วมโครงการใช้สมุนไพร สมุนไพรท่ีรักษาโรคต่างๆ การแพทย์

ต่างๆ และบ ารุงร่างกาย รับความรู้ความเข้าใจ ท้องถ่ินสามารถรักษา และบ ารุงร่างกายได้รับ

- เพ่ือสืบทอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ เก่ียวกับสมุนไพร โรคและควบคุมอาการ การสืบทอดแก่

ในท้องถ่ิน /เป็นการเพ่ิมทางเลือก ของโรคท่ีเป็นอยู่ได้ ประชาชนในชุมชน

ในการรักษาโรคและบ ารุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 -ลดการน าเข้าและการ

ร่างกายแก่ประชาชน ใช้ยาแผนปัจจุบันในการ

- ลดค่าใช้จ่ายและผลข้างเคียง รักษาโรคแก่ประชาชนใน

ในการใช้ยาแผนปัจจุบัน เขตเทศบาลเมืองล าพูน

35 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าท่ี -เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและพนักงาน -พนักงานนวดท้ังหมด 18 - 5,000 5,000 5,000 -พนักงานนวดได้รับการ -เจ้าหน้าท่ีและพนักงาน กอง

และพนักงานนวดด้านแพทย์ นวดมีความรู้ด้านการแพทย์ คน ได้รับการทบทวนและ (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) อบรมครบ 100% นวดได้รับความรู้และ การแพทย์

แผนไทย แผนไทยเพ่ิมข้ึนและเป็นไปใน อบรมเพ่ิมเติมตาม เพ่ิมพูนประสบการณ์

ทิศทางเดียวกัน มาตรฐานของกระบวน ด้านการแพทย์แผนไทย

-เพ่ือให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ การน้ันๆ เพ่ือท่ีจะน าไปใช้ในการ

ด้านการแพทย์แผนไทยระหว่าง ปฏิบัติงานด้านการ

วิทยากรและพนักงานนวด แพทย์แผนไทย

-เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใน

การปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน

ตามมาตรฐานของกระทรวงฯ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

36 โครงการดูแลแม่หลังคลอด -เพ่ือฟ้ืนฟูแม่หลังคลอดกลับสู่ -หญิงหลังคลอดท่ีคลอด - 2,500 2,500 2,500 -ร้อยละ 100 ของ -เป็นการเผยแพร่การ กอง

ด้วยการแพทย์แผนไทย ภาวะปกติโดยเร็ว ปกติทุกรายท่ีอยู่ในเขต (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) แม่หลังคลอดท่ีสนใจ แพทย์ทางเลือกในการ การแพทย์

-เพ่ือบรรเทาอาการปวดเม่ือย รับผิดชอบท่ีสนใจกิจกรรม กิจกรรมฟ้ืนฟูแม่หลัง ดูแลสุขภาพด้านการฟ้ืนฟู

ตามร่างกายและเพ่ิมการ ฟ้ืนฟูสุขภาพแม่หลังคลอด คลอดด้วยการแพทย์ มารดาหลังคลอด

ไหลเวียนเลือด ด้วยการแพทย์แผนไทย แผนไทยได้รับการ -แม่หลังคลอดได้รับ

-เพ่ือให้แม่หลังคลอดรู้จักน า -หญิงหลังคลอดท่ีผ่าตัด เย่ียมจ านวน 5 คร้ัง การฟ้ืนฟูหลังคลอดด้วย

สมุนไพรในท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์ คลอดหลัง 1 เดือนข้ึนไป ตามเกณฑ์ การแพทย์แผนไทย มี

ในการรับประทานการประคบ ท่ีสนใจกิจกรรมฟ้ืนฟูแม่ สุขภาพกายและสุขภาพ

สมุนไพร การอบสมุนไพรและ หลังคลอดด้วยการแพทย์ จิตดีข้ึน

ยาสมุนไพร แผนไทย

-เพ่ือให้มารดารู้จักวิธีการดูแล

หลังลังคลอดด้วยการแพทย์

แผนไทยอย่างถูกต้องและปลอดภัย

-เพ่ือสืบสานการดูแลหลังคลอด

แบบวิถีแพทย์แผนไทยต่อไป

37 โครงการมหกรรมรวมพลัง -เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้าง -นักเรียนในสังกัดเทศบาล - 60,480 60,480 60,480 -ร้อยละ 100  ของ -เยาวชนในเขตเทศบาล กอง

หยุดย้ังยาเสพติดฯ กระแสต่อต้านยาเสพติดในกลุ่ม 4  โรงเรียน ประชาชนและ (เงินบ ารุงฯ) (เงินบ ารุงฯ) (เงินบ ารุงฯ) โรงเรียนในเขตเทศบาล เกิดจิตส านึกเกิดการต่ืน การแพทย์

เยาวชนเขตเทศบาลเมืองล าพูน กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้า เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้าน ตัวและเกิดการสร้าง

-เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ ร่วมกิจกรรมรวมพลังหยุด ยาเสพติด กระแสการต่อต้านยา

ด าเนินงานป้องกันและแก้ไข ย้ังยาเสพติด -จัดกิจกรรมมหกรรม เสพติด

ปัญหายาเสพติดด้วยตนเอง รวมพลังต่อต้านยาเสพติด -เกิดการป้องกันและ

ของสถานศึกษาในเขตเทศบาล จ านวน 1 คร้ัง แก้ไขปัญหายาเสพติด

เมืองล าพูน -ประชาชนในเขต ด้วยตนเองของสถาน

เทศบาลฯได้รับการ ศึกษาท่ีย่ังยืน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการมหกรรมรวมพลัง -เพ่ือให้เยาวชนมีกิจกรรมท่ีเกิด กระตุ้นในการต่อต้าน -เยาวชนมีกิจกรรมท่ี

หยุดย้ังยาเสพติดฯ จากความคิดสร้างสรรค์ ยาเสพติดอย่างน้อย สร้างสรรค์และมีการใช้

(ต่อ) - เพ่ือสนองต่อนโยบายของ 1 คร้ัง เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

รัฐบาลในการประกาศสงคราม -เกิดพลังขับเคล่ือนใน

กับยาเสพติด การพัฒนาประเทศและ

เกิดพลังการต่อต้านยา

เสพติด

38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ -.เจ้าหน้าท่ีกองการแพทย์ได้รับ -เจ้าหน้าท่ีทีมสุขภาพกอง - 18,000 18,000 18,000 -เจ้าหน้าท่ีทีมสุขภาพ -เกิดการถอดบทเรียน กอง

การถอดบทเรียนการด าเนิน การอบรม มีความรู้สามารถถอด การแพทย์เทศบาลเมือง สปสช/เทศบาล สปสช/เทศบาล สปสช/เทศบาล ได้รับการอบรม ร้อยละ และพัฒนาการด าเนินงาน การแพทย์

งานคลินิกชุมชนอบอุ่น บทเรียนการด าเนินงานคลินิก ล าพูน 100 คลินิกชุมชนอบอุน่

ชุมชนอบอุน่

- เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ

บูรณาการการท างานคลินิก

ชุมชนอบอุน่ร่วมกัน

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม -เพ่ือปรับปรุงอาคารให้บริการ -ประชาชนผู้เข้ารับบริการ - 100,000 100,000 100,000 -ประขาชนมีความ -ประชาชนได้รับการให้ กอง

อาคารสถานท่ีส าหรับให้ ส าหรับผู้รับบริการท่ีมาใช้บริการ ท่ีศูนย์บริการฯ เงินบ ารุง/เทศบาล เงินบ ารุง/เทศบาล เงินบ ารุง/เทศบาล พึงพอใจการให้บริการ  บริการท่ีสะดวกและ การแพทย์

บริการในศูนย์บริการฯ ในศูนย์บริการฯ เทศบาลเมืองล าพูน ร้อยละ80 สามารถเข้าถึงบริการ

เทศบาลเมืองล าพูน ในสถานพยาบาลได้

รวดเร็ว
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

40 โครงการก่อสร้างอาคาร -เพ่ือให้บริการส าหรับผู้รับ -ประชาชนผู้เข้ารับบริการ - 100,000 100,000 100,000 -ประชาชนมีความพึง -ประชาชนได้รับการให้ กอง

ส าหรับให้บริการด้านการ บริการคลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนไทย เงินบ ารุง/เทศบาล เงินบ ารุง/เทศบาล เงินบ ารุง/เทศบาล พอใจในการให้บริการ บริการท่ีสะดวกและ การแพทย์

แพทย์แผนไทยคลินิกแพทย์ ประยุกต์ ประยุกต์เทศบาลเมือง ด้านการแพทย์แผนไทย สามารถเข้าถึงบริการ

แผนไทยประยุกต์ เทศบาล -เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้ ล าพูน ร้อยละ 80 ในสถานพยาบาลได้

เมืองล าพูน บริการด้านการแพทย์แผนไทย -คลินิกแพทย์แผนไทย รวดเร็ว

ตามเกณฑ์มาตรฐาน ประยุกต์ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน 

41 โครงการส่งเสริมผู้  - เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ  - จัดกิจกรรม  ตลอดจน - 150,000 150,000 150,000 - ผู้ประกอบการได้  - ผู้ประกอบการมี กอง

ประกอบการ และเพ่ิมพูนความรู้ความ การอบรมให้ความรู้และ รับการอบรมเพ่ิมพูน ความรู้ ความสามารถ สาธารณสุขฯ

แต่งผม - เสริมสวย ความเข้าใจในการจัดการ ศึกษาดูงานแก่ชมรมผู้ ความรู้อย่างน้อยปี จัดสถานท่ีให้ถูกหลัก

สถานท่ีให้ได้ตามมาตรฐานท่ี ประกอบการ จ านวน  1 ละ  1 คร้ัง สุขาภิบาล ตลอดจน

ก าหนด  คร้ัง/ปี - ผู้ประกอบการมี สามารถป้องกันตนเอง

ความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 จากโรคท่ีเป็นอันตรายได้

42 ส่งเสริมผู้ประกอบการ  -เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ  -ผู้ประกอบการ 50 - 50,000 50,000 50,000 -ผู้ประกอบการได้  - ผู้ประกอบการมี กอง

ร้านอาหารแผงลอย และเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ ราย/ปี รับการอบรมเพ่ิมพูน ความรู้ ความสามารถ สาธารณสุขฯ

ในการจัดการสถานท่ีให้ได้ตาม ความรู้อย่างน้อยปีละ จัดสถานท่ีให้ถูกหลัก

มาตรฐานก าหนด  1 คร้ัง สุขาภิบาลได้

-ส่งเสริมให้มีการจ าหน่าย - ผู้ประกอบการมี

อาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย ความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ80

-ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ  

ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต

ใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อ

ผู้บริโภค
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

43 โครงการตลาดสดน่าซ้ือ -ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี  -ผู้ประกอบการ จ านวน - 50,000 50,000 50,000 -ตลาดสดหนองดอก -ตลาดสดของเทศบาล กอง

การจ าหน่ายสินค้าท่ีสะอาด 50 คน/ปี ผ่านตามเกณฑ์มาตร มีมาตรฐานตามเกณฑ์ สาธารณสุขฯ

ปลอดภัย ฐานตลาดสดน่าซ้ือ ท่ีก าหนด

-ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประ

กอบอาชีพด้วยความสุจริตใส่ใจ

และมีความรับผิดชอบต่อผู้

บริโภค

44 คุ้มครองผู้บริโภคใน สุ่มตรวจสารปนเป้ือนในในอาหารด้วยชุดทดสอบจากกรมวิทย์ฯ กอง

โรงเรียนเขตเทศบาลเมือง - เพ่ือเน้นการป้องกันโรคท่ีเกิด -โรงอาหารในโรงเรียน - 30,000 30,000 30,000 -โรงอาหารโรงเรียนได้ -มีการเฝ้าระวังสาร สาธารณสุขฯ

ล าพูน จากการรับประทานอาหารท่ีไม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ี รับการตรวจสถานท่ี ปนเป้ือนในอาหารเป็น

ไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในความดูแลของเทศ ประกอบอาหารอย่าง การลดปัจจัยเส่ียงและ

-เพ่ือจัดการควบคุม ดูแล ปรับ บาล ,โรงเรียนมงคลวิทยา  น้อยปีละ 4 คร้ัง ภัยคุกคามต่อสุขภาพ

ปรุงส่ิงแวดล้อมต่างๆในโรงเรียน ,โรงเรียนจักรค าคณาทร -โรงเรียนได้รับการตรวจ

ให้อยู่ในสภาพดีและถูกสุข ,โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม

ลักษณะ ล าพูน จ านวน 4 คร้ัง/ปี อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง

-สถานศึกษาได้ตรวจ

มาตรฐานสุขาภิบาลส่ิง

แวดล้อม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

45 โครงการบริหารจัดการและ -เพ่ือให้การบริหารจัดการ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต - 100,000 100,000 100,000 -คลินิกชุมชนอบอุน่ -การบริหารจัดการคลินิก กองการแพทย์

แก้ไขปัญหาการด าเนินงาน คลินิกชุมชนอบอุน่เป็นไปตาม เทศบาลเมืองล าพูน เงินบ ารุง/เทศบาล เงินบ ารุง/เทศบาล เงินบ ารุง/เทศบาล เทศบาลเมืองล าพูน ชุมชนอบอุน่เป็นไปตาม

คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาล มาตรฐาน สามารถต่อสัญญากับ มาตรฐานสามารถต่อ

เมืองล าพูน -เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้า สปสช.เป็นประจ าทุกปี สัญญากับสปสช.ทุกปี

ถึงบริการสาธารณสุขได้อย่าง -ประชาชนเข้ารับ -ประชาชนสามารถเข้าถึง

ท่ัวถึงและเป็นธรรม บริการท่ีคลินิกชุมชน บริการสาธารณสุขได้

อบอุน่ฯอย่างน้อยร้อย อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม

ละ10ของทุกปี

46 โครงการดูแลผู้สูงอายุท่ีมี - เพ่ือค้นหาและคัดกรองผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุสิทธิหลักประกัน - 100,000 100,000 100,000 - ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ - ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ กองการแพทย์

ภาวะพ่ึงพิง เทศบาลเมือง ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในเขตเทศบาล สุขภาพ (บัตรทอง) สิทธิ (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) ได้รับการค้นหาและคัด ได้รับการค้นหาและคัด

ล าพูน (Long term care) เมืองล าพูน ข้าราชการ สิทธิประกันสังคม กรองภาวะสุขภาพและ กรองภาวะสุขภาพและ

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุพ่ึงพิงในเขต และสิทธิอืน่ๆ ภาวะพ่ึงพิง ร้อยละ 100 ภาวะพ่ึงพิง 

เทศบาลฯ ได้รับบริการด้าน - ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง - ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

สาธารณสุขแบบองค์รวม เข้าสู่ระบบการดูแลผู้สูง เข้าสู่ระบบการดูแลผู้สูง

- เพ่ือพัฒนาระบบการดูแล อายุระยะยาว (LTC) อายุระยะยาว (LTC)

สุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมี ร้อยละ 100 - ระบบการดูแลผู้สูงอายุ

ภาวะพ่ึงพิง เช่ือมโยงร่วมกับ - เกิดระบบการดูแลสุขภาพ ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง เช่ือมโยง

ครอบครัวและชุมชน ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ร่วมกับครอบครัวและ

เช่ือมโยงร่วมกับครอบครัว ชุมชน

และชุมชนในเขตเทศบาลฯ

อย่างต่อเน่ือง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

47 การจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสีย - เพ่ือระบายน้ าและบ าบัดน้ าเสีย - เพ่ือก่อสร้างระบบบ าบัด - 200,000 - - - มีระบบบ าบัดน้ าเสียท่ี - น้ าเสียภายในศูนย์ กองการแพทย์

ศูนย์บริการสาธารณสุข ภายในศูนย์บริการฯก่อนระบาย น้ าเสียศูนย์บริการฯ จ านวน เงินบ ารุง/เทศบาล สามารถระบายน้ าและ บริการฯได้รับการบ าบัด

เทศบาลเมืองล าพูน ลงสู่ท่อระบายน้ ารวม 1 แห่ง บ าบัดน้ าเสียภายในศูนย์ อย่างถูกต้องก่อนระบาย

บริการฯ ก่อนระบายลงสู่ ลงสู่ท่อระบายน้ ารวม

ท่อระบายน้ ารวมได้ - ลดผลกระทบจากน้ า

ร้อยละ 100 เสียต่อส่ิงแวดล้อม

48 โครงการจัดการส่ิงปฏิกูล - เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ส าหรับใช้ใน - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบ - 2,659,000 - - - ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง - เกิดความพึงพอใจแก่ กอง

มูลฝอย การเก็บขนขยะมูลฝอย ส่งเสริม อัดท้าย ขนาดบรรทุกไม่เกิน ภายในเขตเทศบาลเมือง ประชาชนหน่วยงาน สาธารณสุขฯ

ให้การเก็บขยะมูลฝอยเป็นไป 6 ตัน 1 คัน ล าพูน ร้อยละ 100 ราชการสถานศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดซ้ือเคร่ืองโม่ละเอยีด - มีการท าปุ๋ยหมักจาก สถานประกอบการ ท่ีขอ

- เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ส าหรับใช้ใน ขนาด 11 แรงม้า จ านวน 1 ใบไม้และก่ิงไม้ เพ่ือใช้ใน รับบริการเก็บขนขยะมูล

การท าปุ๋ยหมักจากขยะอนิทรีย์ เคร่ือง งานสวนสาธารณะ ไม่น้อย ฝอยภายในเขตเทศบาลฯ

เพ่ือน าปุ๋ยหมักไปใช้ในงานสวน - จัดซ้ือเคร่ืองย่อยก่ิงไม้ย่อย กว่า ร้อยละ 100 ของปุ๋ย - ครัวเรือน จ านวน 6,960

สาธารณะ ก่ิงไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง หมักท่ีผลิตได้ ครัวเรือน ไม่มีขยะตกค้าง

10 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง - มีการน าปุ๋ยหมักท่ีไว้ใช้ - ประชาชนท่ีอาศัยอยู่

ส าหรับการขยายผลไปยัง ในเขตเทศบาลเมือง 

สถานศึกษาและใช้ในศูนย์ จ านวน 12437 คน ไม่

การเรียนรู้ ร้อยละ 20 ได้รับความเดือดร้อน

ร าคาญจากปัญหาขยะ

ตกค้าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

49 โครงการ Smart Living - เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต - ผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายท่ี - 300,000 300,000 300,000 - มีระบบเทคโนโลยี ติด - สามารถให้บริการด้าน กองการแพทย์

คลินิกชุมชนอบอุ่น การสร้างระบบรักษาความ ผ่านการคัดเลือก ในเขต (เทศบาลฯ) (เทศบาลฯ) (เทศบาลฯ) ตาม แจ้งเตือนกลุ่มเป้า สาธารณสุข แก่ประชา

เทศบาลเมืองล าพูน ปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งทาง เทศบาลเมืองล าพูน หมาย ชน กลุ่มเป้าหมายได้

ด้านบริการสุขภาพของประชา อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ชน โดยใช้เทคโนโลยี

50 โครงการปรับปรุงเครือข่าย - เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่าย 1. ปรับปรุงระบบการเช่ือม - 150,000 - - - ระบบการเช่ือมต่อคอม - ระบบการเช่ือมต่อ กองการแพทย์

คอมพิวเตอร์ ภายในศูนย์ คอมพิวเตอร์ให้มีความรวดเร็ว ต่อคอมพิวเตอร์แบบสาย เงินบ ารุง/เทศบาล พิวเตอร์ภายในศูนย์ คอมพิวเตอร์ภายในศูนย์

บริการสาธารณสุข รองรับการติดต่อส่ือสารข้อมูล 2. ปรับปรุงระบบการเช่ือม บริการ มีการติดต้ังเครือ บริการสามารถรองรับ

เทศบาลเมืองล าพูน ท่ีในระดับ GIGABYTE ต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ข่าย สาย อุปกรณ์เช่ือม การส่งข้อมูลได้ในระดับ

(WIFI) ต่อ ท่ีสามารถรองรับการ  GIGABYTE ข้ึนไป

ข้อมูลในระดับ GIGABYTE

51 โครงการร่วมใจแก้ไขปัญหา - เพ่ือตรวจหาสารโพลาร์ใน - ตรวจสอบร้านอาหารทอด - 6,000 6,000 6,000 - ร้านค้า แผงลอย ท่ีตรวจ - ผู้ประกอบการมีความ กอง

น้ ามันทอดซ้ า น้ ามันทอดซ้ าแก่ผู้ประกอบการ ท้ังหมด ภายในเขตเทศบาล สารโพลาร์ผ่านค่ามาตรฐาน รู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ สาธารณสุขฯ

- เพ่ือให้ผู้ประกอลการมีความรู้ เมืองล าพูน ติดต่อกัน 3 คร้ัง อันตรายของน้ ามันทอดซ้ า

ความเข้าใจเก่ียวกับพิษภัยท่ี - ประชาชนผู้บริโภค

เกิดจากการใช้น้ ามันทอดซ้ า มีความปลอดภัยจาก

อาหารทอดจากร้านอาหาร

ภายในเขตเทศบาลฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสาธารณสุข หน้า 3 - 174



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

52 โครงการอบรมกลุ่มแกนน า  - เพ่ือให้กลุ่มแกนน าสุขภาพ  - กลุ่มแกนน าสุขภาพชุมชน - 300,000 300,000 300,000  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้า  - กลุ่มแกนน าสุขภาพ กอง

ด้านสุขภาพชุมชน ชุมชนได้รับความรู้ในการ ได้รับการอบรมความรู้และ (เทศบาลฯ) (เทศบาลฯ) (เทศบาลฯ) ร่วมอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน ชุมชนมีความรู้และทักษะ การแพทย์

เทศบาลเมืองล าพูน ดูแลสุขภาพ ทักษะในการดูแลสุขภาพ หลังการอบรม ในการดูแลสุขภาพ

 - เพ่ือให้กลุ่มแกนน าสุขภาพ  - กลุ่มแกนน าสุขภาพชุมชน  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้า  - ประชาชนได้รับการ

ชุมชนวิเคราะห์ปัญหาและ มีการจัดท าแผนงานด้าน ร่วมอบรมน าความรู้ท่ีได้ ดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง

จัดท าแผนด้านสาธารณสุข สาธารณสุข รับไปใช้ในการดูแลสุขภาพ และครอบคลุม

ชุมชนได้ ประชาชน  - กลุ่มแกนน าสุขภาพ

ชุมชนจัดท าแผนงานด้าน

สาธารณสุข

53 โครงการต่อเติมอาคาร  - เพ่ือให้ศูนย์บริการฯ มีห้อง  - ผู้รับบริการท่ีศูนย์บริการ - 300,000  -  -  - ผู้รับบริการมีความพึง  - มีห้องจ่ายกลางตาม กอง

เพ่ือท าห้องจ่ายกลาง จ่ายกลาง สาธารณสุขฯ เงินบ ารุง/เทศบาล พอใจในการให้บริการ นโยบายของสถาน การแพทย์

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ  - เพ่ือตอบสนองต่อการให้ ร้อยละ 80 พยาบาล

บริการกับผู้รับบริการ  - ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  - เกิดความครอบคลุม

 - เพ่ือให้เกิดความครอบคลุม ตามนโยบายของสถาน การด าเนินงานป้องกัน

การด าเนินงานป้องกันและควบคุม พยาบาล และควบคุมโรคคิดเช้ือใน

โรคติดเช้ือในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

54 โครงการปรับปรุงพ้ืน  - เพ่ือปรับปรุงพ้ืนกระเบ้ือง  - ผู้รับบริการศูนย์บริการ - 300,000  -  -  - ผู้รับบริการมีความพึง - ประชาชนได้รับการให้ กอง

กระเบ้ืองและทาสี และทาสี ศูนย์บริการฯ สาธารณสุขเทศบาลเมือง สปสช/เทศบาล พอใจในการให้บริการ บริการท่ีสะดวกและ การแพทย์

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ส าหรับผู้รับบริการท่ีมาใช้ ล าพูน /เงินบ ารุง ร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงบริการใน

บริการ สถานพยาบาลได้รวดเร็ว
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

55 โครงการพระราชด าริด้าน -เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน -ประชาชนในเขตเทศบาล - 340,000 340,000 340,000 -ประชาชนในเขตเทศบาล -ประชาชนมีสุขภาพดี กองการแพทย์

สาธารณสุข เทศบาลเมือง และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข เมืองล าพูน (อุดหนุนฯ) (อุดหนุนฯ) (อุดหนุนฯ) เมืองล าพูนได้รับการแก้ไข -ปัญหาด้านสาธารณสุข

ล าพูน ตามแนวทางพระราชด าริ ด้านสาธารณสุขตามแนว ในเขตพ้ืนท่ีได้รับการ

ทางพระราชด าริ อย่าง แก้ไข

น้อย 1 โครงการ

56 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ -เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวน -อสม. และครูอนามัย - 29,767 29,767 29,767 ทีมสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วมี มีความสามารถแจ้งราย กองการแพทย์

เพ่ือพัฒนาทีมสอบสวน โรคเคล่ือนท่ีเร็วเทศบาลเมือง โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง งานและเฝ้าระวังพ้ืนท่ีได้

เคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) ล าพูนให้มีความรู้ความเข้าใจใน ล าพูน จ านวน 135 คน การแจ้งข่าวการเฝ้าระวัง

บทบาทหน้าท่ี เหตุการณ์การระบาด

วิทยาอย่างน้อยร้อยละ80

57 โครงการอบรมเพ่ือสร้างความ -เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความ -อสม. และประชาชนในเขต - 34,550 34,550 34,550 -ผู้เข้ารับการอบรมมี -ผู้เข้ารับการอบรมมี กองการแพทย์

รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health รอบรู้ด้านสุขภาพและสามารถน า เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) คะแนนความรอบรู้ด้าน ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

Literacy) ให้กับบุคลากร ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ 200 คน สุขภาพมากกว่าร้อยละ80 สามารถน าไปใช้ประโยชน์

สุขภาพประชาชนในเขต ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของ หรือมีคะแนนความรอบรู้ ในการดูแลสุขภาพของตน

เทศบาลเมืองล าพูน ตนเองและคนในชุมชนได้ ด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึนหลังจาก เองและผู้อืน่ตลอดจนคน

เจ้ารับการอบรม ในชุมชนได้ โดยสามารถ

เข้าถึงและเข้าใจข้อมูล

ความรู้สุขภาพ โต้ตอบ 

ซักถาม แลกเปล่ียน

กระท้ังน าไปสู่การตัดสิน

ใจ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

และปรับสภาพแวดล้อมได้

รวมท้ังมีการบอกต่อข้อมูล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสาธารณสุข หน้า 3 - 176



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการอบรมเพ่ือสร้างความ ท่ีเป็นประโยชน์และน่าเช่ือ

รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health ถือ เกิดสังคมหรือชุมชน

Literacy) ให้กับบุคลากร รอบรู้สุขภาพอย่างย่ังยืน

สุขภาพประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองล าพูน

(ต่อ)

58 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า -เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน -ผู้รับบริการศูนย์บริการ - 500,000 - - -สามารถลดความเส่ียง -ระบบไฟฟ้าของศูนย์ กองการแพทย์

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ศูนย์บริการฯ ให้มีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ สปสช/เทศบาล และเกิดความปลอดภัยใน บริการฯ มีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมต่อการใช้งาน /เงินบ ารุง ทรัพย์สินของทางราชการ เหมาะสมต่อการใช้งาน

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

และบุคลากร

59 โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ -เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน พระ -วัดในเขตเทศบาลเมืองล าพูน - 8,400 8,400 8,400 -วัดในเขตเทศบาลผ่าน -วัดและชุมชนเกิดความ กองการแพทย์

และบุคลากรในวัดเกิดความร่วม ท้ัง 19 วัด ด าเนินการตาม (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) (กองทุนฯ) เกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริม ร่วมมือในการด าเนินการ

มือในด้านการส่งเสริมสุขภาพไป หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของวัด สุขภาพเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเอื้อ ส่งเสริมสุขภาพ ละ 20 ได้ตามวัตถุประสงค์

ประโยชน์ต่อสังคมได้มากท่ีสุด -บุคลากรภายในวัดมี 2.ประชาชนท่ีมาร่วม

-เพ่ือเน้นการพัฒนาสุขภาพอย่าง ความรู้ ความเข้าใจเก่ียว กิจกรรมทางศาสนาใน

ย่ังยืนและต่อเน่ืองขององค์กรทาง กับการด าเนินงานวัด วัดในเขตเทศบาลฯได้รับ

ศาสนา ส่งเสริมสุขภาพร้อยละ 80 การส่งเสริมสุขภาพเหมาะ

-เพ่ือให้มีการจัดสภาพแวดล้อม สมกับสภาพแวดล้อมของ

ภายในวัดให้เอื้อประโยชน์ต่อการ วัดและกลวิธีชีวิตของชุมชน

ส่งเสริมสุขภาพ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ -เพ่ือสนองต่อนโยบายรัฐบาลท่ี

(ต่อ) เน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต

ของประชาชน

60 โครงการพัฒนาและปรับปรุง -เพ่ือพัฒนาให้เว็ปไซต์ -ปรับปรุงพัฒนาเว็ปไซต์ - 40,000 - - ผลส ารวจความพึงพอใจ -ศูนย์บริการมีเว็ปไซต์ มี กองการแพทย์

เวปไซต์ศูนย์บริการสาธารณ www.lmwcc.com www.lmwcc.com (เทศบาลฯ) ต่อเว็ปไซต์ท่ีผ่านการปรับ ความสะดวกรวดเร็วต่อ

สุข เทศบาลเมืองล าพูน ให้ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อ ให้ทันสมัย สามารถตอบ ปรุงพัฒนาแล้ว ของผู้เข้า การใช้งาน การเผยแพร่

www.lmwcc.com การใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิ สนองต่อการใช้บริการได้ ใช้งานมีระดับความพึงพอ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ

ภาพและสะดวกรวดเร็วมากข้ึน อย่างมีประสิทธิภาพและ ใจมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ท าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

สะดวกรวดเร็วมากข้ึน 90 -มีเว็ปไซต์ท่ีเป็นช่องทาง

ในการติดต่อส่ือสารกับ

องค์กร

61 โครงการพัฒนาระบบสาร -เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ -เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ - 100,000 50,000 -ผลส ารวจความพึงพอใจ -ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์

สนเทศ Application Smart การใช้บริการสาธารณสุขผ่าน การให้บริการสาธารณสุข (เทศบาลฯ) (เทศบาลฯ) ต่อผู้ใช้งานผ่านระบบ มีระบบ Application Smart

Queue ระบบออนไลน์ โดยใช้ Application ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเพ่ิม Application Smart Queue Queue การจองคิวการรับ

บนมือถือ ประสิทธิภาพในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจมาก บริการผ่านระบบออนไลน์

และช่วยอ านวยความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

รวดเร็ว

62 โครงการพัฒนาศักยภาพ -เพ่ือผลิตอาสาสมัครบริบาลท้อง -อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน - 200,000 200,000 200,000 -เกิดอาสาสมัครบริบาล -เกิดอาสาสมัครบริบาล กองการแพทย์

อาสาสมัครบริบาลท้องถิน่ ถ่ิน เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 2 คน (เทศบาลฯ) (เทศบาลฯ) (เทศบาลฯ) ท้องถ่ิน จ านวน 2 คน ท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองล าพูน -เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงใน -ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้ -ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

เขตเทศบาลฯ ได้รับการดูแลช่วย รับการดูแลช่วยเหลือด้าน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

เหลือด้านสุขภาพอนามัย สุขภาพอนามัยร้อยละ100 ด้านสุขภาพอนามัย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

63 โครงการให้บริการทันตกรรม 1. เพ่ือให้ประชาชน ได้รับการ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง  - - 50,000 50,000 50,000 1.ประชาชนท่ีมารับบริการ 1.ประชาชนทุกกลุ่มอายุ กองการแพทย์

โดยไม่คดิมูลค่าส าหรับ บริการด้านทันตกรรมเพ่ือบ าบัด ล าพูน  จ านวน 70 คน อุดหนุนฯ อุดหนุนฯ อุดหนุนฯ ทันตกรรมตามโครงการฯ บริการทันตกรรมอย่าง

ประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาล โรคในช่องปากอย่างท่ัวถึง ได้รับบริการทันตกรรม รวดเร็ว ลดระยะเวลาการ

เมืองล าพูน (โครงการพระราช ประชาชนทุกช่วงอายุ ร้อยละ 100 รอคอยการรักษา

ด าริในพระบาทสมเด็จพระ 2. เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย 2.ลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่า 2.ลดค่าใช้จ่ายในการเข้า

บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ ของประชาชนในการรับบริการ บริการทันตกรรมของ รับบริการทันตกรรมของ

ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาด้านด้าน ประชาชนท่ีเข้ารับบริการ ประชาชน

บพิตรและสมเด็จพระศรี ทันตกรรม และระยะเวลาการรอรับ

นครินทรา บรมราชชนนี บริการทันตกรรม

64 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1.เพ่ือผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง 1. ผู้สูงอายุได้รับความรู้ - 200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุ 1. ผู้สูงอายุมีความรู้ กองการแพทย์

ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองล าพูน ล าพูนได้รับความรู้ตามความ ตามความต้องการ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาลเมืองล าพูน ได้รับ ความเข้าใจและทักษะ

ต้องการ 2. ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่ม ความรู้เพ่ิมมากข้ึน ในการดูแลสุขภาพ

2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่ม ท ากิจกรรมร่วมกัน 2. ร้อยละ 100 ของ ตนเองท่ีถูกต้อง

ท ากิจกรรมด้านต่างๆ ท่ีเหมาะสม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ผู้สูงอายุมีการรวม

กับวัยร่วมกัน ชมรมผู้สูงอายุได้มี กลุ่มท ากิจกรรมท่ี

3.มีเวทีในท ากิจกรรมส่งเสริม การพบปะสังสรรค์ เหมาะสมร่วมกัน

สุขภาพและมีการศึกษาหาความ ท ากิจกรรมร่วมกัน

รู้ใหม่ๆ ในด้านอืน่ร่วมกันของผู้สูง

อายุ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

65 โครงการสร้างเสริม 1. เพ่ือให้นักเรียนช้ัน ป.1 นักเรียนช้ันป.1 และ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ นักเรียนช้ัน ป.1 1.นักเรียนช้ันป.1 กองการแพทย์

ภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน และป.5,6 ในโรงเรียน ป.5,6 ในโรงเรียนสังกัด และป.5,6ในโรงเรียน และป.6 ในโรงเรียน

ในเด็กนักเรียนช้ัน ป.1 สังกัดเทศบาลฯ 4 โรงเรียน เทศบาลเมืองล าพูน 4 สังกัดเทศบาลเมือง สังกัดเทศบาลเมือง

และ ป.5,6โรงเรียนใน และโรงเรียนสังกัดการ โรงเรียนและโรงเรียน ล าพูนและโรงเรียน ล าพูน 4 โรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมือง ศึกษาเอกชน  ได้รับวัคซีน สังกัดเอกชน คือ เอกชนได้รับการฉีด และโรงเรียนสังกัด

ล าพูน กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคตาม โรงเรียนเลาหจิตร วัคซีนอย่างน้อย การศึกษาเอกชน คือ

แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้ม วิทยาทุกคน ร้อยละ 95 โรงเรียนเลาหจิตร

กันโรคของกระทรวง วิทยาได้รับวัคซีน

สาธารณสุข อย่างน้อย กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค

ร้อยละ 95 ของนักเรียนท้ังหมด ตามแผนการสร้าง

2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ี เสริมภูมิคุ้มกันโรค

สมบูรณ์ แข็งแรงและการ ของกระทรวง

มีพัฒนาการการเจริญเติบ สาธารณสุขอย่าง

โตท่ีเหมาะสมกับวัยของ น้อยร้อยละ 95 ของ

นักเรียน นักเรียนท้ังหมด

2. นักเรียนทุกคนมี

สุขภาพท่ีสมบูรณ์

แข็งแรงและการมี

พัฒนาการการเจริญ

เติบโตท่ีเหมาะสม

กับวัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสาธารณสุข หน้า 3 - 180



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

66 โครงการเฝ้าระวัง 1.เพ่ือให้ประชาชนได้ ประชาชนในเขต ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ 1.มีเจ้าหน้าท่ีพร้อม 1.ประชาชนมีความ กองการแพทย์

อุบัติเหตุทางบกและ ตระหนักถึงความส าคัญ เทศบาลเมืองล าพูน ปฏิบัติงานเพ่ือช่วย ต่ืนตัวและมีส่วนร่วม

ทางน้ า ของการเกิดอุบัติเหตุและ 1. จัดท าแผนเฝ้าระวัง เหลือผู้ประสบ ในการป้องกันตนเอง

ร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุท่ี การเกิดอุบัติเหตุทาง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และครอบครัว และ

อาจเกิดข้ึนได้ บกและทางน้ าในวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง ชุมชนจากอุบัติภัยทาง

2. ป้องกันและลดการเกิด เทศกาลประเพณีและ ครบ 100% ถนนและทางน้ า

อุบัติเหตุทางบกและ วันท าบุญต่างๆ 2.ผู้ประสบอุบัติเหตุ 2.การเกิดอุบัติเหตุ

ทางน้ า 2. ฝึกและทบทวน และฉุกเฉินได้รับการ ทางจราจรในเขต

3.ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับ พร้อมตรวจสอบเคร่ือง ช่วยเหลืออย่าง เทศบาลฯ ลดลง

การช่วยเหลืออย่างถูกต้อง มือเคร่ืองใช้ไว้พร้อม ถูกต้องปลอดภัยและ 3.ผู้ประสบอุบัติเหตุ

ปลอดภัย และทันเวลา บริการตลอด24ช่ัวโมง ทันเวลาร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือ

4. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความ 3.เจ้าหน้าท่ีได้รับการ อย่างถูกต้อง

เตรียมพร้อมในการออก ซักซ้อมความพร้อมใน ปลอดภัยและ

ปฏิบัติการช่วยเหลืออยู่ได้ การบริการทางการ ทันเวลา

รับบาดเจ็บอุบัติเหตุ แพทย์ฉุกเฉิน 4 คร้ัง

และฉุกเฉิน ต่อปี

4.จ านวนผู้ประสบ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ลดลงร้อยละ 10

67 โครงการเฝ้าระวังการ 1.เพ่ือป้องกันการเกิดโรค 1.ผู้ป่วยท่ีเข้ามารับบริการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ 1.ผู้ป่วยท่ีได้รับยาใน 1.ผู้ป่วยท่ีได้รับยาใน กองการแพทย์

เกิดโรคในระบบทาง กระเพาะอาหารจากการ ในศูนย์บริการฯ ทุกราย กลุ่ม NSAIDs ท่ีมี กลุ่ม NSAIDs และ

เดินอาหารจากการ ใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs ท่ีมีการใช้ยาในกลุ่ม ความเส่ียงทุกราย Bisphosphonates

ใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs 2.เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีได้รับยา NSAIDs ติดต่อกันเกิน ร้อยละ 100 ได้รับ สามารถประเมิน

และ Bisphosphonates กลุ่ม Bisphosphonates 2 สัปดาห์หรือเป็นผู้ท่ีมี ยาป้องกันการเกิด ตนเองเบ้ืองต้นเก่ียว
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการเฝ้าระวังการ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียว ความเส่ียงสูงต่อการเกิด โรคกระเพาะอาหาร กับอาการของผลข้าง

เกิดโรคในระบบทาง กับการใช้ยาและเทคนิค ผลข้างเคียงจากยา คือ จากยา NSAIDs เคียงท่ีเกิดข้ึน เช่น

เดินอาหารจากการ การใช้ยาท่ีถูกต้อง ซ่ึงจะ โรคกระเพาะอาหาร ได้แก่ 2.ผู้ป่วยท่ีได้รับยากลุ่ม ปวดแสบบริเวณ

ใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs ท าให้ลดอาการไม่พึง ผู้สูงอายุ เคยมีประวัติหรือ Bisphosphonates ล้ินป่ีปวดแสบยอด

และ Bisphosphonates ประสงค์ ก าลังเป็นโรคกระเพาะ รายใหม่ทุกราย อกปวดเกร็งท้อง

(ต่อ) 3.เพ่ือเฝ้าระวังผลข้างเคียง อาหารและได้รับยาท่ีมีผล ร้อยละ 100 ได้รับ เรอเปร้ียว แผล

ในระบบทางเดินอาหาร ต่อการเกิดโรคกระเพาะ การให้สุขศึกษาและ บริเวณช่องปาก 

จากยาในกลุ่ม NSAIDs อาหาร เช่น สเตียรอยด์ เทคนิคการใช้ยาท่ี ถ่ายด าและอาเจียน

และกลุ่ม Bisphosphonates 2.ผู้ป่วยท่ีได้รับยากลุ่ม ถูกต้อง เป็นเลือด

 Bisphosphonates ในการ 3.ผู้ป่วยท่ีได้รับยา

รักษาโรคกระดูกพรุน กลุ่ม NSAIDs และ

Bisphosphonates ได้

รับการสอบถามเร่ือง

ผลข้างเคียงจากยา

ทุกคร้ัง ร้อยละ 100

68 โครงการคลินิกโรคหืด 1.เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถ 1.ผู้ป่วยโรคระบบ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ 1.ผู้ป่วยร้อยละ 80 1.ผู้ป่วยสามารถ กองการแพทย์

แบบง่าย ใช้ยาพ่นสูดได้อย่าง ทางเดินหายใจท่ีมารับ สามารถใช้ยาพ่นสูด ใช้ยาพ่นสูดได้อย่าง

ถูกต้อง การรักษาพยาบาลท่ี ได้อย่างถูกต้อง ถูกต้อง

ศูนย์บริการฯ ได้รับการ

สอนและฝึกปฎิบัติ

วิธีการใช้ยาพ่นสูด
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

69 โครงการฟ้ืนฟูสมรรถ 1.เพ่ือให้ผู้พิการได้รับการ ผู้พิการในเขตเทศบาล ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ 1.อัตราการฟ้ืนฟู 1.ผู้พิการได้รับการ กองการแพทย์

ภาพผู้พิการในเขต ฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างต่อ ทุกราย ได้รับการตรวจ สมรรถภาพตรงตาม ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

เทศบาลเมืองล าพูน ต่อเน่ืองไม่เกิดภาวะแทรก สุขภาพและฟ้ืนฟูให้ ก าหนดนัดของ อย่างต่อเน่ือง ไม่เกิด

ซ้อน ภายใต้ทรัพยากรท่ี ความรู้ในการดูแลมิให้ ผู้พิการร้อยละ 80 ภาวะแทรกซ้อน

จ ากัด ภาวะแทรกซ้อน 2.ผู้พิการท่ีได้รับการ 2.ผู้พิการสามารถ

2. เพ่ือให้ผู้พิการสามารถ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ช่วยเหลือตนเองใน

ช่วยเหลือตนเองและท า สามารถช่วยเหลือตน การท ากิจวัตรประจ า

กิจกรรมได้ตามศักยภาพ เองในการท ากิจวัตร วันได้ตามศักยภาพ

3.เพ่ือให้ผู้พิการมีคุณภาพ ประจ าวันได้ 3.ผู้พิการมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน ร้อยละ80 ชีวิตท่ีดีข้ึน

70 โครงการส่งเสริมทันต เพ่ือให้หญิงมีครรภ์และ 1.หญิงมีครรภ์ในเขต ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ 1.ร้อยละ 80 ของ 1.หญิงมีครรภ์ท่ีมา กองการแพทย์

สุขภาพและป้องกันโรค หญิงหลังคลอดน าความรู้ เทศบาลทุกราย หญิงต้ังครรภ์และ ฝากครรภ์  ได้รับการ

ของหญิงมีครรภ์ ท่ีได้ไปดูแลสุขภาพช่อง 2.หญิงหลังคลอดใน มารดาหลังคลอด ตรวจสุขภาพช่องปาก

ปากของตนเองและบุตรได้ เขตเทศบาลทุกราย 2.ร้อยละ70 ของ 2.หญิงหลังคลอด

3.หญิงมีครรภ์ท่ีมาฝาก หญิงต้ังครรภ์และ สามารถดูแลสุขภาพ

ครรภ์ท่ีศูนย์บริการฯ มารดาหลังคลอดไม่มี ช่องปากของตนเอง

ปัญหาด้านสุขภาพ และบุตรได้

ช่องปาก

71 โครงการส่งเสริม 1. เพ่ือเฝ้าระวังส่งเสริม หญิงต้ังครรภ์ในเขต ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ 1.ร้อยละ 100 ของ 1.มีการส ารวจและ กองการแพทย์

สุขภาพหญิงมีครรภ์ ให้หญิงมีครรภ์และทารก เทศบาลเมืองล าพูนท้ัง หญิงต้ังครรภ์ท่ีอยู่ ท าทะเบียนหญิงมี

ในครรภ์มีสุขภาพแข็งแรง 17 ชุมชน จริง ได้รับการท า ครรภ์ในเขตเทศบาลฯ

ปลอดภัยจากการต้ังครรภ์ ทะเบียน 2.หญิงมีครรภ์ท่ี

การคลอดและหลังคลอด อาศัยอยู่จริงในเขต
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2. เพ่ือส่งเสริมให้หญิง 2.ร้อยละ 100 ของ เทศบาลได้รับการ

ต้ังครรภ์ปฏิบัติตัวถูกต้อง หญิงต้ังครรภ์ท่ีอยู่ ติดตามเย่ียมตาม

ในเร่ืองอนามัยส่วนบุคคล  จริง ได้รับการติดตาม เกณฑ์

การรับประทานอาหาร เย่ียมตามเกณฑ์ 3.หญิงมีครรภ์ท่ี

การออกก าลังกาย การ อาศัยอยู่จริงในเขต

พักผ่อน การหลีกเล่ียงส่ิง เทศบาล ได้รับสุข

ท่ีเป็นอันตรายต่อตนเอง ศึกษาในเร่ืองการ

และทารกในครรภ์  การ ดูแลสุขภาพในระหว่าง

ไปรับบริการฝากครรภ์ ต้ังครรภ์การใช้สมุด

ตามนัดและอืน่ๆ สุขภาพประจ าตัว

72 โครงการบอกเล่า 1. เพ่ือให้ประชาชนในเขต 1.ประชาชนในเขต ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ประชาชนในเขต 1.ข้อมูลท่ีได้จากการ กองการแพทย์

ข่าวสารสุขภาพทาง เทศบาลเมืองล าพูนได้รับ เทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน ส ารวจเป็นประโยชน์

เสียงตามสายของ ทราบข่าวสารและความรู้  - จัดท าผังรายการ มีความพึงพอใจใน ในการน ามาพัฒนา

ศูนย์บริการฯ ทางด้านสุขภาพทางเสียง ความรู้จากกองการ กระบวนการสุขศึกษา และปรับปรุง

ตามสาย แพทย์ทุกวันอังคาร ทางเสียงตามสาย กระบวนการสุขศึกษา

2. ประชาชนสามารถติด ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของศูนย์บริการฯ ทางเสียงตามสาย

ตามข่าวสารด้านสุขภาพ ข้อมูล/บทความเร่ือง ไม่น้อยกว่า ของศูนย์บริการฯ

ได้ทันต่อเหตุการณ์และ ศึกษาสุขภาพ/การบริการ ร้อยละ 20 2. ประชาชนในเขต

น าข้อมูลไปประยุกต์ใน การป้องกันและการ เทศบาลเมืองล าพูน

ชีวิตประจ าวันได้ ส่งเสริมสุขภาพผ่าน ได้รับข้อมูลข่าวสาร

ระบบเสียงตามสายของ ทางด้านสุขภาพได้ทัน

เทศบาลเมืองล าพูน ต่อเหตุการณ์เพ่ือท่ี

จะเตรียมตัวป้องกัน

การเกิดโรคต่างๆได้
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73 โครงการให้สุขศกึษา 1. ผู้ป่วยท่ีมารับบริการ 1. ผู้ป่วยท่ีมารับบริการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ผู้ท าแบบส ารวจมี 1.ผู้ป่วยสามารถดูแล กองการแพทย์

ผู้มารับบริการท่ี ในศูนย์บริการฯ ได้รับ ในศูนย์บริการฯ มีความรู้ ความพึงพอใจใน สุขภาพและความเจ็บ

ศูนย์บริการฯ เทศบาล ความรู้และค าแนะน า เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ กิจกรรมสุขศึกษา ป่วยของตนเองได้

เมืองล าพูน จากบุคลากรท่ีให้ค า และการปฏิบัติตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 2. ลดระดับความ

ปรึกษา เหมาะสม ลดการเกิด ร้อยละ 80 รุนแรงของโรคใน

2.ผู้ป่วยท่ีมารับบริการ ภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่

ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 2. ผู้ป่วยท่ีมารับบริการ ติดต่อเร้ือรัง (NCD) 

ประสบการณ์ตรงใน ในศูนย์บริการฯ มีความ ท่ีมารับบริการใน

การดูแลสุขภาพ เม่ือเกิด พึงพอใจในการเข้าร่วม ศูนย์บริการฯได้

การเจ็บป่วยด้วยโรค กิจกรรมของโครงการ

เร้ือรัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

74 โครงการส่งเสริมทักษะ 1.เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน เด็กก่อนวัยเรียนใน ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ 1.ร้อยละ 100 ของ 1.เด็กก่อนวัยเรียนใน กองการแพทย์

พ้ืนฐานส าหรับเด็กก่อน ในศูนย์เด็กเล็กมีพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน เด็กก่อนวัยเรียนใน ศูนย์เด็กเล็กได้รับการ

วัยเรียน การสมวัยมีการเจริญเติบ เขตเทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์เด็กเล็กในเขต ดูแลส่งเสริมสุขภาพ

โตด้านร่างกายตามเกณฑ์  จ านวน 7 แห่ง ได้รับ เทศบาลฯ ได้รับการ ครอบคลุมทุกด้านได้

มาตรฐานและมีสุขภาพฟัน การตรวจประเมินตาม ตรวจประเมินทักษะ รับการส่งเสริมพัฒนา

ท่ีดี แผนประเมินของคณะ พ้ืนฐานด้านสุขภาพ การตามวัยมีสุขภาพ

2.เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน กรรมการฯ 2.ร้อยละ 100 ของ ร่างกายและสุขภาพ

ในศูนย์เด็กเล็กได้รับการ ศูนย์เด็กเล็กในเขต ฟันท่ีดี

เล้ียงดูอยู่ในสภาพแวดล้อม เทศบาลฯ ได้รับการ 2.เด็กก่อนวัยเรียนใน

ท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพดี ประเมินศูนย์เด็ก ศูนย์เด็กเล็กได้รับการ

มีการเจริญเติบโตและ เล็กคุณภาพ เล้ียงดูอยู่ในสภาพ

เรียนรู้ด้านต่างๆอย่างสมดุล แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ

มีสุขภาพดีและมีการ
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โครงการส่งเสริมทักษะ เติบโตเรียนรู้ด้าน

พ้ืนฐานส าหรับเด็กก่อน ต่างๆ อย่างสมดุล

วัยเรียน

(ต่อ)

75 โครงการส ารวจความ 1.เพ่ือส ารวจความคิดเห็น ส ารวจความพึงพอใจ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ผู้รับบริการมีความ 1. ผู้มารับบริการมี กองการแพทย์

พึงพอใจของผู้มารับ ต่อการบริการด้านการ ของผู้มารับบริการใน พึงพอใจในการให้ ความพึงพอใจในการ

บริการในศูนย์บริการฯ รักษาพยาบาลของศูนย์ ศูนย์บริการฯ บริการศูนย์บริการฯ ให้บริการของ

บริการณสุขเทศบาลฯ จ านวน  100 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 เจ้าหน้าท่ีอย่างน้อย

2.เพ่ือน าความคิดเห็นของ ปีละ 2 คร้ัง โดยก าหนด ร้อยละ80

ประชาชนท่ีมารับบริการ จัดท าแบบสอบถามตาม 2.ศูนย์บริการฯ มีการ

ท่ีศูนย์ฯ มาปรับปรุงการ ภาระกิจท่ีให้บริการ พัฒนาระบบการ

ให้บริการในทุกด้าน บริการตามความ

ต้องการของผู้มารับ

บริการ

76 โครงการอบรมฟ้ืนฟู เพ่ือทบทวนและฟ้ืนฟู ทีมสุขภาพศูนย์บริการฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ บุคลากรทีมสุขภาพ บุคลากรทีมสุขภาพ กองการแพทย์

วิชาการช่วยฟ้ืนคนืชีพ วิชาการรวมถึงการปฏิบัติ จ านวน  20  คน ได้รับ กองการแพทย์ ได้รับการพัฒนาความ

(CPR) งานการช่วยฟ้ืนคืนชีพ การฝึกทบทวนทุกปี มีความรู้และสามารถ รู้และสามารถให้การ

(CPR) ฝึกปฏิบัติงานช่วย ช่วยเหลือผู้ป่วยได้

ฟ้ืนคืนชีพได้ถูกต้อง อย่างถูกต้อง

ร้อยละ 100
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77 โครงการพัฒนา 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทีมสุขภาพ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ บุคลากรทีมสุขภาพ 1.บุคลากรทีมสุขภาพ กองการแพทย์

บุคลากร ศูนย์บริการ องค์ความรู้  วิชาการ และเจ้าหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ี ผู้ท่ี ได้รับการพัฒนา

สาธารณสุขเทศบาล ในการท างานของบุคลากร จ านวน  40  คน ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ศักยภาพมีความรู้

เมืองล าพูน และการด าเนินงานใน ทุกคนได้รับการ ความม่ันใจในการให้

หน่วยงานให้เป็นไปอย่าง พัฒนาความรู้ ความ บริการเพ่ิมข้ึน

มีประสิทธิภาพ ม่ันใจในการให้บริการ 2.บุคลากรทีมสุขภาพ

2.เพ่ือให้ผู้รับบริการใน เพ่ิมข้ึนและตอบแบบ สามารถตอบแบบ

สถานท่ีและในชุมชนได้รับ ทดสอบความรู้ผ่าน ทดสอบความรู้ผ่าน

บริการท่ีมีคุณภาพตาม เกณฑ์อย่างน้อย เกณฑ์อย่างน้อย

มาตรฐาน ร้อยละ 80 ร้อยละ  80

3.ผู้รับบริการมีความ

พึงพอใจต่อการให้

บริการ

78 โครงการรณรงค์จัดท า เพ่ือให้ประชาชนท่ีไม่มี ประชาชนท่ีไม่มีสิทธิ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ 1.ประชาชนในเขต 1.ประชาชนในเขต กองการแพทย์

บัตรประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาล เบิกค่ารักษาพยาบาล เทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน

มีสิทธิตามหลักประกัน หรือประกันสังคมท่ี สิทธิตามหลักประกัน สิทธิตามหลักประกัน

สุขภาพและเข้าถึงการ อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล สุขภาพตามสิทธิ สุขภาพตามสิทธิ

รักษาพยาบาลทุกรูปแบบ เมืองล าพูน ได้รับความ ร้อยละ  95 ร้อยละ  95

ได้ตามสิทธ์ิหลักประกัน รู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 2.ประชาชนในเขต 2.ประชาชนในเขต

สุขภาพ สิทธิตามหลักประกัน เทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน 

สุขภาพ เข้าถึงการรักษา เข้าถึงการรักษา

พยาบาลทุกรูปแบบ พยาบาลทุกรูปแบบ

ได้ตามสิทธิหลัก ได้ตามสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพร้อยละ 95 ประกันสุขภาพร้อยละ 95
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

79 โครงการส่งเสริม 1. เพ่ือให้ประชาชนในเขต ประชาชนท่ัวไปในเขต ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี กองการแพทย์

ความรู้เพ่ือลดปัจจัย เทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความรู้ความเข้าใจ

เส่ียงในการใช้ยาและ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียว ความเข้าใจเร่ืองยา เก่ียวกับการใช้ยาและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี กับการใช้ยาและ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี

ไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี เพ่ิมข้ึน และสามารถ ถูกต้อง เหมาะสม

ถูกต้อง เหมาะสม เลือกใช้ยาและ 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2. เพ่ือให้ประชาชนในเขต ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ สามารถเลือกใช้ยา 

เทศบาลเมืองล าพูน อย่างเหมาะสม และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สามารถเลือกใช้ยา และ (ได้คะแนนมากกว่า ได้อย่างเหมาะสม 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่าง ร้อยละ ๘๐ ของ รวมท้ังมีการเฝ้าระวัง

ถูกต้องและเหมาะสม คะแนนเต็ม) ประเมิน ยาและผลิตภัณฑ์

รวมท้ังมีการเฝ้าระวังยา จากแบบประเมิน สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความรู้ความเข้าใจ ในชุมชน

ท่ีไม่ปลอดภัยในชุมชน เก่ียวกับการใช้ยาและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

80 โครงการส่งเสริม 1. เพ่ือให้เด็ก0-5 ปี ใน 1.เด็ก 0-5 ปี ในเขต ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ 1.ร้อยละ 80 ของ 1. เด็ก0-5 ปี ในเขต กองการแพทย์

พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เขตเทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลฯทุกราย เด็ก 0-5 ปีในเขต เทศบาลเมืองล าพูน

และเด็กท่ีมารับท่ีมารับ 2.เด็กท่ีมารับบริการ เทศบาลฯ ได้รับการ และเด็กท่ีมารับท่ีมา

บริการฉีดวัคซีนป้องกัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคใน ประเมินพัฒนาการ รับบริการฉีดวัคซีน

โรคในคลินิกเด็กดี ได้รับ คลินิกเด็กดีทุกราย 2.ร้อยละ100 ของ ป้องกันโรคในคลินิก

การประเมินพัฒนาการ ได้รับการประเมิน เพ่ือ เด็กท่ีมารับบริการ เด็กดี ได้รับการ

และการกระตุ้นพัฒนาการ ตรวจการพัฒนาการ ฉีดวัคซีนในโครงการ ประเมินพัฒนาการ

ท่ีถูกต้องตามวัย ของเด็กตามวัย เด็กดีทุกวันพุธของ และการกระตุ้นพัฒนา

แต่ละสัปดาห์ได้รับ การท่ีถูกต้องตามวัย 

การประเมินพัฒนาการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการส่งเสริม 2. เพ่ือให้เด็ก0-5 ปี ใน 2. เด็ก0-5 ปี ในเขต

พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เขตเทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน

(ต่อ) และเด็กท่ีมารับท่ีมารับ และเด็กท่ีมารับท่ีมา

บริการฉีดวัคซีนป้องกัน รับบริการฉีดวัคซีน

โรคในคลินิกเด็กดี มี ป้องกันโรคในคลินิก

พัฒนาการท่ีสมวัยท้ังด้าน เด็กดี มีพัฒนาการท่ี

ร่างกาย สติปัญญา สมวัยท้ังด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ และสังคม สติปัญญา อารมณ์ 

จิตใจ และสังคม 

81 โครงการคัดกรองเด็กท่ี 1. เพ่ือคัดกรองเด็กนัก เด็กนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ 1. ร้อยละ 100 ของ 1. เด็กท่ีนักเรียนท่ี กองการแพทย์

มีความต้องการพิเศษ เรียนท่ีศึกษาอยู่ในสถาน ในสถานศึกษาสังกัด เด็กนักเรียนท่ีศึกษา ศึกษาอยู่ในสถาน

ทางการศึกษา ศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองล าพูน ในสถานศึกษาสังกัด ศึกษาสังกัดเทศบาลฯ 

ล าพูนท้ัง 4 แห่งท่ีมีความ จ านวน 4 แห่ง ได้รับ เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 4 แห่งได้รับ

ผิดปกติด้านพัฒนาการและมี การตรวจคัดกรอง เพ่ือ จ านวน 4 แห่งได้รับ การคัดกรองความผิด

ความต้องการพิเศษทางการศึกษา ค้นหาความผิดปกติ การคัดกรองความผิด ปกติด้านพัฒนาการ

2. เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริม ปกติด้านพัฒนาการ และความต้องการ

พัฒนาการเด็กในรายท่ีมี และความต้องการ พิเศษทางการศึกษา

ความเส่ียง และส่งต่อเด็ก พิเศษทางการศึกษา 2.เด็กท่ีนักเรียนได้รับ

ท่ีมีความต้องการพิเศษให้ 2. ร้อยละ 80ของ การคัดกรองว่ามี

ได้รับการช่วยเหลือเฉพาะ เด็กท่ีนักเรียนได้รับ ความผิดปกติด้าน

ด้านต่อไป การคัดกรองว่ามี พัฒนาการและมีความ

ความผิดปกติด้าน ต้องการพิเศษทาง

พัฒนาการและปัญหา การศึกษา ได้รับการ

ทางด้านการเรียนได้ บ าบัดฟ้ืนฟูและการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการคัดกรองเด็กท่ี รับการบ าบัดฟ้ืนฟู ส่งต่อให้ได้รับการ

มีความต้องการพิเศษ และการส่งต่อให้ได้ ช่วยเหลือเฉพาะด้าน

ทางการศึกษา รับการช่วยเหลือ ต่อไป

(ต่อ) ต่อไป

82 โครงการตรวจหาสาร 1. เพ่ือเฝ้าระวังและป้อง สุ่มตัวอย่างอาหารจาก ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ 1.ตัวอย่างอาหารสด 1. ผู้บริโภคสามารถ กองการแพทย์

ปนเป้ือนในอาหารจาก กันการใช้สารปนเป้ือนใน ร้านจ าหน่ายอาหารเพ่ือ ปราศจากสารปนเป้ือน เลือกซ้ืออาหารท่ี

ตลาดสดเทศบาลเมือง อาหารสดของผู้จ าหน่าย ทดสอบหาสารปนเป้ือน สารบอแรกซ์  จ าหน่ายในตลาดสด

ล าพูนด้วยชุดทดสอบ อาหารซ่ึงก่อให้เกิด ได้แก่ สารฟอกขาว ได้อย่างปลอดภัย

จากกรมวิทยาศาสตร์ฯ อันตรายแก่ผู้บริโภค 1.สารบอแร็กซ์ 5 ตย. กรดซาลิซิลิค 2. ผู้ประกอบการมี

2.เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถ 2.สารฟอกขาว 5 ตย. สารฟอร์มาลีน   พฤติกรรมในการขาย

เลือกซ้ืออาหารท่ีปลอดภัย 3.กรดซาลิซิลิค 5 ตย. ร้อยละ  10 อาหารท่ีมี ปราศจาก

ปราศจากสารปนเป้ือน 4.ฟอร์มาลีน 5 ตย. 2.ตัวอย่างอาหารสด สารพิษเจือปน

5.ยาฆ่าแมลง 5 ตย. ปราศจากสารปน

เป้ือนยาฆ่าแมลง

ร้อยละ 80

3.ตัวอย่างอาหารท่ี

สุ่มตรวจท้ังหมด

ปราศจากสารปน

เป้ือน ร้อยละ 80
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

83 โครงการส ารวจความ เพ่ือส ารวจความพึง ผู้รับบริการท่ีใช้บริการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ผู้รับบริการมี ข้อมูลท่ีได้จากการ กองการแพทย์

พึงพอใจผู้ใช้บริการสุขา พอใจของผู้รับบริการใน สุขาของศูนย์บริการ ความพึงพอใจใน ส ารวจจะเป็น

ของศูนย์บริการฯ การใช้บริการสุขาของ สาธารณสุขเทศบาล การใช้บริการสุขา ประโยชน์ในการ

เทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์บริการสาธารณสุข เมืองล าพูน ของศูนย์บริการฯ พัฒนาและปรับปรุง

เทศบาลเมืองล าพูนและ ไม่น้อยกว่า ระบบสุขาภิบาลของ

น าข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาและ ร้อยละ 80 ศูนย์บริการฯ 

ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล เทศบาลเมืองล าพูน

ของศูนย์บริการฯ ต่อไป

84 โครงการส ารวจความ 1.เพ่ือส ารวจความพึง ผู้รับบริการคลินิกแพทย์ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ผู้รับบริการมี ข้อมูลท่ีได้จากการ กองการแพทย์

พึงพอใจของผู้รับ พอใจการให้บริการของ แผนไทยประยุกต์ทุกคน ความพึงพอใจการ ส ารวจจะเป็น

บริการ คลินิกแพทย์ คลินิกแพทย์แผนไทย ตอบข้อซักถาม/กรอก ให้บริการของคลินิก ประโยชน์ในการน า

แผนไทยประยุกต์ ประยุกต์ ศูนย์บริการฯ แบบสอบถาม แพทย์แผนไทย มาพัฒนาและปรับ

ศูนย์บริการฯ เทศบาลเมืองล าพูน ประยุกต์ ศูนย์บริการ ปรุงการให้บริการ

2.น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจมา ไม่น้อยกว่า ของศูนย์บริการฯ

พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ร้อยละ 80 เทศบาลเมืองล าพูน

ของศูนย์บริการสาธารณสุข 

เทศบาลเมืองล าพูนต่อไป

85 โครงการบ าบัดและ 1.ประสานงานให้ผู้ติด 1.ผู้ติดสารเสพติดท่ีสมัคร ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ผู้ท่ีได้รับการส่งต่อ 1. ผู้ติดสารเสพติด กองการแพทย์

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด สารเสพติดในชุมชนเข้ารับ ใจเข้ารับการบ าบัดรักษา จากส านักงานคุม การบ าบัดรักษาได้รับ

สารเสพติดในเขต การบ าบัดรักษาตาม ทุกราย ประพฤติจังหวัดล าพูน การเย่ียมติดตามเพ่ือ

เทศบาลเมืองล าพูน ความเหมาะสม 2.ติดตามดูแลอย่าง เพ่ือการติดตามเย่ียม การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

2.เพ่ือติดตามเย่ียมดูแล ใกล้ชิดถึงผู้ติดสารเสพติด ฟ้ืนฟูหลังบ าบัดรักษา ท้ังทางด้านร่างกาย  

ผู้ติดสารเสพติดหลังได้รับ ร้อยละ 100 จิตใจ สังคม อารมณ์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการบ าบัดและ การบ าบัดรักษา 2.ผู้ติดสารเสพติดหลัง

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด 3.เพ่ือสร้างความตระหนัก การบ าบัดรักษาสามารถ

สารเสพติดในเขต แก่ผู้ติดสารเสพติดและ อยู่ในครอบครัว สังคม

เทศบาลเมืองล าพูน ครอบครัวให้ทราบถึงโทษ ชุมชนได้อย่างเป็นปกติสุข

(ต่อ) และภัยของสารเสพติด   3.ผู้ติดสารเสพติดมี

4. ส่งเสริมให้ครอบครัว  โอกาสพัฒนาตนเอง

สังคมและชุมชนได้มีส่วนร่วม ให้สามารถเลิกเก่ียว

ในการดูแลผู้ติดสารเสพติด ข้องกับยาเสพติด

86 โครงการเลิกบุหร่ีด้วย เพ่ือศึกษาผลการใช้ ผู้ป่วยท่ีติดบุหร่ี ท่ีมารับ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ 1.ร้อยละ 50 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ กองการแพทย์

หญ้าดอกขาวและการ สมุนไพร หญ้าดอกขาว บริการในศูนย์บริการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ท่ีติดบุหร่ี สามารถ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และการให้ค าปรึกษาตาม สาธารณสุข เทศบาล สามารถเลิกบุหร่ีได้ เลิกบุหร่ีได้ส าเร็จ

ด้วยหลัก 5A หลัก 5A ในการเลิกบุหร่ี เมืองล าพูน 2.ร้อยละ 100 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถลดอัตรา

การสูบบุหร่ีลงได้

87 โครงการพัฒนาความรู้ 1.เพ่ือให้ อสม. มีการ อสม.ได้รับความรู้ใน ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ร้อยละ 80 ของ 1.อสม. มีความรู้ใน กองการแพทย์

และการด าเนินงานของ พัฒนาองค์ความรู้อย่าง การดูแลสุขภาพอย่างน้อย อสม. มีการพัฒนา การดูแลสุขภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข ต่อเน่ืองและทันสมัย เดือนละ 1 คร้ัง องค์ความรู้อย่าง 2.อสม. มีทักษะใน

2.เพ่ือให้ อสม. มีความรู้ ต่อเน่ือง การดูแลสุขภาพ

ในการดูแลสุขภาพ ประชาชน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

88 โครงการส ารวจความ 1. เพ่ือส ารวจความพึงพอ บุคลากรศูนย์บริการฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ 1. บุคลากรศูนย์ ข้อมูลท่ีได้จากการ กองการแพทย์

พึงพอใจและแรงจูงใจ ใจและแรงจูงใจในการ จ านวน 48 คน บริการฯตอบแบบ ส ารวจจะเป็น

ในการท างานของ ท างานของบุคลากรศูนย์ ส ารวจไม่น้อยกว่า ประโยชน์ในการ

บุคลากรศูนย์บริการฯ บริการฯ ร้อยละ 80 พัฒนาและปรับปรุง

2. เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้จาก 2. ผู้ท าแบบส ารวจ ส าหรับการวางแผน

การส ารวจมาพัฒนาและ มีความพึงพอใจ บริหารจัดการเพ่ือ

ปรับปรุงให้บุคลากรมี มีความสุขในการ ให้บุคลากรมีความ

ความพึงพอใจ มีความสุข ท างานไม่น้อยกว่า พึงพอใจ มีความสุข

ในการท างาน ร้อยละ 80 ในการท างาน

89 การจัดท าค่านิยมและ เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรกองการแพทย์ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ข้าราชการและ ข้าราชการและ กองการแพทย์

จริยธรรมขององค์กร และเจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้มี จ านวน 62 คน เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ

ท่ีมีแนวทางให้ผู้ปฏิบัติ ความรู้ความเข้าใจและ มีความรู้ความเข้าใจ มีความรู้ความเข้าใจ

งานยึดถอืและปฏิบัติ ยึดม่ันในค่านิยมและ และยึดม่ันในค่านิยม และยึดม่ันในค่านิยม

ร่วมกัน จริยธรรมขององค์กร  และจริยธรรมของ และจริยธรรมของ

เห็นความส าคัญและ องค์กรในการปฏิบัติ องค์กรในการปฏิบัติ

เสริมสร้างภาพลักษณ์ งาน ครบถ้วน 100% งาน 

ของหน่วยงานให้มีความ

โปร่งใสและเป็นธรรม

90 โครงการด าเนินงาน 1.จัดให้มีด าเนินงานตาม กองการแพทย์เทศบาล ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ผลการประเมินการ 1.กองการแพทย์มี กองการแพทย์

ตามกิจกรรมในระบบ ระบบ 5 ส. เมืองล าพูน ด าเนินงานผ่านเกณฑ์ การด าเนินงานตาม

5 ส. กองการแพทย์ 2.ตรวจประเมินผลการ การประเมิน 5 ส. ระบบ 5 ส. อย่าง

ด าเนินงานให้เป็นไปตาม ร้อยละ  90 ต่อเน่ือง

ระบบ 5 ส. 2.มีความสะอาดเป็น

ระบบตามระบบ 5 ส.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสาธารณสุข หน้า 3 - 193



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

91 การจัดบริการสาธารณะและ 1.เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติ ศูนย์บริการฯ มีแนว ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ มีแนวทางในการ บุคลากรสามารถ กองการแพทย์

การบริการประชาชน งานได้ศึกษาเบ้ืองต้นก่อน ทางในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานท่ีเป็น ปฏิบัติงานได้ตามแนว

1. แนวทางการ ปฏิบัติงานและน ามาใช้เป็น บริการประชาชนด้าน ปัจจุบัน และน ามาใช้ ทางท่ีก าหหนด

ปฏิบัติงาน แนวทางในการปฏิบัติงาน ต่างๆ เป็นแนวทางในการให้

2.เพ่ือให้การปฏิบัติงาน บริการประชาชนภาย

เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ในหน่วยงาน

ระเบียบข้ันตอนและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน

2. คู่มือ มาตรฐานการ 1. เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติ ศูนย์บริการฯ มีคู่มือ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ มีคู่มือมาตรฐานใน ให้บริการประชาชน กองการแพทย์

ปฏิบัติงาน งานน ามาใช้เป็นแนวทาง มาตรฐานในการปฏิบัติ การปฏิบัติงาน อย่างมีคุณภาพตาม

ในการปฏิบัติงาน งาน มาตรฐานการปฏิบัติ

2. เพ่ือให้เกิดคุณภาพ งาน

มาตรฐานในงานบริการ

3. ข้ันตอน ระยะเวลา เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ ศูนย์บริการฯ มีคู่มือ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ มีการก าหนด ประชาชนได้รับ กองการแพทย์

การปฏิบัติงาน ข้ันตอนระยะเวลาการ มาตรฐานในการปฏิบัติ ข้ันตอน ระยะเวลา ทราบข้ันตอน ระยะ

ปฏิบัติงานของหน่วยบริการ งาน การปฏิบัติงาน เวลาในการรับบริการ

ประกาศให้ประชาชน ท่ีศูนย์บริการฯ

ทราบ

4.การให้บริการโดย 1. เพ่ือให้เกิดความเป็น มีการจัดระบบบริการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ มีการน าระบบ 1.การให้บริการมี กองการแพทย์

จัดล าดับก่อน-หลัง ธรรมและโปร่งใสในการ โดยจัดล าดับก่อน-หลัง บริการโดยจัดล าดับ ความโปร่งใส ลดข้อ

ให้บริการประชาชน ก่อน-หลัง ใช้ใน ขัดแย้งจากการให้

2. เพ่ือให้ประชาชนมีความ ศูนย์บริการฯ บริการล าดับก่อน-หลัง

พึงพอใจต่อการให้บร 2. ประชาชนได้ทราบ

ล าดับการรับบริการ

ของตนเอง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

92 การให้ความรู้และเผย 1. เพ่ือเป็นช่องทางในการ มีเวปไซด์ศูนย์บริการฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ มีเวปไซด์ของ ประชาชนได้รับ กองการแพทย์

แพร่ข้อมูลข่าวสารและ ให้ความรู้และเผยแพร่ เพ่ือเป็นช่องทางในการ ศูนย์บริการฯ ส าหรับ ทราบข้อมูลข่าวสาร

การรับเร่ืองร้องเรียน ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล ด้านสุขภาพและแสดง

1. www.lmwcc.com ให้กับประชาชน ข่าวสารและรับเร่ืองร้อง ข่าวสารและรับเร่ือง ความคิดเห็นผ่านทาง

2. เพ่ือเป็นช่องทางในการ เรียน ร้องเรียน เวปไซด์ศูนย์บริการฯ

รับความคิดเห็น หรือข้อ

ร้องเรียนจากประชาชน

2. กระบวนการรับฟัง 1. เพ่ือเป็นช่องทางในการ มีช่องทางและก าหนด ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ มีช่องทางรับเร่ือง ประชาชนได้รับทราบ กองการแพทย์

ความคดิเห็นและรับ รับเร่ืองร้องเรียนหรือรับ ข้ันตอนกระบวนการใน ร้องเรียนจาก ข้ันตอนกระบวนการ

เร่ืองร้องเรียนกระบวน ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การร้องเรียน ประชาชน และแสดงความคิด

การกลไลและช่องทาง จากประชาชน เห็น ผ่านช่องทางใน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 2. เพ่ือให้ประชาชนได้ การรับเร่ืองร้องเรียน

ของประชาชนในการ ทราบข้ันตอนและกระบวน

บริหารจัดการของอปท. การในการร้องเรียน

93 การแก้ไข ปรับปรุง 1. เพ่ือใช้เป็นมาตรการ คณะกรรมการและเจ้า ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ มีแนวทางในการ คณะกรรมการและ กองการแพทย์

หรือออกระเบียบค าส่ัง ในการควบคุมป้องกัน หน้าท่ีผู้ด าเนินงานเก่ียว สนับสนุนการป้องกัน จนท.ผู้ด าเนินงาน

ประกาศข้อบัญญัติ การทุจริตในหน่วยงาน กับเงินทุนหมุนเวียนค่ายา ทุจริต เก่ียวกับเงินทุน

อปท.ท่ีสนับสนุนการ 2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน และเวชภัณฑ์ กองทุน หมุนเวียนค่ายาและ

ป้องกันทุจริต การแก้ไขปัญหาจากการ สวัสดิการศูนย์บริการฯ เวชภัณฑ์ กองทุน

ละเว้นการปฏิบัติงานของ และบัญชีศูนย์บริการฯ สวัสดิการ

คณะกรรมการและเจ้าหน้า ศูนย์บริการฯและ

ท่ีผู้ด าเนินงานเก่ียวกับเงิน บัญชีศูนย์บริการฯ

ทุนหมุนเวียนค่ายาและ ปฏิบัติตามประกาศฯ

เวชภัณฑ์กองทุนสวัสดิการ อย่างเคร่งครัด 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

การแก้ไข ปรับปรุง ศูนย์บริการฯ และบัญชี ไม่พบพฤติกรรมการ

หรือออกระเบียบค าส่ัง ศูนย์บริการฯ ทุจริตหรือประพฤติ

ประกาศข้อบัญญัติ มิชอบ

อปท.ท่ีสนับสนุนการ

ป้องกันทุจริต

(ต่อ)

94 กิจกรรมจัดภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กองการแพทย์ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ภูมิทัศน์บริเวณ ภูมิทัศน์บริเวณ กองการแพทย์

ของกองการแพทย์ บริเวณศูนย์บริการให้เกิด เทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์บริการฯ ศูนย์บริการฯ

ความสวยงาม งามตา  ได้รับการปรับปรุงมี ได้รับการปรับปรุงมี

ท าให้สุขภาพจิตดีข้ึน ความสวยงามอย่าง ความสวยงาม

สม่ าเสมอ

95 โครงการเย่ียมบ้าน เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังและ ผู้ป่วยโรคเร้ือรังและผู้พิการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ร้อยละ 100 ของ กลุ่มเป้าหมายได้รับ กองการแพทย์

ผู้ป่วยเร้ือรังและผู้พิการ ผู้พิการได้รับการดูแลด้วย ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ผู้ป่วยโรคเร้ือรังและ การดูแลสุขภาพด้วย

ด้วยแพทย์แผนไทย ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ท้ัง 17 ชุมชน ผู้พิการท่ีได้รับการ ศาสตร์การแพทย์

อย่างเหมาะสม เย่ียมบ้าน ได้รับความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ท าให้เกิด

แผนไทย ในการดูแล ความรู้และมีทักษะใน

สุขภาพปรับเปล่ียน คการดูแลสุขภาพของ

พฤติกรรม และได้รับ ตนเอง และคนใน

การประเมินสุขภาพ ครอบครัว มีการใช้

เบ้ืองต้น สมุนไพรและการ

แพทย์แผนไทยเป็น

ทางเลือกในการดูแล

รักษาสุขภาพ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

96 โครงการส ารวจความ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการสุขาของคลินิก ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ผู้รับบริการมีความ ผู้รับบริการมีส่วนร่วม กองการแพทย์

พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของผุ้รับบริการในการใช้ แพทย์แผนไทย ของศูนย์ พึงพอใจไม่น้อยกว่า ในการแสดงความพึง

สุขาของคลินิกแพทย์ สุขาของคลินิกแพทย์แผน บริการ จ านวน 100 คน ร้อยละ 80 พอใจในการใช้บริการ

แผนไทยประยุกต์ ไทยและน าข้อมูลท่ีได้มา สุขาคลินิกแพทย์แผน

ศูนย์บริการฯ พัฒนาปรับปรุงระบบ ไทยและน าข้อมูลมา

สุขาภิบาลของคลินิกฯ พัฒนาระบบสุขาภิบาล

รวม 96  โครงการ - - 0 7,873,617 3,674,117 3,624,117 - - -
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุง - เพ่ือให้ชุมชนมีลานกีฬา - ปรับปรุงลานกีฬา - 100,000 100,000 100,000 - ประชาชนมีลาน - ท าให้ประชาชน กองสวัสดิการฯ

ลานกีฬาชุมชน ท่ีมีสภาพเหมาะสมกับ ชุมชน กีฬาท่ีมีสภาพพร้อม มีสุขภาพ ร่างกาย และ17 ชุมชน

การออกก าลังกาย ใช้ส าหรับออก- ท่ีแข็งแรง ใช้เวลา

ก าลังกาย ให้เป็นประโยชน์

2 โครงการสนันสนุน - เพ่ือเป็นการรวมกลุ่ม -มีกองทุนสวัสดิการ - 200,000 200,000 200,000 - มีกองทุนสวัสดิการ - ประชาชนมีการรวม กองสวัสดิการฯ

กองทุนสวัสดิการชุมชน ช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ ชุมชนเทศบาลเมือง ชุมชนเทศบาลเมือง กลุ่มช่วยเหลือกัน และ17 ชุมชน

เทศบาลเมืองล าพูน - เพ่ือเป็นการสร้าง ล าพูน ด าเนินการอย่าง ล าพูน ท่ีด าเนินการ ในด้านสวัสดิการ 

ความเข้มแข็งระหว่างกลุ่ม ต่อเน่ือง 1 กองทุน ต่อเน่ือง 1 กองทุน ท่ีก าหนด

องค์กรชุมชนต่างๆ -องค์กรชุมชนมีความ

- เพ่ือเป็นการสร้างความ เข้มแข็งและด าเนิน

เข้มแข็งระหว่างการออม กิจกรรมกองทุนได้

-ประชาชนรู้จักการ

ออมเพ่ือมีใช้ในด าเนินชีวิต

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.3 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

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

3 โครงการป้องกัน - เพ่ือขับเคล่ือนด าเนิน - ชุมชนท้ัง 17 ชุมชน - 50,000 50,000 50,000 - ยุทธศาสตร์ศูนย์ - ชุมชนและประชาชน กองสวัสดิการฯ

และแก้ไขปัญหา ตามยุทธศาสตร์และ สามารถป้องกันและ อ านวยการพลัง ในเขตเทศบาลได้รับ และ17 ชุมชน

ยาเสพติด แนวทางของศูนย์อ านวย แก้ไขปัญหายาเสพติดได้ แผ่นดิน มีการขับเคล่ือน การป้องกัน และแก้ไข

การพลังแผ่นดินเอาชนะ - วางมาตรฐานก าหนด ตามวาระท่ีก าหนด ปัญหายาเสพติดตาม

ยาเสพติดแห่งชาติ แผน  วิธีการ แนวทาง - จัดอบรมแกนน า กลยุทธ์

- เพ่ือด าเนินการจัด ป้องกัน และแก้ไข ป้องกันและแก้ไข

กิจกรรมป้องกันและ ชุมชนท้ัง 17 ชุมชน ปัญหายาเสพติด 1 คร้ัง

แก้ไขปัญหายาเสพติดใน - ภารกิจสร้างชุมชน

กลุ่มเส่ียง ม่ันคง ปลอดภัย

- เพ่ือขับเคล่ือนภารกิจ ยาเสพติดอย่างย่ังยืน

สร้างชุมชน ม่ันคง มีการขับเคล่ือน
ปลอดภัย ยาเสพติดอย่าง อย่างเป็นรูปธรรม

ย่ังยืน

4 โครงการสวัสดิการ - เพ่ือเป็นสวัสดิการ - ด าเนินการให้ความ - 200,000 200,000 200,000 - ประชาชนท่ีประสบ -บรรเทาความเดือดร้อน กองสวัสดิการฯ

สงเคราะห์และช่วย สงเคราะห์และช่วยเหลือ ช่วยเหลือ/สงเคราะห์ ภัยพิบัติและปัญหา เบ้ืองต้นและสร้างขวัญ และ17 ชุมชน

เหลือประชาชน ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ให้กับประชาชน  ทางสังคม  ร้อยละ ก าลังใจให้กับผู้ด้อย 

ในเขตเทศบาลและ ตามระเบียบฯ 100 โอกาสผู้ประสบภัย

ผู้ท่ีประสบภัยต่างๆ เช่น - ให้ความช่วยเหลือ - 90,000 90,000 90,000 - ประชาชน ผู้ป่วย ต่างๆ ผู้ประสบปัญหา

วาตภัยอุทกภัย อัคคีภัย ผู้ประสบภัยพิบัติ เอดส์ได้รับค่า ทางสังคม ผู้ป่วยเอดส์

การสังคมสงเคราะห์ ภายในเขตเทศบาลฯ สงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้พิการ รวมถึงผู้สูงอายุ

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม - ให้ความช่วยเหลือ ร้อยละ 100

- เพ่ือเป็นค่าสงเคราะห์ ประชาชน ผู้ป่วยเอดส์  

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

โครงการสวัสดิการ - เพ่ือสร้างหลักประกัน - ผู้สูงอายุและผู้พิการ - 17,984,400 17,984,400 17,984,400 - ผู้สูงอายุและผู้พิการ

สงเคราะห์และช่วย ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ได้รับเบ้ียยังชีพ ได้รับเบ้ียยังชีพตาม

เหลือประชาชน - เพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการ สิทธิ

(ต่อ) ทางสังคมแก่ผู้พิการ

5 โครงการครอบครัว - เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมภายใน - 10,000 10,000 10,000 - มีการจัดกิจกรรม - มีความสัมพันธ์ท่ีดี กองสวัสดิการฯ

สัมพันธ์ ท่ีดีภายในครอบครัว ครอบครัวให้ทุกคน ในรูปแบบครอบครัว เกิดข้ึนภายในครอบครัว และ17 ชุมชน

- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ มีส่วนร่วม อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง - เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี

ท่ีดีระหว่างครอบครัว - น าครอบครัวไปทัศน ระหว่างครอบครัว

ตนเอง และครอบครัวอืน่ ศึกษาตามสถานท่ีต่างๆ ตนเองและครอบครัว

ในชุมชน สร้างความอบอุน่ เพ่ือนบ้านในชุมชน

ในครอบครัว และในชุมชน

6 โครงการส ารวจ - เพ่ือส ารวจข้อมูลชุมชน - ชุมชนมีข้อมูลพ้ืนฐาน - 60,000 60,000 60,000 - ชุมชนท้ัง 17 ชุมชน - ข้อมูลพ้ืนฐานของ กองสวัสดิการฯ

ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน เป็นรายครัวเรือนใน เพ่ือน ามาใช้ในแผน มีข้อมูลพ้ืนฐาน แต่ละชุมชนในการ 17 ชุมชน และ

ในเขตเทศบาล (ท่ีอยู่จริง) พัฒนาหมู่บ้าน วางแผนพัฒนาชุมชน พัฒนาการ

ครบ 17 ชุมชน อ าเภอเมือง

- เทศบาลมีฐานข้อมูล ล าพูน

ชุมชนท้ัง 17 ชุมชน

7 โครงการส่งเสริม - เพ่ือส่งเสริมให้ผู้พิการ - ผู้พิการมีทักษะฝีมือ - 20,000 20,000 20,000 - มีการฝึกทักษะฝีมือ - ผู้พิการมีทักษะฝีมือ กองสวัสดิการฯ

คุณภาพชีวิตผู้พิการ มีทักษะฝีมือตามสภาพ ตามสภาพความพิการ ให้ผู้พิการ และผู้ดูแล ท่ีเหมาะสมกับสภาพ กองการแพทย์

และผู้ดูแลผู้พิการ ความพิการ - ผู้ดูแลผู้พิการ มีความ ผู้พิการ ปีละ 1 คร้ัง ความพิการ และ 

- เพ่ือให้ผู้ดูแลผู้พิการ สามารถในการช่วยเหลือ สามารถน ามาเป็น

มีความสามารถในการ ดูแลผู้พิการได้ ทางเลือกในการ

ช่วยเหลือผู้พิการได้ ประกอบอาชีพได้
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งบประมาณและท่ีผ่านมา
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8 โครงการรณรงค์ -เพ่ือให้ประชาชน -บุคคลท่ีตกเป็นกลุ่ม - 5,000 5,000 5,000 - มีการประชาสัมพันธ์ - หน่วยงาน องค์กร กองสวัสดิการฯ

ต่อต้านการค้ามนุษย์  เกิดความรู้ ความเข้าใจ เส่ียงและผู้เสียหาย รณรงค์ปีละ 1 คร้ัง ทุกภาคส่วนรวมพลัง และ17 ชุมชน

ต่อปัญหาการค้ามนุษย์ จากการค้ามนุษย์ แสดงเจตนารมณ์

รวมถึงปัญหาการละเมิด -เด็กซ่ึงถูกกระท าทารุณ และความมุ่งม่ัน

สิทธิเด็กและสตรี กรรมและถูกแสวง ในการด าเนินการป้องกัน

-เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ประโยชน์ท้ังทางเพศ และปราบปรามการค้า

แก่ผู้เสียหายจากการค้า และทางแรงงาน มนุษย์อย่างต่อเน่ือง

มนุษย์ท้ังทางด้านสังคม

และกฎหมาย

9 โครงการสิทธิสตรีและ - เพ่ือเป็นการส่งเสริม - สตรีและเด็กได้รับ - 15,000 15,000 15,000 - จัดอบรมแก่กลุ่ม - สตรีและเด็กรู้ถึง กองสวัสดิการฯ

สิทธิเด็กท่ีทุกคนพึงรู้ พัฒนาศักยภาพสตรี ทราบสิทธิของตนเอง เป้าหมายปีละ 1 คร้ัง สิทธิของตนเอง และ17 ชุมชน

และเด็ก ให้รู้จักสิทธิ ตามกฏหมาย และอยู่ใน ตามกฎหมาย และ

ของตนเอง สังคมได้อย่างเป็นสุข อยู่ในสังคมได้

ผ่านการอบรม สัมมนา อย่างเป็นสุข

ให้ความรู้

- จัดท าเอกสาร

ส่ือประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 3 - 201



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

10 โครงการช่วยเหลือ - เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง - ผู้ประสบปัญหา - 5,000 5,000 5,000 - ผู้ประสบปัญหา - ผู้ประสบปัญหา กองสวัสดิการฯ

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และให้ความช่วยเหลือ ทางสังคมได้รับความ ทางสังคมได้รับ ทางสังคมมีคุณภาพชีวิต และ17 ชุมชน

(เด็ก/สตรี/ผู้พิการ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ช่วยเหลือจากหน่วยงาน การเย่ียมบ้าน ท่ีดี ตามอัตภาพ

/ผู้ด้อยโอกาส) ในทุกกรณี ท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 100

- จัดท าคู่มือ เอกสาร - ผู้ประสบปัญหา

แนวทางการขอรับ ทางสังคมได้รับทราบ

ความช่วยเหลือจาก แนวทางการขอรับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

11 โครงการประชาสัมพันธ์ - เพ่ือเป็นการเผยแพร่ - ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ - 2,000 2,000 2,000 - มีการประชาสัมพันธ์ - ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กองสวัสดิการฯ

การข้ึนทะเบียน เพ่ือขอรับ  ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ผู้ติดเช้ือท่ีมีสิทธิรับ การข้ึนทะเบียน ท่ีมีสิทธิรับลงทะเบียน และ17 ชุมชน

สวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูง ความเข้าใจในการมารับ ลงทะเบียนเบ้ียยังชีพ เบ้ียยังชีพฯ ผ่านทาง เบ้ียยังชีพได้รับบริการ

อายุ ผู้พิการและผู้ติดเช้ือ ลงทะเบียนเบ้ียยังชีพผู้สูง ในเขตเทศบาล เสียงตามสาย แผ่นพับ อย่างท่ัวถึง

อายุ/ผู้พิการ/ผู้ติดเช้ือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ - เกิดความเข้าใจ 

- เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี ทุกชุมชน และ Web มากข้ึนในการมารับ

กับประชาชนท่ีมารับลง  Site ของเทศบาล การบริการลงทะเบียนฯ

ทะเบียนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เมืองล าพูน - ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/

/ผู้พิการ/ผู้ติดเช้ือ ผู้ติดเช้ือ ได้รับบริการ

- เพ่ือช้ีแจงท่ีจะได้รับ อย่างสะดวกและ

จากการรับลงทะเบียน รวดเร็วทันเวลากับ

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนฯ 

/ผู้พิการ/ผู้ติดเช้ือ เวลากับการรับลง

ทะเบียนฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 3 - 202



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.3 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

โครงการประชาสัมพันธ์ - เพ่ือเป็นการพัฒนา

การข้ึนทะเบียน เพ่ือขอรับ ประสิทธิภาพในการให้

สวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูง บริการผู้สูงอายุ / ผู้พิการ/

อายุ ผู้พิการและผู้ติดเช้ือ ผู้ติดเช้ือ

(ต่อ)

12 โครงการสนับสนุนการ -เพ่ือเฝ้าระวังและต่อต้าน -ชุมชนท่ีได้รับการสนับ - 10,000 10,000 10,000 -กองทุนแม่ของแผ่นดิน - มีการขับเคล่ือน กองสวัสดิการฯ

ด าเนินงานกองทุนแม่ของ ยาเสพติดเข้าสู่ชุมชน สนุนการด าเนินงาน มีการด าเนินงานขยาย กิจกรรมกองทุนแม่ของ และ 17 ชุมชน 

แผ่นดิน - เพ่ือเสริมสร้างพลัง กองทุนแม่ของแผ่นดิน เครือข่ายเพ่ิมข้ึน แผ่นดินให้มีความต่อ - พัฒนาการ

เยาวชน และแกนน า จ านวน 12 ชุมชน อย่างน้อย 1 กองทุน เน่ือง อ าเภอ

ในการร่วมท ากิจกรรม - พัฒนาการ

จังหวัด

13 โครงการสายใยรัก - เพ่ือเฝ้าระวังและต่อต้าน - จัดกิจกรรมให้เด็ก, - 25,000 25,000 25,000 - มีการจัดกิจกรรม - สถาบันครอบครัว กองสวัสดิการฯ

ครอบครัวเกราะล้อมร้ัว ยาเสพติดเข้าสู่ชุมชน เยาวชน ผู้ปกครอง ในลักษณะครอบครัว มีความเข้มแข็ง

ยาเสพติด - เพ่ือให้สถาบันครอบครัว ประชาชนในชุมชน ปีละ 1 คร้ัง - ประชาชนท่ีเข้าร่วม

มีกลไกในการป้องกัน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน โครงการมีทักษะ

ยาเสพติด ในการป้องกันตัวเอง

จากยาเสพติด

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

ชีวีสุข แรง ก าลังกายสม่ าเสมอ ก าลังกายอย่างน้อย ร่างกายท่ีแข็งแรง

(ล าพูนเมืองแห่งการออก -เพ่ือให้ประชาชนมีการออก อาทิตย์ละ 3 วัน -ประชาชน มีการออก

ก าลังกาย) ก าลังกายสม่ าเสมอ ก าลังกายสม่ าเสมอ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.3 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

15 โครงการไทยนิยมย่ังยืน -เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือน -ชุมชน จ านวน 17 ชุมชน - 10,000 10,000 10,000 -มีการด าเนินงานตาม -นโยบายโครงการไทย กองสวัสดิการฯ

โครงการไทยนิยมย่ังยืน ตาม โครงการไทยนิยมย่ังยืน นิยมย่ังยืนได้รับการขับ

นโยบายของรัฐ ให้เป็นรูปธรรม 17 ชุมชน เคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม

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

สตรีในเขตเทศบาลเมือง ศักยภาพให้สตรีรู้จักสิทธิของ (50 คน) ปีละ 1 คร้ัง ตามกฎหมาย

ล าพูน ตนเองตามกฏหมาย -สตรีได้รับการพัฒนา

-เพ่ือให้สตรีได้รับการพัฒนา ศักยภาพของตนเอง

ตนเองอย่างเหมาะสม อย่างเหมาะสม

รวม 16  โครงการ - - 0 18,846,400 18,846,400 18,846,400 - - -
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริม - เพ่ือเตรียมนักเรียนเข้าร่วม - จัดกิจกรรมกีฬานักเรียน - 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 100 นักเรียน - นักเรียนเป็นตัวแทน กอง

กีฬาและนันทนาการ การแข่งขันกีฬาท้ังระดับภาค สังกัดเทศบาล และศูนย์ ได้เข้าร่วมเล่นกีฬาและ ของเทศบาลเข้าร่วม การศึกษา

ระดับประเทศ พัฒนาเด็กเล็ก และฝึกประสบการณ์ ระดับภาคและระดับ /โรงเรียนสังกัด

- นักเรียนได้เล่นกีฬา และฝึก -ส่งเสริมการเข้าร่วม การเล่นกีฬาท่ีถูกต้อง ประเทศ เทศบาล

ประสบการณ์การเล่นกีฬาอย่าง แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด - นักกีฬามีขวัญและ /ศูนย์พัฒนา

ถูกต้อง เทศบาลและเมืองพัทยา ก าลังใจในการแข่งขัน เด็กเล็กฯ

- เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้ ระดับภาคและระดับประเทศ กีฬา

นักเรียนและเจ้าหน้าท่ี - นักกีฬาได้พัฒนา

-เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ  ศักยภาพทางด้านกีฬา  

ทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สู่ความเป็นเลิศ     

 - เพ่ือสร้างความสามัคคี -นักเรียนมีประสบการณ์

ระหว่างโรงเรียนสังกัดเทศบาล มีความสามัคคีระหว่าง

-เพ่ือจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา รร. โรงเรียนและเทศบาล 

สังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.4 แผนงาน  : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.4 แผนงาน  : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ -เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   -เด็ก เยาวชนในเขตจังหวัด 100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 95 เด็กเยาวชน -เด็ก เยาวชนในจังหวัด กอง

-เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ล าพูน และใกล้เคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ล าพูน และใกล้เคียงได้ การศึกษา

กล้าแสดงออกและได้ร่วมท า วันเด็กฯ เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาส /โรงเรียนสังกัด

กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ -ร้อย 95 เด็กและ แสดงความสามารถ เทศบาล

เยาวชนมีความกล้า และสร้างความสนุก /ศูนย์พัฒนา

แสดงออกในทางท่ีดี สนานเพลิดเพลิน เด็กเล็กฯ

รวม 2  โครงการ - - 100,000 200,000 200,000 200,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 3 - 206



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและ  - เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่  - รณรงค์เชิญชวนประชาชน - 10,000 10,000 10,000 - พ่นยาฆ่าเช้ือในสถานท่ี  - เขตเทศบาลปลอดจาก กอง

ควบคุมโรคไข้หวัดนก ระบาดของโรคไข้หวัดนกในเขต ท่ีเล้ียงสัตว์ปีกร่วมกันท า เล้ียงสัตว์ปีกและแหล่ง โรคไข้หวัดนก สาธารณสุข

เทศบาล ความสะอาดสถานท่ีเล้ียงสัตว์ อาศัยของนกในเขต

 - ควบคุมการแพร่ระบาดของ ปีกของตนเอง เทศบาลท้ัง 17 ชุมชน 

โรคไข้หวัดนกกรณีเกิดการระบาด  - จัดทีมพ่นยาฆ่าเช้ือโรคใน 2 คร้ังต่อปี

 ของโรค สถานท่ีเล้ียงสัตว์ปีกและ

แหล่งอาศัยของนกธรรมชาติใน

17 ชุมชน

2 รณรงค์ป้องกันและ -เพ่ือป้องกันและควบคุม -จัดหน่วยเคล่ือนท่ีออกให้ - 30,000 30,000 30,000 - จ านวนสุนัขและแมว - เขตเทศบาลปลอด กอง

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าท่ีสามารถ บริการฉีดวัคซีนป้องกัน ได้รับการฉีดวัคซีนท้ัง จากโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุขฯ

เกิดข้ึนในสุนัขและแมว โรคพิษสุนัขบ้าใน 17 ชุมชน  17 ชุมชน ร้อยละ 80

ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน - สุนัขและแมวได้รับการ

- ประสานส านักงานปศุสัตว์ ข้ึนทะเบียน ร้อยละ 80

จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์ - สุนัขและแมวเพศเมีย

อ าเภอในการท าหมันสุนัขและ  ได้รับการฉีดยาคุม

แมว เพ่ือควบคุมประชากรสุนัข และท าหมัน ร้อยละ80

และแมวช่วงเดือนเมษายน

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.5 แผนงาน  : การพาณิชย์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานการพาณิชย์ หน้า 3 - 207



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.5 แผนงาน  : การพาณิชย์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

3 ควบคุมยุงลายเพ่ือ - เพ่ือการก าจัดยุงลายท่ีเป็น - จัดท าแผนพ่นสารเคมี 20,000 20,000 20,000 - พ่นสารเคมีก าจัด - สามารถควบคุมและ กอง

ป้องกันโรคไข้เลือดออก พาหะน าโรคไข้เลือดออก ก าจัดยุงและแมลงภายใน ยุงและแมลง ในเขต ก าจัดยุงลาย และ สาธารณสุขฯ

- เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้แก่ประ ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล  เทศบาล ท้ัง 17  ชุมชน จ านวนผู้ป่วยโรค

ไข้เลือดออกลดลงชาชน ในการควบคุมและโรคท่ีมี ในช่วงการระบาดระหว่าง  ในช่วงการระบาด ไข้เลือดออกลดลง

ยุงเป็นพาหนะน าโรค เดือนพฤษภาคม–กันยายน เดือนพฤษภาคม -

-เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคท่ีมี กันยายน อย่างน้อย   

ยุงเป็นพาหนะ โดยใช้นวัตกรรม เดือนละ 1 คร้ัง

ท้องถ่ิน - ในกรณีพบผู้ป่วย

ในเขตเทศบาล จะ

ใช้มาตรการเร่งด่วน

เพ่ือควบคุมการ

ระบาด คือ พ่นสาร

เคมีในบ้านผู้ป่วยและ

พ้ืนท่ีรอบบ้านในรัศมี

อย่างน้อย 100 เมตร 

ภายใน  24 ช่ัวโมง

และพ่นอย่างน้อย

23 คร้ัง แต่ละคร้ัง

ห่างกัน 0 ,3 ,7 วัน

4 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีสถานท่ี  -ผู้ประกอบการในตลาดสด 500,000 500,000 - - ร้อยละ 100 ของ  - ผู้ประกอบการมี กอง

แผงลอยให้เช่าขายของ จ าหน่ายสินค้า หนองดอก ผู้ประกอบการมีสถาน สถานท่ีจ าหน่ายสินค้า สาธารณสุข

 - เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ ท่ีจ าหน่ายสินค้า

ผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานการพาณิชย์ หน้า 3 - 208



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.5 แผนงาน  : การพาณิชย์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุง -เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีสถานท่ี -ผู้ประกอบการในตลาดสด - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 -ร้อยละ 100 ของผู้ -ผู้ประกอบการมีสถานท่ี กอง

ตลาดสดหนองดอก จ าหน่ายสินค้า หนองดอก ประกอบการมีสถานท่ี จ าหน่ายสินค้า สาธารณสุข

-เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ จ าหน่ายสินค้า

ผู้ประกอบการ

รวม 5  โครงการ - - 500,000 5,560,000 5,060,000 5,060,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานการพาณิชย์ หน้า 3 - 209



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดท าป้ายบอกสถาน -เพ่ือให้เป็นป้ายท่ีแสดง ก่อสร้างป้ายบอกสถานท่ีส าคัญ

ท่ีส าคัญ ป้ายช้ีแหล่งท่องเท่ียว เอกลักษณ์ของเมืองล าพูน -ก่อสร้างและจัดท า 100,000 - 100,000 100,000 -ประชาชนและนักท่อง -ท าให้ประชาชน กองช่าง

และป้ายบอกช่ือถนน ซอย -เพ่ือให้ประชาชนและ ป้ายบอกสถานท่ี   เท่ียว รู้จักแหล่ง และนักท่องเท่ียว

นักท่องเท่ียวทราบสถานท่ี ส าคัญ จ านวน 20 ป้าย   ท่องเท่ียวในชุมชน รู้จักแหล่งท่องเท่ียว

ส าคัญ แหล่งท่องเท่ียว เมืองล าพูน เพ่ิมข้ึน ในชุมชน

ชุมชนช่ือและเส้นทางของ ร้อยละ 80

ถนน-ซอยในเขตเทศบาล

-เพ่ือประชาสัมพันธ์และ ก่อสร้างป้ายช้ีแหล่งท่องเท่ียวชุมชน  

ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวของ -ก่อสร้างและจัดท า - 250,000 - - -ประชาชนและ -ท าให้ประชาชน กองช่าง

จังหวัด รองรับการเข้าสู่ ป้ายช้ีแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวรู้จัก และนักท่องเท่ียว

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ชุมชน จ านวน 100 ป้าย ช่ือถนนและเส้นทาง รู้จักช่ือถนน และ

-เพ่ือบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ในเขตเทศบาลเพ่ิมข้ึน เส้นทางในเขต

ซุ้มประตูเมืองท่ีช ารุด ร้อยละ 80 เทศบาล

ก่อสร้างป้ายบอกช่ือถนน-ซอย

-ก่อสร้างและจัดท า - 1,000,000 - - -ประชาชนและนักท่อง -ประชาชนและ กองช่าง

ป้ายบอกช่ือถนน-ซอย เท่ียว รู้จักช่ือถนน นักท่องเท่ียวรู้จัก

ในเขตเทศบาล จ านวน ซอย ในเขตเทศบาล ช่ือถนน ซอย ในเขต

50 ป้าย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 เทศบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 210



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการจัดท าป้ายบอกสถาน ก่อสร้างซุ้มป้ายต้อนรับ  

ท่ีส าคัญ ป้ายช้ีแหล่งท่องเท่ียว -ออกแบบ ก่อสร้าง 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 -ประชาชนและ -ประชาชนมีรายได้ กองช่าง

และป้ายบอกช่ือถนน ซอย และจัดท าซุ้มป้าย นักท่องเท่ียว ได้รับ เพ่ิมข้ึนจากการมา

(ต่อ) ต้อนรับข้ามถนนใน ทราบสถานการณ์ เท่ียวชมเมืองล าพูน
เขตเทศบาล ต้อนรับของเทศบาล ของนักท่องเท่ียว

หรือการประชา-

สัมพันธ์เพ่ือการท่อง

เท่ียวเพ่ิมมากย่ิงข้ึน

2 โครงการก่อสร้างท่อ/ -เพ่ือระบายน้ าเสียและลด ก่อสร้างท่อระบายน้ า

รางระบายน้ าภายในเขต ความเสียหายของผิวจราจร -ก่อสร้างวางท่อและ 500,000 500,000 500,000 500,000 -ระบบการระบายน้ า -ระบบระบายน้ า กองช่าง

เทศบาล -เพ่ือป้องกันมิให้เกิด รางระบายน้ าถนน  ในเขตเทศบาลมี ภายในเขตเทศบาล

น้ าท่วมขังสามารถระบาย และซอยต่างๆภายใน การใช้งานท่ีดีย่ิงข้ึน สามารถใช้งานได้

น้ าได้อย่างรวดเร็ว เขตเทศบาล สามารถระบายน้ า ตามปกติและป้องกัน

ได้อย่างรวดเร็ว การเกิดอุบัติเหตุ

-แก้ปัญหาท่อระบายน้ า -ขุดลอกท่อระบายน้ า 200,000 200,000 200,000 200,000 -การระบายน้ า -การระบายน้ าเป็น

และคูคลองอุดตัน และขุดลอกคูคลอง ไหลลงสู่ท่อระบายน้ า ไปด้วยความสะดวก

-แก้ปัญหากล่ินเหม็นของน้ าขัง ภายในเขตเทศบาล ได้สะดวก ไม่มีกล่ิน และไม่มีกล่ินเหม็น

ในท่อระบายน้ าและ คูคลอง เหม็นจากการอุดตัน อันเน่ืองมาจากน้ าขัง

ของท่อระบายน้ า

ซ่อมแซมฝาท่อและท่อระบายน้ า

-เพ่ือซ่อมแซมฝาท่อและ -ซ่อมแซมฝาท่อและ 200,000 200,000 200,000 200,000 -สภาพฝาท่อระบาย -ฝาท่อระบายน้ าและ กองช่าง

ท่อระบายน้ าภายในเทศบาล ท่อระบายน้ าท่ีช ารุด    น้ าได้รับการซ่อมแซม ระบบระบายน้ าได้รับ

ภายในเขตเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ การซ่อมแซมให้ใช้งาน

ปกติ ลดการเกิด ได้ตามปกติ  ลดการ

อุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี เกิดอุบัติเหตุ และเกิด

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 211



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างท่อ/ -เพ่ือระบายน้ าเสียและลดความ -ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ความเป็นระเบียบ

รางระบายน้ าภายในเขต เสียหายของจราจร ถนน ซอย ภายในเขตเทศบาล

เทศบาล -เพ่ือป้องกันมิให้เกิดน้ าท่วมขัง ดังน้ี

(ต่อ) สามารถระบายน้ าได้อย่างรวด

เร็ว

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า - ก่อสร้างวางท่อระบาย 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 -มีการก่อสร้างวางท่อ -มีท่อ/รางระบายน้ าท่ี กองช่าง

ถนนสนาม-กีฬา ซอย 4 ก - บริเวณถนนสนามกีฬา ระบายน้ าบริเวณถนน สามารถระบายน้ าได้  

ซอย 4 ข ซอย 4 ก - ซอย 4 ข สนามกีฬา ซอย 4 ก - สะดวกและไม่มีกล่ินเหม็น

    ซอย 4 ข

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า -ก่อสร้างวางท่อระบาย 552,000 552,000 - - -มีการก่อสร้างวางท่อ -มีท่อ/รางระบายน้ าท่ี กองช่าง

ถนนหลังส านักงานทรัพยากร- น้ า พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ระบายน้ าบริเวณถนนหลัง สามารถระบายน้ าได้

ธรรมชาติฯ ถนนหลังส านักงาน ส านักงานทรัพยากรฯ สะดวกและไม่มีกล่ินเหม็น

ทรัพยากรธรรมชาติ อันเน่ืองมาจากน้ าท่วมขัง

และส่ิงแวดล้อม แยก

หลังส านักงานการไฟฟ้าฯ     

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า -ก่อสร้างวางท่อระบาย 657,800 657,800 - - -มีการก่อสร้างวางท่อ -มีท่อ/รางระบายน้ าท่ี กองช่าง

ถนนสนาม-กีฬา ซอย 5 น้ า ค.ส.ล.ความยาว ระบายน้ าบริเวณถนน สามารถระบายน้ าได้

ประมาณ 253 เมตร สนามกีฬา ซอย 5 สะดวกและไม่มีกล่ิน

บริเวณถนนสนามกีฬา เหม็นอันเน่ืองมาจากน้ า

ซอย 5 ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า -ก่อสร้างรางระบายน้ า 370,900 370,900 - - -มีการก่อสร้างรางระบาย -มีท่อ/รางระบายน้ าท่ี กองช่าง

ถนนวังซ้าย ซอย 1 ค.ส.ล.พร้อมยกระดับราง น้ า  ถนนวังซ้าย ซอย 1 สามารถระบายน้ าได้ ชุมชน

ระบายน้ าของเดิมบริเวณ สะดวก ชัยมงคล

ถนนวังซ้าย ซอย 1

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 212



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างท่อ/ ก่อสร้างรางระบายน้ า -ก่อสร้างรางระบายน้ า 109,000 109,000 - - -มีการก่อสร้างรางระบาย -มีท่อ/รางท่ีสามารถ กองช่าง

รางระบายน้ าภายในเขต ถนนประตูล้ี ค.ส.ล.บริเวณถนน น้ า ค.ส.ล.บริเวณถนน แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ชุมชน

เทศบาล ประตูล้ี ซอยข้างโรงพิมพ์ ประตูล้ี ซอยข้างโรงพิมพ์ ประตูล้ี

(ต่อ) ณัฐพล ณัฐพล

ก่อสร้างรางระบายน้ า -ก่อสร้างรางระบายน้ า 316,800 316,800 316,800 316,800 -มีการก่อสร้างรางระบาย -มีท่อ/รางระบายน้ าท่ี กองช่าง

ถนนสันป่ายาง ซอย 16 ค.ส.ล.บริวเณถนน น้ า ค.ส.ล.บริเวณถนน สามารถระบายน้ าได้ ชุมชน

สันป่ายาง ซอย 16 สันป่ายาง ซอย 16 สะดวกและไม่มีกล่ิน หนองเส้ง

(ศาลเจ้าแม่ทับทิบ) เหม็นอันเน่ืองมาจากน้ า

ระยะทาง 132 เมตร ท่วมขัง

ก่อสร้างวางท่อ -ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 330,000 330,000 330,000 330,000 -มีการก่อสร้าง -มีรางระบายน้ าท่ี กองช่าง

ระบายน้ าถนนวังทอง ค.ส.ล.บริเวณถนนวังทองต้ัง วางท่อระบายน้ า สามารถใช้งานได้ตาม ชุมชนหน้า

แต่ร้านตัดผมถึงบ้านนางบัวเงา บริเวณถนนวังทอง ปกติและไม่เกิดการอุดตัน สถานีรถไฟ

การะธรรม

ก่อสร้างวางท่อ -ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 150,000 150,000 150,000 150,000 -มีการก่อสร้างวาง -มีรางระบายน้ าท่ี กองช่าง

ระบายน้ าถนนวังซ้าย ค.ส.ล.บริเวณถนนวังซ้าย ท่อระบายน้ าบริเวณ สามารถใช้งานได้และไม่ ชุมชนหน้า

ซอย 2 ซอย 2 ถนนวังซ้าย ซอย 2 ตามปกติเกิดการอุดตัน ชัยมงคล

-เพ่ือระบายน้ าเสียและลดความ -ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า - - - -

เสียหายของจราจร ถนน ซอย ภายในเขตเทศบาล

-เพ่ือป้องกันมิให้เกิดน้ าท่วมขัง ดังน้ี

สามารถระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว

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

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

ถนนหลังศาลากลางจังหวัด ได้สะดวกและไม่มี

ล าพูนถึงแยกถนนรอบเมืองใน   กล่ินเหม็นอันเน่ือง

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 213



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างท่อ/    มาจากน้ าท่วมขัง

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

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

(ต่อ)  968.00 เมตร บริเวณ ซอย 7 ได้สะดวกและไม่มี

 ถนนสนามกีฬา ซอย 7 กล่ินเหม็นอันเน่ือง

   มาจากน้ าท่วมขัง

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

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

ซอย 10 ความยาวไม่น้อยกว่า ระบายน้ าบริเวณ ให้น้ าสามารถไหล

265.00 เมตร บริเวณ ถนนเจริญราษฎร์ ระบายได้สะดวก

ถนนเจริญราษฎร์ ซอย 10 ซอย 10 มากย่ิงข้ึน

ปรับปรุงยกระดับขอบราง -ปรับปรุงยกระดับขอบ 137,362 - - - -มีการปรับปรุง -รางระบายน้ า

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

ความยาวไม่น้อยกว่า ระบายน้ าบริเวณ ให้น้ าสามารถไหล  

88.00 เมตร บริเวณ ถนนวังขวาซอย 3 ระบายได้สะดวก

ถนนวังขวา ซอย 3  มากย่ิงข้ึน

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

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

ความยาวไม่น้อยกว่า ระบายน้ าบริเวณ ให้น้ าสามารถไหล  

184.00 เมตร บริเวณ ถนนรอบเมืองใน ระบายได้สะดวก

ถนนรอบเมืองใน ต้ังแต่  มากย่ิงข้ึน

ข้างร้าน เฮือนคนยอง  

ถึงแยกถนนวังขวา ซอย 2
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

รางระบายน้ าภายในเขต ขยายไหล่ทางถนนสันป่ายาง ค.ส.ล.พร้อมขยายไหล่ทาง ระบายน้ าพร้อมขยายไหล่ทาง ไหล่ทางท่ีสามารถ

เทศบาล ซอย 8 ถนนสันป่ายาง ซอย 8 ถนนสันป่ายาง ซอย 8 ระบายน้ าได้สะดวก

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

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

วงศ์ 150.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนภาติกาวงศ์ สะดวกและไม่มีกล่ิน

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

ถนนภาติกาวงศ์ ท่วมขัง

-เพ่ือระบายน้ าเสียและ -ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนน

ลดความเสียหายของจราจร ซอย ภายในเขตเทศบาล ดังน้ี

-เพ่ือป้องกันมิให้เกิดน้ าท่วมขัง

สามารถระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส,ล. - ก่อสร้างรางระบายน้ า 210,600 210,600 210,600 210,600 -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 (ซอยอุดมทรัพย์) ฯลฯ

ก่อสร้างรางระบายน้ า -ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 350,000 350,000 350,000 350,000 -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. 345,600 345,600 345,600 345,600 -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
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างท่อ/ แพ็ตต้ี 3)

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

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

(ต่อ) ซอยข้างร้านเดอะเบส ซอย 2 ร้านเดอะเบส ซอย 2 (ข้างบ้าน หนองเส้ง กล่ินเหม็นอันเน่ืองมาจาก หนองเส้ง

นางฟองจันทร์ ฤกษ์จ าเนียร) น้ าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า -ก่อสร้างรางระบายน้ า 345,600 345,600 345,600 345,600 -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

4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนก -เพ่ือปรับปรุงอาคารอเนก - ปรับปรุงต่อเติมอาคาร - 500,000 - - -อาคารชุมชนสันดอนรอม -ประชาชนในชุมชนได้ กองช่าง

ประสงค์ชุมชนสันดอนรอม ประสงค์ชุมชนสันดอนรอม อเนกประสงค์ชุมชนสันดอน ได้รับการปรับปรุงเพ่ือใช้ รับความสะดวกจากการ ชุมชน

ส าหรับเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม รอม รวมท้ังปรับปรุงห้องน้ า เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม ใช้อาคารชุมชนเป็น สันดอนรอม

ต่างๆ ของชุมชน ,ห้องครัว ฯลฯ ต่างๆ สถานท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุง ก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเท้า ซอย ไหล่ทาง ฯลฯ ในเขตเทศบาล  

ถนน ทางเท้า ซอย ภายใน -เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง ถนน -ก่อสร้างปรับปรุง ผิวจราจร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -สภาพทางเท้าทาง -ได้ทางเท้าท่ีได้ กองช่าง

เขตเทศบาล ทางเท้า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน ถนน ทางเท้า ซอย ฯลฯ ภาย จักรยานได้รับการ มาตรฐาน

-เพ่ืออ านวยความสะดวก ในเขตเทศบาล ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน -ประชาชนได้รับ

ให้แก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา มีความปลอดภัย ความสะดวก และ

ลดอุบัติเหตุ สามารถ ปลอดภัยในการสัญจร

ใช้งานได้อย่างดี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างปรับปรุง -เพ่ือปรับปรุงทาง -ทาสีทางจักรยาน 50,000 50,000 50,000 50,000 -ทางจักรยานได้รับ -ลดปัญหาการเกิด กองช่าง

ถนน ทางเท้า ซอย ภายใน จักรยานและทางเดินเท้า และขอบฟุตบาท    การปรับปรุงให้มีความ อุบัติเหตุจากการใช้

เขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาล ปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง เส้นทางจักรยาน

(ต่อ) ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนท่ีช ารุดภายในเขตเทศบาล

-เพ่ือบ ารุงรักษาถนนและ -ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 800,000 800,000 800,000 800,000 -สภาพถนนและ -ถนนได้รับการ กองช่าง

สะพานให้สามารถใช้การ ถนนท่ีช ารุดเสียหาย สะพานในเขต บ ารุงรักษาซ่อมแซมให้

ได้ดี ในเขตเทศบาล เทศบาลได้รับ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

จ้างเหมาเอกชนบ ารุงรักษาซ่อมแซมถนน/ซอย ทางเท้า ฯลฯ  

-เพ่ือให้เอกชนหรือบุคคล -จ้างเหมาเอกชนบ ารุง 1,279,200 1,279,200 1,279,200 1,279,200 -การบ ารุงรักษาและ -ถนน,ซอย,ทางเท้า กองช่าง

ภายนอกซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ รักษาซ่อมแซมถนน ดูแลถนน ซอย ทางเท้า ได้รับการบ ารุงรักษา

ความช านาญมีส่วนร่วมในการ ซอย ทางเท้า ฯลฯ ในเขตเทศบาลมี ซ่อมแซมให้อยู่สภาพ

ด าเนินกิจการของเทศบาล สภาพใช้งานได้ดีย่ิงข้ึน ท่ีใช้งานได้ดี

-เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง -ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน

ถนน ซอย ไหล่ทาง  ซอย ไหล่ทางภายในเขต

ภายในเขตเทศบาล เทศบาล

-เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไป-มา -ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางเท้า 

ในเขตเทศบาลได้สะดวก สบาย ภายในเขตเทศบาล ดังน้ี

ปรับปรุงผิวจราจรถนน -ปรับปรุงผิวจราจร - - - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ผู้ใช้เส้นทางสัญจรบน กองช่าง

เจริญราษฎร์ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักได้รับ

พร้อมยกระดับบ่อพัก ถนนเจริญราษฎร์ ความสะดวกปลอดภัย

พร้อมทาสีเส้นจราจร ในการใช้เส้นทางสัญจร

บริเวณถนนเจริญราษฎร์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ 6,089,500 - - - -มีการก่อสร้างถนนพารา -เกิดความสวยงาม กองช่าง

ถนน ทางเท้า ซอย ภายใน คอนกรีตบริเวณถนนรอบเมือง ติกคอนกรีตบริเวณถนนรอบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และความเป็นระเบียบ

เขตเทศบาล หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหา เมืองหน้าวัดพระธาตุหริ บริเวณถนนรอบเมืองหน้า เรียบร้อย

(ต่อ) วิหาร ภุญชัยวรมหาวิหาร วัดพระธาตุหริภุญชัย -ลดอุบัติเหตุอันอาจเกิด

วรมหาวิหาร ข้ึนในการใช้เส้นทางสัญจร

-ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียว

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

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม ถนนท่านาง ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชนบ้านท่า

ยกระดับไหล่ทางค.ส.ล. สบายในการสัญจร - ท่านาง

บริเวณถนนท่านาง  

ปรับปรุงผิวจราจร -ปรับปรุงผิวจราจร 750,000 750,000 - - -มีการปรับปรุงผิวจราจรฯ -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไหล่ทาง บริเวณถนนสันป่ายาง ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชนบ้านท่า

ไหล่ทาง ถนนสันป่ายาง พร้อมยกฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ต้ังแต่หน้า YMCA ถึงแยก สบายในการสัญจร - ท่านาง

ถนนสันป่ายาง ต้ังแต่หน้า ถนนสันป่ายาง 

YMCA ถึงแยกถนนสันป่ายาง

ปรับปรุงผิวจราจร -ปรับปรุงผิวจราจร 207,600 207,600 - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางแยกและซอยภายใน การปรับปรุงให้มี ชุมชน

บริเวณถนนวังขวาซอย 3 บริเวณถนนวังขวา ซอย 3 ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม ความสะดวกสบาย ท่าขาม-

ในการสัญจร บ้านฮ่อม

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก -ปรับปรุงผิวจราจร 633,800 633,800 - - -มีการปรับปรุงถนน -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

คอนกรีตถนนวังซ้าย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต วังซ้าย ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชน

บริเวณถนนวังซ้าย  สบาย ชัยมงคล
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.พร้อม -ก่อสร้างขยายไหล่ทาง 599,200 599,200 - - -มีการก่อสร้างไหล่ทาง -ไหล่ทางได้รับก่อสร้าง กองช่าง

ถนน ทางเท้า ซอย ภายใน รางระบายน้ าค.ส.ล.บริเวณถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า พร้อมรางระบายน้ าค.ส.ล ให้มีความสะดวกปลอด ชุมชน

เขตเทศบาล บ้านหลวย ค.ส.ล.บริเวณถนนบ้านหลวย .บริเวณถนนบ้านหลวย ภัยในการสัญจร บ้านหลวย

(ต่อ) ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.บริเวณ -ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. 41,500 41,500 - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

ถนนรอบเมืองนอก แยกบ้านนาง บริเวณถนนรอบเมืองนอก ถนนรอบเมืองนอกแยก ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชน

แสงจันทร์  แสนค าวัง แยกบ้านนางแสงจันทร์ บ้านนางแสงจันทร์  แสน สบายในการสัญจร บ้านหลวย

แสนค าวัง ค าวัง

ปรับปรุงผิวจราจร -ปรับปรุงผิวจราจร 1,896,200 - - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนเช่ือมต่อระหว่าง กองช่าง

ถนนสันเหมืองเหนือ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสันเหมืองเหนือ - ถนนสายหลักและถนน ชุมชน

ถนนสันเหมืองใต้ บริเวณถนนสันเหมือง- สันเหมืองใต้ สายรอง ได้รับการปรับ มหาวัน

เหนือ - ถนนสันเหมืองใต้ ปรุงให้มีความสะดวก

ปลอดภัยในการสัญจร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนจามเทวี -ปรับปรุงผิวจราจร 287,300 287,300 - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

 ซอย 4 (ซอย อุดมสุข) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจามเทวี ซอย 4 ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชน

บริเวณถนนจามเทวี (ซอยอุดมสุข) สบายในการสัญจร จามเทวี

ซอย 4 (ซอยอุดมสุข)

ปรับปรุงผิวจราจร -ปรับปรุงผิวจราจร 91,000 91,000 - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

ถนนจามเทวี ซอย 8 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจามเทวี ซอย 8 ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชน

 ถนนจามเทวี ซอย 8 ในการสัญจร จามเทวี

ก่อสร้างไหล่ทางถนน -ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. 279,400 279,400 - - -มีการก่อสร้างไหล่ทาง -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

จามเทวี ซอย 5 บริเวณถนนจามเทวี ซอย 5 ค.ส.ล.ถนนจามเทวี ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชน

ซอย 5 ในการสัญจร จามเทวี

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 219



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจร -ปรับปรุงผิวจราจร 493,900 493,900 - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

ถนน ทางเท้า ซอย ภายใน ถนนสนามกีฬา ซอย 3 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสนามกีฬา ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชน

เขตเทศบาล ถนนสนามกีฬา ซอย 3 ซอย 3 สบายในการสัญจร สันดอนรอม

(ต่อ) ปรับปรุงผิวจราจร -ปรับปรุงผิวจราจร 824,600 824,600 - - -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

ถนนสนามกีฬา ซอย 7 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสนามกีฬา ซอย 7 ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชน

ถนนสนามกีฬา ซอย 7 สบายในการสัญจร สันดอนรอม

ปรับปรุงผิวจราจร -ปรับปรุงผิวจราจร 1,332,800 1,332,800 1,332,800 1,332,800 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

ถนนสนามกีฬา ซอย 8 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสนามกีฬา ซอย 8 ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชน

ถนนสนามกีฬา ซอย 8 สบายในการสัญจร สันดอนรอม

ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. -ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. 180,000 180,000 - - -มีการก่อสร้างไหล่ทาง -ไหล่ทางได้รับการก่อ กองช่าง

ถนนพระคงฤาษี บริเวณถนนพระคงฤาษี บริเวณถนนพระคงฤาษี สร้างให้มีสภาพท่ีดี และ ชุมชน

ต้ังแต่วัดพระคงฤาษีถึง ถึงแยกถนนเจริญราษฎร์ ใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี สวนดอก

แยกถนนเจริญราษฎร์ ซอย 5

ซอย 5

ก่อสร้างถนนสันป่ายาง -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล 160,000 160,000 - - -มีการก่อสร้างถนน ค.ส.ล -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

ซอยข้างหอพักแพตต้ี 3 บริเวณถนนสันป่ายาง ถนนสันป่ายางซอยข้าง ก่อสร้าง ให้สามารถใช้ ชุมชน

ซอยข้างหอพักแพตต้ี 3 หอพักแพตต้ี 3 ประโยชน์ได้เต็มท่ี และ หนองเส้ง

 อ านวยความ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเจริญตา -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณ 336,000 336,000 - - -มีการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

ซอยข้างร้านเดอะเบส ถนนเจริญตาซอยข้างร้าน บริเวณถนนเจริญตา ซอย ก่อสร้างใช้ประโยชน์ได้ ชุมชน

เดอะเบส ข้างร้านเดอะเบส เต็มท่ี และสะดวกในการ หนองเส้ง

สัญจร
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ก่อสร้างขยายถนนสันป่ายาง -ก่อสร้างขยายถนน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - -มีการก่อสร้าง ขยายถนน -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

ถนน ทางเท้า ซอย ภายใน ต้ังแต่ศาลเจ้าแม่ทับทิมถึงทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สันป่ายางต้ังแต่ศาลเจ้า ก่อสร้างใช้ประโยชน์ได้ ชุมชน

เขตเทศบาล แยกหน้าสถานีรถไฟ ถนนสันป่ายาง ต้ังแต่ แม่ทับทิมถึงทางแยกหน้า เต็มท่ี และอ านวยความ หนองเส้ง

(ต่อ) ศาลเจ้าแม่ทับทิม ถึง สถานีรถไฟ สะดวกในการสัญจร

ทางแยกหน้าสถานีรถไฟ

ปรับปรุงผิวจราจรถนน -ปรับปรุงผิวจราจร 138,118 138,118 138,118 138,118 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

สันป่ายาง ซอย 10 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสันป่ายาง ซอย 10 ก่อสร้างใช้ประโยชน์ได้ ชุมชน

แยกบ้านนายวรรณ พร้อมยกฝาบ่อพักค.ส.ล. แยกบ้านนายวรรณ เต็มท่ี และอ านวยความ ไก่แก้ว

สุวรรณนคร บริเวณถนนสันป่ายาง สุวรรณนคร สะดวกในการสัญจร

ซอย 10 แยกบ้าน

นายวรรณ สุวรรณนคร

ก่อสร้างไหล่ทาง -ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. 160,000 160,000 160,000 160,000 -มีการก่อสร้างไหล่ทาง -ไหล่ทางได้รับการก่อ กองช่าง

บริเวณถนนป่าสัก บริเวณถนนป่าสัก ค.ส.ล.บริเวณถนนป่าสัก ก่อสร้างให้มีสภาพท่ีดี ฃุมชนหน้า

และใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี สถานีรถไฟ

ขยายผิวจราจรถนนเลียบทาง -ปรับปรุงขยายผิวจราจรแอส 100,000 100,000 100,000 100,000 -มีการปรับปรุงขยายผิว -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

รถไฟซอยแยกถนนป่าสัก ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน เลียบ จราจรถนนเลียบทางรถ ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชนหน้า

ทางรถไฟซอยแยกถนนป่าสัก ไฟซอยแยกถนนป่าสัก สบายในการสัญจร สถานีรถไฟ

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก -ปรับปรุงผิวจราจร 50,000 50,000 50,000 50,000 -มีการปรับปรุงผิว -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

คอนกรีตถนนบ้านหลวย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จราจรถนนบ้านหลวย ปรับปรุงให้มีความ ชุมชนบ้านหลวย

ถนนบ้านหลวย บริเวณ บริเวณทางเข้าร้านลาบ สะดวกสบายในการสัญจร

ทางเข้าร้านลาบลุงนิล ลุงนิล
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ก่อสร้างไหล่ทาง -ก่อสร้างขยายไหล่ทาง 120,000 120,000 120,000 120,000 -มีการก่อสร้างขยายไหล่ -ไหล่ทางได้รับการก่อ กองช่าง

ถนน ทางเท้า ซอย ภายใน ถนนช่างฆ้อง ซอย 6 ค.ส.ล.บริเวณถนนช่างฆ้อง ทางค.ส.ล.บริเวณถนน สร้างให้มีสภาพท่ีดี ฃุมชน

เขตเทศบาล  ซอย 6 ต้ังแต่แยกบ้าน ช่างฆ้องซอย 6 ต้ังแต่ และใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี สันป่ายาง

(ต่อ) นางจารุณี มณีขัติ  ถึงแยกโรง บ้านนางจารุณี มณีขัติ หลวง

น้ าด่ืมดิวล่า ถึงแยกโรงน้ าด่ืมดิวล่า

ก่อสร้างไหล่ทาง -ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. 50,000 50,000 50,000 50,000 -มีการก่อสร้างไหล่ทาง -ไหล่ทางได้รับการก่อ กองช่าง

ถนนสันป่ายาง ซอย 7 ถนนสันป่ายาง ซอย 7 ค.ส.ล. บริเวณถนน สร้างให้มีสภาพท่ีดีและ ฃุมชน

สันป่ายาง ซอย 7 ใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี สันป่ายางหลวง

ก่อสร้างไหล่ทาง -ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. 50,000 50,000 50,000 50,000 -มีการก่อสร้างไหล่ทาง -ไหล่ทางได้รับการก่อ กองช่าง

ถนนสันป่ายาง ซอย 8 ถนนสันป่ายาง ซอย 8 ค.ส.ล.บริเวณถนน สร้างให้มีสภาพท่ีดีและ ฃุมชน

สันป่ายาง ซอย 8 ใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี สันป่ายางหลวง

ก่อสร้างไหล่ทาง -ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. 50,000 50,000 50,000 50,000 -มีการก่อสร้างไหล่ทาง -ไหล่ทางได้รับ กองช่าง

ถนนช่างฆ้อง ซอย 6 บริเวณ ถนนช่างฆ้อง ซอย 6 ค.ส.ล.บริเวณถนน การก่อสร้างให้มี ฃุมชน

หน้าบ้านนางวันเพ็ญ ไชยราช บริเวณหน้าบ้านนาง ช่างฆ้อง ซอย 6 สภาพท่ีดี และใช้ สันป่ายางหลวง

วันเพ็ญ ไชยราช ประโยชน์ได้เต็มท่ี

ปรับปรุงผิวจราจรด้วยพารา -ปรับปรุงผิวจราจรด้วย 2,322,400 2,322,400 - - -มีการปรับปรุงผิว -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จราจรด้วยพารา สะดวกในการใช้เส้น

ถนนสันปายาง บริเวณถนนสันป่ายาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางสัญจรและป้องกัน

ถนนสันป่ายาง อุบัติเหตุบนถนนสายรอง

ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ -ปรับปรุงผิวจราจรด้วย 276,100 276,100 276,100 276,100 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ติกคอนกรีตถนนเจริญราษฎร์ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกในการใช้เส้นทาง

ซอย 13 ถนนเจริญราษฎร์ ซอย 13 ถนนเจริญราษฎร์ สัญจรและป้องกัน

ซอย 13 อุบัติเหตุบนถนนสายหลัก
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

ถนน ทางเท้า ซอย ภายใน หลวย ซอย 9 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จราจรแอสฟัลท์ติก- ถนนสายหลักได้รับ  

เขตเทศบาล 526.00 ตารางเมตร บริเวณ คอนกรีต ถนนบ้านหลวย ความสะดวกปลอดภัย

(ต่อ) ถนนบ้านหลวย ซอย 9 ซอย 9 ในการใช้เส้นทางสัญจร

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

สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้าง พร้อมก่อสร้างรางระบาย และความเป็นระเบียบ  

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

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

เทศบาลเมืองล าพูน ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง ถึงสุดเขตเทศบาล ข้ึนในการใช้เส้นทางสัญจร

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว

ประมาณ 274.00 เมตร -ประชาชนได้รับ

บริเวณถนนสนามกีฬา ต้ังแต่ ความสะดวกในการ

แยกถนนสนามกีฬา ซ.6  เดินทางท่องเท่ียว

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ  

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

พันธ์รังสรรค์ ซอย 5 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จราจรแอสฟัลท์ติก ความสะดวกในการใช้  

927.00 ตารางเมตร คอนกรีตถนนจิตตวงศ์ เส้นทางสัญจรและป้อง

พร้อมยกระดับขอบราง พันธ์รังสรรค์ ซอย 5 กันอุบัติเหตุบนถนน

 ระบายน้ า บริเวณถนน สายรอง

 จิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์

ซอย 5

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 223



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนรอบ -ก่อสร้างทางเดินเท้า 452,400 - - - -มีการปรับปรุงทางเดิน -ประชาชนได้รับ

ถนน ทางเท้า ซอย ภายใน เมืองใน ต้ังแต่แยกถนนประตูล้ี ค.ส.ล.พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เท้า บริเวณถนนรอบ ความสะดวกในการ  

เขตเทศบาล ถึงแยกถนนวังขวา 754.00 ตารางเมตร เมืองในต้ังแต่แยกถนน ใช้เส้นทางสัญจร

(ต่อ) บริเวณถนนรอบเมืองใน ประตูล้ีถึงแยกถนนวังขวา และป้องกัน

ต้ังแต่แยกถนนประตูล้ี อุบัติเหตุบนถนน

ถึงแยกถนนวังขวา สายหลัก

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

จิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ซอย 2 ติกคอนกรีตบริเวณถนน จราจรถนนจิตตวงศ์พันธ์- ปรับปรุงให้มีความ  

จิตตวงศ์ พันธ์รังสรรค์ รังสรรค์ ซอย 2 สะดวกสบายในการ

ซอย2 สัญจร

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

ติกคอนกรีตถนนท่านาง ถนนท่านาง ปรับปรุงให้มีความ  

สะดวกสบายในการ

  สัญจร

ก่อสร้างถนนเจริญตา ซอย 3 -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 189,000 189,000 - - -มีการก่อสร้างถนน -ถนนในชุมชนได้รับการ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 420.00 ค.ส.ล. ถนนเจริญตา ก่อสร้างให้มีความ  

ตารางเมตร ถนนเจริญตา บริเวณ ซ.3 (บ้านนางแสง สะดวกสบายในการ  

บริเวณซ.3 (บ้านนางแสง จันทร์ ไข่จินดา) สัญจร

จันทร์ ไข่จินดา)

ก่อสร้างถนนเจริญตา ซอย 4 -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 38,700 38,700 - - -มีการก่อสร้างถนน -ถนนในชุมชนได้รับการ

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

ตารางเมตร ถนนเจริญตา (บ้านนางภาวิณี สะดวกสบายในการ  

บริเวณ ซ.4 (บ้านนางภาวิณี ธนนาทธนะชน) สัญจร

ธนนาทธนะชน)

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 224



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

ถนน ทางเท้า ซอย ภายใน แยกทางไปวัดไก่แก้ว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนช่างฆ้อง แยกทาง ปรับปรุงงให้มีความ  

เขตเทศบาล พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 376.00 ไปวัดไก่แก้วต้ังแต่บ้าน สะดวกปลอดภัยในการ  

(ต่อ)  ตารางเมตร และยกขอบ นายอิน่แก้ว ลาพิงค์ สัญจร

บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ถึงบ้าน นางทองสุก 

เมตร ถนนช่างฆ้อง บริเวณ กล่ินมาลี

แยกทางไปวัดไก่แก้ว ต้ังแต่

บ้านนายอิน่แก้ว ลาพิงค์

ถึงบ้านนางทองสุก กล่ินมาลี

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

คอนกรีตพร้อมก่อสร้างราง ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ถนนพร้อมก่อสร้างราง ถนนสายหลักและสาย  

ระบายน้ าบริเวณถนนสันป่ายาง 2,715.00 ตารางเมตร ระบายน้ าบริเวณถนน รอง ได้รับการปรับปรุง  

ต้ังแต่ท่ีท าการชุมชนไก่แก้ว พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า สันป่ายาง ต้ังแต่ท่ีท าการ ให้มีความสะดวกสบาย

ถึงถนนด้านข้างโบราณสถานกู่ช้าง ยาวประมาณ 200 เมตร ชุมชนไก่แก้วถึงถนนด้าน ในการสัญจรของ

บริเวณถนนสันป่ายาง ต้ังแต่ ข้างโบราณสถานกู่ช้าง ประชาชน และนักท่อง

ท่ีท าการชุมชนไก่แก้วถึง เท่ียวท่ีมาเท่ียวชม

ถนนด้านข้างโบราณสถาน โบราณสถานกู่ช้าง

กู่ช้าง

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

ราษฎร์ ซอย 7 ต้ังแต่ปาก ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ถนนเจริญราษฎร์ ซ.7 ปรับปรุงให้มีความ  

ซอย 7 ถึงสามแยกหน้าโรงเรียน 146.00 ตารางเมตร ต้ังแต่ปาก ซอย 7  ถึง สะดวก สบายในการ  

อนุบาลคริสเตียน พร้อมยกขอบบ่อพัก สามแยกหน้าโรงเรียน สัญจร

ขนาด 0.90 x 0.90 เมตร อนุบาลคริสเตียน

บริเวณถนนเจริญราษฎร์ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 225



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างปรับปรุง  ซ.7 ต้ังแต่ปากซอย 7 ถึง

ถนน ทางเท้า ซอย ภายใน สามแยกหน้าโรงเรียนอนุบาล

เขตเทศบาล คริสเตียน

(ต่อ) ปรับปรุงผิวจราจรถนนไก่แก้ว -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - 52,000 - - -มีการปรับปรุงผิว -ถนนในชุมชนได้รับ

บริเวณสามแยก(กู่ไก่) ติกคอนกรีต พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จราจรถนนไก่แก้วบริเวณ การปรับปรุงให้มีความ  

150.00 ตารางเมตร สามแยก(กู่ไก่) สะดวกสบายในการ  

ถนนไก่แก้ว บริเวณสามแยก สัญจร

(กู่ไก่)

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

ซอย 10 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกในการใช้เส้นทาง ชุมชน

 2,438.00 ตารางเมตร ถนนจามเทวี ซอย 10 สัญจร จามเทวี

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า

และยกขอบรางระบายน้ า

บริเวณถนนจามเทวี ซอย10

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

ซอย 1 ติกคอนกรีต พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จราจรแอสฟัลท์ติก- ความสะดวกในการ ชุมชน

1,496.00 ตารางเมตร คอนกรีต ถนนจามเทวี ใช้เส้นทางสัญจร จามเทวี

พร้อมยกระดับรางระบายน้ า ซอย  1

และยกขอบบ่อพัก บริเวณ

ถนนจามเทวี ซอย 1  

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

กีฬา ซอย 1 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า แอสฟัลท์ติก ถนนสนาม ความสะดวกในการ ชุมชน

 1,814.00 ตารางเมตร กีฬา ซอย 1 ใช้เส้นทางสัญจร สันดอนรอม

พร้อมยกขอบรางระบายน้ า

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 226



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างปรับปรุง  และขอบบ่อพักบริเวณถนน

ถนน ทางเท้า ซอย ภายใน สนามกีฬาซอย 1

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

(ต่อ) กีฬา ซอย 2 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า แอสฟัลท์ติกถนนสนาม สะดวกในการใช้เส้นทาง ชุมชน

1,966.00 ตารางเมตร กีฬา ซอย 2 สัญจร สันดอนรอม

พร้อมยกขอบรางระบายน้ า  

และขอบบ่อพักบริเวณถนน

สนามกีฬา ซอย 2

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

กีฬา ซอย 4 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า แอสฟัลท์ติกถนนสนาม สะดวกในการใช้เส้นทาง ชุมชน

1,730.00 ตารางเมตร กีฬา ซอย 4 สัญจร สันดอนรอม

พร้อมยกขอบรางระบายน้ า  

บริเวณถนนสนามกีฬา ซอย4

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

กีฬา ซอย 5 ติกคอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า แอสฟัลท์ติกถนนสนาม สะดวกในการใช้เส้นทาง ชุมชน

3,107.00 ตารางเมตร กีฬา ซอย 5 สัญจร สันดอนรอม

พร้อมยกขอบรางระบายน้ า  

บริเวณถนนสนามกีฬา ซอย5

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

 ซอย ไหล่ทาง ภายในเขต  ซอย ไหล่ทาง ภายในเขต

เทศบาล เทศบาล

-เพ่ือให้ประชาชนสัญจร -ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางเท้า

ไป-มาในเขตเทศบาล ภายในเขต เทศบาล ดังน้ี

ได้สะดวก สบาย

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 227



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

ถนน ทางเท้า ซอย ภายใน สันป่ายาง บริเวณหน้าครัว ติกคอนกรีตบริเวณถนนด้าน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ความสะดวกจากการใช้เส้น ชุมชน

เขตเทศบาล สันป่ายางหลวงถึงร้านเสริม หน้าครัวสันป่ายางหลวงและ สันป่ายาง ฯ ทางสัญจร สันป่ายาง

(ต่อ) สวยเกศแก้ว ร้านเสริมสวยเกศแก้ว หลวง

 

ปรับปรุงผิวจราจร -ปรับปรุงผิวจราจร 216,900 216,900 216,900 216,900 -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

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

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกู่ช้างฯ จ านวน 1 แห่ง ในการใช้เส้นทางสัญจร ชุมชน

ถนนกู่ช้าง ซอยข้างบ้าน ไก่แก้ว

นายพิทยา  แก้วมา  

ปรับปรุงผิวจราจร -ปรับปรุงผิวจราจร 83,600 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 100,300 100,300 100,300 100,300 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บุปผาสวรรค์ ซอย 5 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในการใช้เส้นทางสัญจร ชุมชน

บุปผาสวรรค์ ซอย 5 บุปผาสวรรค์ ซอย 5 สันดอนรอม

  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 228



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

ถนน ทางเท้า ซอย ภายใน โรงเรียนประตูล้ี ซอย 1 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ในการใช้เส้นทางสัญจร ชุมชน

เขตเทศบาล หลังโรงเรียน ประตูล้ี ซอย 1 หลังโรงเรียนประตูล้ี บ้านหลวย

(ต่อ) ปรับปรุงผิวจราจร -ปรับปรุงผิวจราจร 288,000 288,000 288,000 288,000 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนสันป่ายาง ซอย 3 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ในการใช้เส้นทางสัญจร ชุมชนบ้านท่า

ถนนสันป่ายาง ซอย 3 สันป่ายาง ซอย 3 ถึงซอย -ท่านาง

- ซอยโรงน้ าแข็ง โรงน้ าแข็ง  

ถนน ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาล

-เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไป-มา -ก่อสร้างปรับปรุง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -สภาพพ้ืนผิวจราจร -ถนนในเขตเทศบาล กองช่าง

ในเขตเทศบาล ได้สะดวกสบาย ผิวจราจรถนน ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลมี ได้มาตรฐานและ

ภายในเขตเทศบาล มาตรฐานและการ สะดวกในการสัญจร

สัญจรสะดวกย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบเมืองใน ฝ่ังติดเมือง

- เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้ได้ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม - 3,668,000 - - - มีการก่อสร้างถนนคอน -เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว กองช่าง

มาตรฐาน เหล็ก ถนนรอบเมืองใน ฝ่ังติด กรีตเสริมเหล็กถนนรอบ เชิงอนุรักษ์

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ เมืองกว้างเฉล่ีย 14.00 เมตร เมืองในฝ่ังติดเมือง -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านส่ิง

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว ยาว 426.00 เมตร หนา0.15 แวดล้อมอย่างย่ังยืน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

6,000 ตารางเมตร

ปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญราษฎร์

-เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุงทางเท้า -ปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญ - 8,590,888 - - -มีการปรับปรุงทางเท้า -ทางเท้าได้รับการปรับ กองช่าง

ถนนภายในเขตเทศบาล ราษฎร์ต้ังแต่บริเวณแยกประตู ถนนเจริญราษฎร์ ต้ังแต่ ปรุงให้เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ

-เพ่ือรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้ ช้างสีถึงสุดเขตเทศบาล ความ บริเวณแยกประตูช้างสี รองรับคนทุกกลุ่ม ให้ได้รับ

อย่างเท่าเทียมกัน ยาวถนน 2,200 เมตร ถึงสุดเขตเทศบาล ความสะดวกในการเดิน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ทางเท้าหน้า 0.07 เมตร หรือ ทางท่องเท่ียวและสัญจร

ถนน ทางเท้า ซอย ภายใน มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,560 

เขตเทศบาล ตารางเมตร

(ต่อ)

6 โครงการจัดท าระบบน้ าสวน ติดต้ังระบบให้น้ ารอบคูเมืองและเกาะกลาง

สาธารณะ -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ -ปรับปรุงระบบให้น้ า 500,000 - 500,000 500,000 -สามารถท าให้ระบบ -สวนรอบคูเมือง กองช่าง

การดูแลรักษาภูมิทัศน์ รอบคูเมือง จ านวน 7 คูเมือง  การจ่ายน้ าสวนต่างๆ เกาะกลาง และสวนริม

รอบคูเมืองและเกาะกลาง ในเขตเทศบาล น้ ากวง เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว

-เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบ -ติดต้ังระบบให้น้ าเกาะกลาง - 300,000 - - มีความครอบคลุม สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม

ร้อยสวยงามของบ้านเมือง ต้ังแต่หน้าวัดช้างรองถึง  พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ -สภาพแวดล้อมเมืองเกิด

แยกประตูมหาวัน ท้ังหมดได้อย่างท่ัวถึง ความเป็นระเบียบสวยงาม

-จัดหาแหล่งน้ าใช้ในการ -ติดต้ังระบบให้น้ า - 98,000 - - -มีวัสดุอุปกรณ์

ให้น้ าไม้ดอก ไม้ประดับ ริมน้ ากวง ต้ังแต่ท่านาง  ส าหรับรดน้ าสวน

ไม้ยืนต้นและสนามหญ้า ถึงท่าขาม สาธารณะท่ีสมบูรณ์

-เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว -ติดต้ังระบบให้น้ า - - 200,000 200,000 -ประหยัดพลังงาน

และมีประสิทธิภาพในการ บริเวณสะพานท่านาง  ในการรดน้ าต้นไม้

ปฏิบัติงาน ท่าสิงห์ จ านวน 2 แห่ง

-ลดปัญหาความแห้งแล้ง -คูเมือง 15 คูเมือง 150,000 - 150,000 150,000

และต้นไม้ตายในช่วงฤดูแล้ง

-เพ่ือให้ระบบการให้น้ าสาธารณะ -ติดต้ังระบบการให้น้ าสวน - - 250,000 250,000

ท่ีสมบูรณ์ สาธารณะท่าขาม จ านวน 1 แห่ง  

-เพ่ือลดการใช้แรงงานคน -ติดต้ังระบบให้น้ าสวน 350,000 - 350,000 350,000

ในด้านการบ ารุงรักษาให้น้ า สาธารณะกู่ช้างจ านวน 1 แห่ง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการจัดท าระบบน้ าสวน -เพ่ือเป็นการประหยัดค่า

สาธารณะ ใช้จ่ายในด้านการให้น้ าสวน

(ต่อ)

7 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะ -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน -ติดต้ังเสาไฟฟ้าและ 6,500,000 - 6,500,000 6,500,000 -ท าให้ระบบไฟฟ้า -ถนนในเขตอนุรักษ์ กองช่าง

ภายในเขตเทศบาล แสงสว่างบริเวณถนน แสงสว่าง ถนนในเขต เมืองเก่าได้รับการ  

เมืองล าพูนรองรับการจัด เจริญราษฎร์ตลอด เทศบาลมีความสว่าง ปรับปรุงให้มีความ  

ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน แนว ท้ัง 2 ฝ่ังถนน ครอบคลุมพ้ืนท่ี เป็นระเบียบ เรียบร้อย

ในเขตอนุรักษ์เมืองเก่า จ านวน 100 จุด ท้ังหมด สวยงาม

โดยการปรับปรุงระบบ -ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะ - - 12,000,000 12,000,000

จ าหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ใต้ดินบริเวณถนนรอบเมืองใน

,ถนนชัยมงคล,ถนนมุกดา

จ านวน 4 แห่ง   

-เพ่ือต่อยอดการพัฒนา -ติดต้ังเสาไฟฟ้าและ - 2,500,000 - - -ท าให้ระบบไฟฟ้า -ถนนมีความเป็นระเบียบ กองช่าง

ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน แสงสว่างบริเวณถนน แสงสว่างถนนภายใน เรียบร้อยสวยงาม

โดยการปรับปรุงระบบ รอบเมืองใน,รอบเมือง เขตเทศบาลมีความ -ประชาชนในชุมชน

ไฟฟ้าสาธารณะตามถนน นอก,ถนนมุกดา จ านวน สว่างครอบคลุม และประชาชนท่ัวไป

สายหลัก สายรองภายใน จ านวน 4 แห่ง พ้ืนท่ีท้ังหมด ปลอดภัยจากการ

เขตเทศบาลเมืองล าพูน ขับข่ึและเดินทางสัญจร

-เปล่ียนโคมท่ีเก่าและ -ติดต้ังเสาไฟฟ้าและ - - - -

ช ารุดจากอายุการใช้งาน แสงสว่างบริเวณถนน

และปรับปรุงโคมไฟฟ้า รอบเมืองนอก แยกท่านาง 

ให้ได้มาตรฐานการไฟฟ้า (คูเมืองท่ี 1) จ านวน 2 จุด
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า -เพ่ือเตือนประชาชนให้

สาธารณะ ได้รับความสะดวกและ

(ต่อ) ปลอดภัยในการสัญจร

จัดซ้ือโคมไฟฟ้า

-แก้ไขระบบไฟฟ้าให้สามารถ -จัดซ้ือโคมไฟฟ้า - 1,000,000 - - -ถนนสันป่ายาง -การปฎิบัติงานมี กองช่าง

ท างานได้ดีข้ึน เมทัลไลท์ 250 วัตต์ ถนนรอบเมืองนอก ประสิทธิภาพเพ่ิม

-เกิดความสะดวกและปลอดภัย ติดต้ังบริเวณถนนสันป่า มีการติดต้ังอุปกรณ์ การให้บริการ

แก่ประชาชน ยาง ถนนรอบเมืองนอก ไฟฟ้าแสงสว่าง ประชาชนได้ท่ัวถึง

-เพ่ือบริการประชาชนให้ได้รับ จ านวน 130 ชุด อย่างท่ัวถึง

ความสะดวกและปลอดภัย

ปรับปรุงโคมไฟฟ้า

-เพ่ือให้มีไฟฟ้าสาธารณะ -ส ารวจและปรับปรุง - 360,000 - - -ท าให้ระบบไฟฟ้า -ประชาชนได้รับ กองช่าง

เพียงพอต่อความต้องการ โคมโซเด้ียมทางแยก แสงสว่างถนนภายใน ความสะดวกและ

ของประชาชน ต่างๆ ในเขตเทศบาล เขตเทศบาลมีความ ปลอดภัยในการสัญจร

 จ านวน 30 ชุด สว่างครอบคลุม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

พ้ืนท่ีท้ังหมด -บ้านเมืองเกิดความ

เป็นระเบียบ เรียบร้อย

สวยงาม

ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ -ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า - 210,000 - - -ถนนสายต่างๆภายใน -ประชาชนได้รับ กองช่าง

-เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย สปอร์ตไลท์ ขนาด เขตเทศบาลมีความ ความสะดวกและ

ในชีวิตและทรัพย์สินของ 400 วัตต์ จ านวน สว่างครอบคลุม ปลอดภัยในการสัญจร

ประชาชน 40 ชุด พ้ืนท่ีท้ังหมด

-เพ่ือบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะ 

ตามถนนสายต่างๆภายใน

เขตเทศบาลเมือง ล าพูน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า -เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซมและ

สาธารณะ ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน

(ต่อ) เขตเทศบาลเมือง ล าพูน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า -ปรับปรุงโคมไฟ - 150,000 - - สวนสาธารณะ -ประชาชนท่ีมาใช้ กองช่าง

แสงสว่างสวนสาธารณะ สวนสาธารณะหน้า (น้ าพุช้าง) ได้รับ พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ

วัดมหาวัน(น้ าพุช้าง) การเปล่ียนโคม ได้รับความสะดวก

จ านวน 45 จุด และ ไฟฟ้าและสาย ปลอดภัย

เปล่ียนสายไฟฟ้าท้ังระบบ ไฟฟ้า จ านวน 45 จุด

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ -ติดต้ังและขยายเขต - 150,000 - - มีไฟฟ้าส่องสวาง -ท าให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมพ้ืนท่ี อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

ภายในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลฯ เพ่ิมข้ึน ปลอดภัยในชีวิตและ

เมืองล าพูน ทรัพย์สินของประชาชน

จ้างเหมาเอกชนซ่อมบ ารุง -จ้างเหมาเอกชนซ่อม 496,944 506,883 517,021 517,021 -ไฟฟ้าสาธารณะ -ท าให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ บ ารุงไฟฟ้าและอุปกรณ์     ในเขตเทศบาลได้รับ อย่างท่ัวถึงและเกิด

ไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้องตาม การซ่อมบ ารุง ให้ใช้งาน ความปลอดภัยในชีวิต

ถนนสายต่างๆ ภายใน ได้ตามปกติ และทรัพย์สินของ

เขตเทศบาล ประชาชน

บ ารุงรักษา ซ่อมแซม -บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 120,000 120,000 120,000 120,000 -มีการซ่อมแซมบ ารุง -อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ กองช่าง

และติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า รักษาติดต้ังอุปกรณ์ ภายในเขตเทศบาลฯ

ท่ีใช้ในงานประเพณี ไฟฟ้าแสงสว่าง ได้รับการบ ารุงรักษา

งานรัฐพิธี และงานประดับ ในงานพิธีได้อย่างท่ัวถึง ซ่อมแซม ให้สามารถ

ไฟฟ้าตามสถานท่ีต่างๆ ใช้งานได้ตามปกติ

-บ ารุงรักษา ซ่อมแซม -ไฟก่ิงในเขตเทศบาล

และติดต้ังไฟก่ิง โคมไฟ ได้รับการบ ารุงรักษา

ตามถนนสายต่างๆ

ภายในเขตเทศบาล

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 233



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการก่อสร้างระบบ -เพ่ือให้ชุมชนมีไฟส่องสว่างและ -ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ได้รับความสะดวกจากการใช้ สาธารณะภายในเขตเทศบาล

เส้นทางสัญจร -ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง

-เพ่ือลดอุบัติเหตุใน สาธารณะถนน ซอยภายใน

ชุมชน เขตเทศบาล ดังน้ี

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง -ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1,000,000 1,000,000 - - -มีการก่อสร้างระบบ -ชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง กองช่าง

สาธารณะบริเวณทางเดิน สาธารณะบริเวณทางเดิน ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ เพียงพอ ชุมชน

ริมตล่ิงแม่น้ ากวง ริมตล่ิงแม่น้ ากวง ต้ังแต่แยก ทางเดินริมตล่ิงแม่น้ ากวงฯ -ประชาชนได้รับความ บ้านหลวย

ถนนบ้านหลวย ซอย 12 สะดวกจากการใช้เส้น

ถึงสะพานบ้านยู้ ทางสัญจร

ก่อสร้างเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคม -ก่อสร้างเสาไฟฟ้าพร้อม 30,000 30,000 - - - มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ -ประชาชนในชุมชนได้รับ กองช่าง

แสงสว่างสาธารณะถนน ดวงโคมแสงสว่างสาธารณะ แยกทางเข้าสถานีขนส่ง ความสะดวก สบายใน ชุมชน

บ้านหลวย ถนนบ้านหลวยแยกทางเข้า จ านวน 2 จุด การสัญจร บ้านหลวย

สถานีขนส่ง จ านวน 2 จุด -ลดอุบัติเหตุอันอาจเกิด

ข้ึนในชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ -ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 - มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียง -ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ถนนภาติกาวงค์ ถนนภาติกาวงค์ บริเวณ พอบริเวณตลาดวัดไชย ได้รับความสะดวก ชุมชน

ตลาดวัดไชยชนึก ชนึก สบายในการสัญจร ชัยมงคล

-ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 - มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียง -ประชาชนในชุมชนได้ กองช่าง

สาธารณะถนนวังซ้ายซอย 2 พอ บริเวณถนนวังซ้าย รับความสะดวก สบาย ชุมชน

ซอย 2 ในการสัญจร ชัยมงคล

-ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 80,000 80,000 80,000 80,000 - มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียง -ชุมชนมีไฟส่องสว่าง กองช่าง
สาธารณะถนนไชยมงคล พอบริเวณภายในชุมชน เพียงพอ และป้องกัน ชุมชน

บริเวณหน้าวัดสุพรรณ จ านวน 3 แห่ง อุบัติเหตุในการสัญจร ท่าขาม-

รังสี,ถนนรอบเมืองใน บ้านฮ่อม
บริเวณรอบวัดธงสัจจะ

ซอยข้างศาลเจ้าปู่เตโค

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 234



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างระบบ ก่อสร้างเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคม -ก่อสร้างเสาไฟฟ้าพร้อม 2,231,900 2,231,900 2,231,900 2,231,900 - บริเวณ 2 ฝ่ัง ถนน -ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ แสงสว่างสาธารณะถนนเจริญ ดวงโคมแสงสว่างสาธารณะ เจริญราษฎร์มีไฟฟ้า สัญจรได้รับความ

ราษฎร์ บริเวณถนนเจริญราษฎร์ ส่องสว่างอย่างเพียงพอ สะดวกในการสัญจร

ท้ัง 2 ฝ่ัง -2 ฝ่ังถนนมีไฟส่อง

 สว่างเพียงพอ และ

ป้องกันอุบัติเหตุในการ

สัญจร

-เพ่ือให้ชุมชนมีไฟส่องสว่างและ -ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง

ได้รับความสะดวกจากการใช้ สว่างสาธารณะภายในเขต

เส้นทางสัญจร เทศบาล

-เพ่ือลดอุบัติเหตุในชุมชน -ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะถนน ซอย ภายใน

เขตเทศบาล ดังน้ี

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

สาธารณะริมแม่น้ ากวง สว่างสาธารณะบริเวณริม ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ มีไฟฟ้าส่องสว่าง  

แม่น้ ากวงจากสะพานท่าขาม ริมแม่น้ ากวง -ประชาชนได้รับความ  

 ถึงสะพานขัวมุง ขนาดเสา สะดวกจากการใช้เส้น

สูงไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ทางสัญจร

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

พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณแยก ไฟกระพริบพลังงานแสง  สัญญาณไฟกระพริบฯ และเกิดความปลอดภัย  

ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ อาทิตย์บริเวณถนน บริเวณถนนจิตตวงศ์พันธ์ แก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

จิตตวงศ์พันธ์ รังสรรค์ รังสรรค์

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

และได้รับความสะดวกจาก ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

การใช้เส้นทางสัญจร ภายในเขตเทศบาล

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 235



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างระบบ -เพ่ือลดอุบัติเหตุในชุมชน -ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง

ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สาธารณะถนน ซอยภายใน

(ต่อ) 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

ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง -ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้า 290,700 290,700 - - -มีการก่อสร้างระบบไฟฟ้า -เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและ กองช่าง

สว่างสาธารณะบริเวณแยก แสงสว่างสาธารณะ จ านวน  ส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้  

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 1,950,000 -มีการปรับปรุงเปล่ียนโคม -เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและ กองช่าง

ภายในเขตเทศบาล สาธารณะ LED ถนนสายหลัก ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหลักประหยัดพลังงานจากการ

สายรองภายในเขตเทศบาล ,สายรอง ฯลฯ ใช้ไฟฟ้า 

เช่น ถนนเจริญราษฎร์  ,ถนน

อนิทยงยศ,ถนนรอบเมือง  

นอก,ถนนรอบเมืองใน  

ถนนรอบคูเมือง,ถนนเลียบล า  

น้ ากวง,ถนนสันป่ายาง,ถนน

พระคงฤาษี,ถนนวังขวา,ถนน

วังซ้าย,ถนนไชยมงคล

ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ไฟกระพริบ กระพริบบริเวณถนนทางเข้า  สัญญาณไฟกระพริบฯ ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้น ชุมชนหน้า

(ต่อ)  วัดวังทอง และบริเวณถนน จ านวน 2 จุด ทางสัญจร สถานีรถไฟ

 บ้าน น.ส.สุดา ค าสินศักด์ิ

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม -เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง -ปรับปรุงรักษา/ซ่อมแซม - 300,000 - - -ระบบประปาชุมชน -เพ่ือปรับปรุงและ กองช่าง

ระบบน้ าประปาชุมชน ซ่อมแซมระบบน้ าประปา ระบบประปาชุมชน จ านวน 2 แห่ง สามารถ ซ่อมแซม ระบบประปา

ชุมชนหน้าสถานีรถไฟและ ของชุมชนหน้าสถานี ให้บริการประชาชนอย่าง ชุมชนให้สามารถ

ชุมชนสันดอนรอม รถไฟ/ชุมชนสันดอนรอม มีประสิทธิภาพครอบคลุม บริการประชาชน

-เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ฯลฯ พ้ืนท่ีชุมชนไม่น้อยกว่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจ่ายน้ าประปาชุมชน -ปรับปรุงซ่อมแซม ร้อยละ 20 -ประชาชนผู้ใช้บริการ

-เพ่ือรองรับการขยาย ระบบการจ่ายน้ าประปา -ระบบจ่ายน้ าประปา มีน้ าประปาท่ีสะอาด

พ้ืนท่ีให้บริการประปา ชุมชน จ านวน 2 แห่ง จ านวน 2 แห่ง ได้รับ ส าหรับใช้บริโภคและ

ชุมชนอย่างท่ัวถึง การซ่อมแซมสามารถ ใช้อุปโภค

 บริการผู้ใช้น้ าประปา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภาย -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ -ถนนหลังป่าไม้ ชุมชน 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 -บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะ -พ้ืนท่ีสาธารณะ กองช่าง

ใน ชุมชนและรอบคูเมือง ท่ีสาธารณประโยชน์ข้างทาง สันดอนรอม ประโยชน์ถนน ประโยชน์ได้รับการ

ตลอดแนว -พ้ืนท่ีว่าง ถนนหลัง หลังป่าไม้ชุมชน ปรับปรุงให้มีสภาพ

ส านักงานป่าไม้จังหวัด สันดอนรอม ได้รับ แวดล้อมท่ีดีข้ึนและ

ล าพูน ชุมชนสันดอนรอม การปรับปรุงให้เป็น เป็นแหล่งพักผ่อน

ได้รับการออกแบบจัด แหล่งพักผ่อน หย่อนใจของประชาชน

สวนหย่อม ปลูกไม้ดอก หย่อนใจของประชาชน ในชุมชน

ไม้ประดับ รางระบายน้ า ในชุมชน จ านวน 1 แห่ง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการพัฒนาการใช้ ก่อสร้างศูนย์เพาะช า

 ประโยชน์ท่ีดิน -เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี -ก่อสร้างเรือนเพาะช า - - 800,000 800,000 -มีสถานท่ีส าหรับ -ได้สถานท่ีเพาะช า กองช่าง

เพาะช ากล้าไม้ท่ีพักฟ้ืน กล้าไม้ บริเวณหลัง เพาะช ากล้าไม้ กล้าไม้และใช้เป็น

และเพาะเล้ียงต้นไม้ให้ เตาเผาขยะกู่ช้าง จ านวน 1 หลัง สถานท่ีพักฟ้ืนต้นไม้

มีความสมบูรณ์พร้อม จ านวน 1 หลัง ให้สมบูรณ์แข็งแรง

ส าหรับการใช้งานตลอดเวลา  

จัดหาท่ีดินส าหรับใช้เป็นสวนสาธารณะ

-เพ่ือเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจและ -จัดหาท่ีดินบริเวณท่ีว่าง - 500,000 - - มีสวนสาธารณะ -ประชาชนมีพ้ืนท่ี กองช่าง

นันทนาการ เปล่า จ านวน 2-2-96.2 สนามเด็กเล่นให้ประชา ส าหรับการพักผ่อน

-เพ่ือเป็นปอดของเมือง ไร่ โดยการลงนามความ ชนได้พักผ่อนและ และท าให้มีสุขภาพ

และเป็นการฟอกอากาศ ร่วมมือระหว่างเทศบาล ออกก าลังกายเพ่ิมอกี พลานามัยท้ังกาย

ฝุ่นละอองมลพิษต่างๆ เมืองล าพูนกับธนารักษ์ 1 แห่ง และใจท่ีดีย่ิงข้ีน

-เพ่ือจัดหาท่ีดินในการ พ้ืนท่ีล าพูน ในการด าเนิน

จัดการส่ิงแวดล้อม โครงการศูนย์แห่ง

ความสุข (Happiness

Center) ในท่ีดินราช

พัสดุ เลขทะเบียนท่ี

ลพ.363 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ล าพูน

-ท่ีดินราชพัสดุ(ข้างเรือนแพ) 350,000 - 350,000 350,000

จัดหาท่ีดินเพ่ือใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อม

-เพ่ือจัดหาท่ีดินในการจัดการ -มีท่ีดินในการจัดการ 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000 -เทศบาลมีท่ีดิน -มีท่ีดินใช้ในการ กองช่าง

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกต้อง ส าหรับเป็นท่ีจัดการ จัดการส่ิงแวดล้อม

ตามมาตรฐาน เช่น ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อย อย่างเพียงพอ

จัดท าสถานีพักขยะ กว่า 20 ไร่
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

12 โครงการศึกษาการวางผังเมือง -เพ่ือวางหลักเกณฑ์และ -ศึกษาและก าหนด 2,500,000 - 2,500,000 2,500,000 เทศบาลมีผังเมือง -สามารถก าหนด กองช่าง

เฉพาะและแนวทางการพัฒนา ก าหนดผังเมืองรวมให้ หลักเกณฑ์การก าหนด เฉพาะวัฒนธรรมและ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน

เมือง สอดคล้องกับการใช้ ผังเมืองรวม ผังเมือง การพัฒนาเมืองท่ีเหมาะ ได้อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ท่ีดิน ท้ังในรูป เฉพาะวัฒนธรรมและ สมกับการใช้ประโยชน์ ท้ังผังเมืองรวมและ

ผังเมืองรวมและผังเมือง ก าหนดแนวทางพัฒนา ท่ีดิน ตอบสนองความ ผังเมืองเฉพาะวัฒน

เฉพาะ พร้อมท้ังแนวทาง เมืองตามผังเมืองรวม ต้องการของประชาชน ธรรมพร้อมได้แนวทาง

การพัฒนาเมืองของเทศบาล การพัฒนาท่ีสอดคล้อง

กับผังเมือง

 - เพ่ือออกแบบระบบขนส่ง  - ปรับปรุงระบบการ - - 200,000 200,000 เทศบาลมีระบบขนส่ง  - ประชาชนมีทางเลือก

สาธารณะเพ่ือการบริหารเมือง เดินทางในเมืองโดยไม่ใช้ สาธารณะท่ีประหยัด ในระบบขนส่งสาธารณะ

เคร่ืองยนต์ พลังงาน

13 โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา -เพ่ือก่อสร้างหอนาฬิกาประจ าเมือง -ก่อสร้างหอนาฬิกาพร้อม - 2,000,000 - - -ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล -ประชาชนได้รับทราบ กองช่าง

ประจ าเมืองล าพูนพร้อมพ้ืนท่ี ล าพูน พร้อมพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์ พ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์ขนาด เมืองล าพูน มีการก่อสร้าง ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมือง กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร หอนาฬิกาและพ้ืนท่ี เมืองล าพูนและหน่วยงาน

ล าพูนและหน่วยงานต่างๆภายใน ยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร ประชาสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน ต่างๆ ในจังหวัดล าพูน

จังหวัดล าพูน สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร อย่างน้อย 1 แห่ง -นักท่องเท่ียวได้รับ

-เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่อง ทราบข้อมูล สถานท่ีท่อง

เท่ียวในเขตเทศบาลเมืองล าพูน เท่ียวในเขตเทศบาลเมือง

และในจังหวัดล าพูน ล าพูนและพ้ืนท่ีในจังหวัด

ล าพูน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการก่อสร้างป้ายช่ือ -เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ -ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชน

ถนน/ซอย/ชุมชน ทราบช่ือของชุมชน ภายในเขตเทศบาล

 -เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้ถนนรับ ดังน้ี

ทราบบริเวณทางต่างๆ ในชุมชน

-เพ่ือประโยชน์ในการ

แบ่งแนวเขตชุมชน

ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชนศรีบุญเรือง -ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชนศรีบุญเรือง 100,000 100,000 100,000 100,000 -มีการก่อสร้างป้ายช่ือ -ประชาชนท่ัวไปได้รับ กองช่าง

บริเวณหน้าท่ีท าการชุมชนและ ศรีบุญเรือง จ านวน 2 ทราบช่ือของชุมชน ชุมชน

บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่ง ป้าย ศรีบุญเรือง

ชาติหริภุญไชย

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

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

สวนเจ้าหญิงแขกแก้ว และศูนย์ ศรีบุญเรือง

นันทนาการเทศบาลฯ

ก่อสร้างป้ายช่ือถนน/ซอย

บริเวณภายในชุมชนช่างฆ้อง -ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชนช่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 -มีการก่อสร้างป้ายช่ือ -ประชาชนผู้ใช้ถนน กองช่าง

ฆ้อง โครงสร้างเหล็ก จ านวน ชุมชนช่างฆ้อง จ านวน ทราบช่ือเส้นทางต่างๆ ชุมชน

2 ป้าย 2 ป้าย ในชุมชน ช่างฆ้อง

ก่อสร้างป้ายช่ือถนน/ซอยภายใน -ก่อสร้างป้ายช่ือถนน/ซอย 100,000 100,000 100,000 100,000 -มีการก่อสร้างป้ายช่ือ -ชุมชนมีป้ายบอก ซอย กองช่าง

ชุมชนสันป่ายางหลวง ภายในชุมชนสันป่ายางหลวง ถนน/ซอย จ านวน 2 ป้าย ในชุมชน ชุมชน

 สันป่ายางหลวง

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 240



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 โครงการจัดท าป้ายช่ือซอย -  เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ - จัดท าช่ือป้ายซอยภายใน 250,000 250,000 250,000 250,000 - ชุมชนมีป้ายช่ือซอย -  ประชาชนท่ัวไปได้รับ กองช่าง

ภายในชุมชน ทราบช่ือของซอยภายในชุมชน ชุมชน ทุกซอย ทราบช่ือของซอยภาย ชุมชน

ในชุมชน บ้านหลวย

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

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

หน้าวัดสวนดอกและหน้า สวนดอก

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน

ก่อสร้างป้ายบอกทางสถานท่ี -ก่อสร้างป้ายบอกทางหรือ 50,000 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

16 โครงการก่อสร้างป้ายชุมชน - เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ - บริเวณถนนรอบเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 - ชุมชนมีป้ายช่ือชุมชน - ชุมชนได้รับการ กองช่าง

บ้านหลวย ชุมชน นอก ทางแยกกู่อัฐิ ท่ีสวยงามและได้ ประชาสัมพันธ์จาก ชุมชน

- บริเวณ ถ.รอบเมืองนอก - เพ่ือก่อสร้างป้ายช่ือชุมชน เจ้าผู้ครองนครล าพูน มาตรฐาน ป้ายช่ือชุมชน บ้านหลวย

ทางแยกกู่อัฐิเจ้าผู้ครอง จ านวน ๑ ป้าย - ภายในชุมชนมีการ

นครล าพูน จัดท าป้ายใหม่ และป้าย

เก่าได้รับการปรับปรุง

17 โครงการจัดท าป้ายสัญญาณ - เพ่ือให้ประชาชน ผู้ใช้ถนน - บริเวณทางแยก 12,000 12,000 12,000 12,000 - มีสัญญาณเตือน -ประชาชนมีความปลอด กองช่าง

เตือนบริเวณทางแยก ๒ จุด รับทราบบริเวณทางแยกต่างๆ   จ านวน  ๒ จุด  2 จุด ภัย ชุมชนหน้า

- แยกบ้านน.ส.สุดา - เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ -ลดอุบัติเหตุตามทางแยก สถานีรถไฟ

  ค าสินศักด์ิ บริเวณทางแยกต่างๆ ต่างๆ

- แยกบ้านประธานชุมชน - เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ   

ทราบช่ือของชุมชน

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 241



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

18 โครงการจัดท าป้ายช่ือชุมชน - เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแบ่ง - จ านวน 2 ป้าย 100,000 100,000 100,000 100,000 - ชุมชนมีป้ายช่ือตาม - ประชาชนท่ัวไปได้รับ กองช่าง

จ านวน ๒ จุด แนวเขตชุมชน เป้าหมาย 100 % ทราบข้อมูลและ ชุมชนหน้า

-ปากทางแยกสนามเด็กเล่น ช่ือของชุมชน   สถานีรถไฟ

-ท้ายชุมชนด้านทิศเหนือ - ชุมชนมีแนวเขตท่ี

ชัดเจน

19 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ - เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ - ไฟจราจร จ านวน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - แยกมหาวันมี - ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง
จราจรแยกวัดมหาวัน ทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน   ๑ ระบบ สัญญาณไฟจราจร ความปลอดภัยในชีวิต ชุมชนมหาวัน

- เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ 1 จุด และทรัพย์สิน

ใช้ถนน - ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ

- เพ่ือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปลอดภัย

- เพ่ือให้ประชาชนมีความ - การเกิดอุบัติเหตุบน

สะดวกในการสัญจร ท้องถนนลดลง

- ประชาชนในชุมชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร

20 โครงการขุดลอกท่อระบาย - เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อม - ขุดลอกท่อ เดือนละ 60,000 60,000 60,000 60,000 - 12 คร้ัง / ปี - ชุมชนมีสภาพแวดล้อม กองช่าง

น้ าภายในชุมชน ท่ีดี  ๑ คร้ัง ท่ีดี ชุมชนมหาวัน

- ขุดลอกท่อเดือนละ 1 คร้ัง - เพ่ือให้ท่อระบายน้ ามีความ - ประชาชนในชุมชนไม่

สะอาดไม่ส่งกล่ินเหม็นรบกวน ถูกรบกวนจากกล่ิน ใน

คนในชุมชน ท่อระบายน้ า

- เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก - ชุมชนปลอดจากโรค

แพร่ระบาดในชุมชน ไข้เลือดออก

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 242



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

21 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - เพ่ือให้ชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ี - จ านวน 1 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 - มีการปรับภูมิทัศน์ - ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

ในชุมชน สวยงาม ๑ จุด สถานท่ี ชุมชนสวนดอก

- มีอุปกรณ์การออกก าลังกาย

กลางแจ้ง
-เพ่ือให้ชุมชนภายในขตเทศบาล -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์

เได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี ชุมชนในเขตเทศบาลให้มี

สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน ความสะอาด สวยงาม
ร่มร่ืน ดังน้ี

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนช่างฆ้อง -ปรับปรุงภูมิทัศน์ 50,000 50,000 - - - ถนนช่างฆ้องบริเวณ -ชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ีสวย กองช่าง
บริเวณถนนช่างฆ้อง แยกบ้านนายประสิทธ์ิฯ งาม ร่มร่ืนสะอาดและ ชุมชน

แยกบ้านนายประสิทธ์ิ ได้รับการปรับปรุงให้ เป็นระเบีบบเรียบร้อย สันป่ายาง

ไชยยอง และนายเจตต์ สะอาด สวยงาม หลวง

โชติกา

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ -เพ่ือให้ฌาปนสถานกู่ช้าง -ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 500,000 500,000 500,000 500,000 -ฌาปนสถานกู่ช้างได้รับ -ฌาปนสถานกู่ช้างมี กองช่าง

ฌาปนสถานกู่ช้าง มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม บริเวณฌาปนสถานกู่ช้าง การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ สภาพภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ชุมชน

-เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ สวยงาม -ประชาชนได้รับความ ไก่แก้ว

ใช้สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา สะดวกในการใช้สถานท่ีฯ

23 โครงการติดต้ังสัญญานไฟ - เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุใน - จ านวน 1 จุด 120,000 120,000 120,000 120,000 - ทางแยกร.ร.จักรค า - อุบัติเหตุในชุมชน กองช่าง

จราจร ชุมชน มีสัญญาณไฟจราจร ลดลง ชุมชนสวนดอก

- แยกโรงเรียนจักรค า - เพ่ือเป็นการรักษาความ 1 จุด - ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยในชีวิตและ

ของผู้ใช้รถใช้ถนนและทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

ของผู้ใช้รถใช้ถนน

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 243



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการขยายไฟส่องสว่าง - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ - จ านวน ๑ สาย 25,000 25,000 25,000 25,000 - ชุมชนมีแสงสว่าง - ฃุมฃนได้รับความ กองช่าง

ภายในชุมชน สะดวก สบายในการสัญจร เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมาย สะดวก สบายในการ ชุมชน

- ต้ังแต่ ซ.สุภาพรการบัญชี - เพ่ือลดอุบัติเหตุในชุมชน 100 % สัญจร หนองเส้ง

  ถงึ ซ.หอพักแพตต้ี - เกิดอุบัติเหตุลดลง

25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - เพ่ือให้ชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ี - จ านวน 1 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 - มีการปรับภูมิทัศน์ - ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

หน้าวัดหนองเส้ง สวยงาม ๑ คร้ัง สถานท่ีในการออก ชุมชน

- ปูตัวหนอน - สนามหญ้า - มีอุปกรณ์การออกก าลังกาย ก าลังกาย หนองเส้ง

- เคร่ืองเล่นกลางแจ้ง กลางแจ้ง

- ไฟส่องสว่าง

26 โครงการจัดท าป้ายถนนใน - เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ - จัดท าป้ายถนนภายใน 250,000 250,000 250,000 250,000 - ชุมชนมีป้ายช่ือซอย - ประชาชนท่ัวไปได้รับ กองช่าง

ชุมชนทุกซอย ทราบช่ือของถนนในชุมชน ชุมชน จ านวน ๑๐  ป้าย ทุกซอย ทราบข้อมูลและช่ือของ ชุมชนท่าขาม

- จ านวน ๑๐ ป้าย - เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแบ่ง ถนนในชุมชน -บ้านฮ่อม

แนวเขตชุมชน - ประชุมมีแนวเขตท่ี

ชัดเจน

27 โครงการปรับปรุงลานกีฬา - เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย - ประชาชนในชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 - ลานกีฬาได้รับการ - ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง

ให้มีสุขภาพแข็งแรง และบริเวณใกล้เคียง ปรับปรุง 100% ร่างกายแข็งแรง ชุมชนท่าขาม

- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน - ประชาชนใช้เวลาว่าง -บ้านฮ่อม

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

- เพ่ือเป็นการรณรงค์ต้าน และสังคม

ยาเสพติด - ประชาชนมีกิจกรรม

เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 244



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

28 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - เพ่ือเป็นการอนุรักษ์แหล่ง - หนองน้ าจามเทวี 1,000,000 - - - - หนองน้ าจามเทวี - แหล่งประวัติศาสตรท่ี กองช่าง

หนองน้ าจามเทวี ประวัติศาสตร์ ได้รับการปรับภูมิทัศน์ ส าคัญได้รับการอนุรักษ์ ชุมชน

- เพ่ือเป็นการภูมิทัศน์แหล่งน้ า 100 % - หนองน้ าจามเทวัมี ศรีบุญเรือง

ให้มีสภาพ แวดล้อมท่ีดีเหมาะ ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

แก่การท่องเท่ียว เหมาะส าหรับการ

ท่องเท่ียว

29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - เพ่ือให้ชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ี - จ านวน 1 จุด 300,000 300,000 300,000 300,000 - มีการปรับภูมิทัศน์ - ชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ี กองช่าง

หน้าท่ีท าการชุมชนขอบ สวยงาม ๑ คร้ัง สวยงาม ชุมชนจามเทวี

ถนนสายไฟฟ้า

30 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน - บริเวณคูหน้าวัด 300,000 300,000 300,000 300,000 - คูน้ าหน้าวัดสันป่ายาง - ภูมิทัศน์ภายในชุมชน กองช่าง

- ณ บริเวณคูน้ าหน้าวัด ชุมชน ให้มีความสวยงาม ร่มร่ืน   สันป่ายางหลวง ได้รับการปรับปรุง มีความสวยงาม ชุมชนสัน-

สันป่ายางหลวง - เพ่ือให้คูน้ ามีความใส สะอาด ภูมิทัศน์ - คูน้ าใส สะอาด ป่ายางหลวง

ปราศจากขยะ ปราศจากขยะ

31 โครงการจัดท าป้ายช่ือชุมชน - เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ - ป้ายช่ือชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 - ชุมชนมีป้ายช่ือตาม - ประชาชนท่ัวไปได้รับ กองช่าง

ทราบช่ือของชุมชน   จ านวน 2 ป้าย เป้าหมาย 100 % ทราบข้อมูลและช่ือ ชุมชนสัน-

- เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ ของชุมชน ป่ายางหน่อม

แบ่งแนวเขตชุมชน - ชุมชนมีแนวเขตท่ี

ชัดเจน

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 245



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน - สถานท่ีท่องเท่ียว 500,000 500,000 500,000 500,000 - ได้รับการปรับ - สถานท่ีท่องเท่ียวและ กองช่าง

ชุมชน  เช่น คูเมือง , ชุมชน ให้มีความสวยงาม   ภายในชุมชน ภูมิทัศน์ 100% บริเวณท่ีรถรางผ่าน ชุมชน

ลานเจ้าแม่จามเทวี ร่มร่ืน เหมาะส าหรับ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ชัยมงคล

และ บริเวณเส้นทางท่ีรถ การท่องเท่ียว  เหมาะส าหรับการ

รางน าเท่ียวขับผ่าน ท่องเท่ียว

33 โครงการจัดท าป้ายช่ือชุมชน - เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ - ป้ายช่ือชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 - ชุมชนมีป้ายช่ือ - ประชาชนท่ัวไปได้ กองช่าง

-ซ.4 ทราบช่ือของชุมชน จ านวน 2 ป้าย ตามเป้าหมาย รับทราบข้อมูลและ ชุมชนบ้านท่า

-ซอยข้าง รร.อนุบาลเก่า - เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ 100 % ช่ือของชุมชน   -ท่านาง

แบ่งแนวเขตชุมชน - ชุมชนมีแนวเขตท่ี

ชัดเจน

34 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด - วัดพระคงฤาษี 500,000 500,000 500,000 500,000 - 1 คร้ัง / ปี - วัดระคงฤาษีมีสภาพ  กองช่าง

ภายในวัดพระคงฤาษี พระคงฤาษีให้มีความสวยงาม   ภูมิทัศน์ท่ีเหมาะสม ชุมชน

ร่มร่ืน  เหมาะส าหรับการ   กับการท่องเท่ียว พระคงฤาษี

ท่องเท่ียว

35 โครงการจัดท าป้ายช่ือชุมชน - เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ - จ านวน  ๒  จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 - ชุมชนมีป้ายช่ือตาม - ประชาชนท่ัวไปได้  กองช่าง

-หัว -ท้าย ทราบช่ือของชุมชน เป้าหมาย100% รับทราบข้อมูลและ ชุมชน

ชุมชนพระคงฤาษี - เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ ช่ือของชุมชน พระคงฤาษี

แบ่งแนวเขตชุมชน - ชุมชนมีแนวเขต

ท่ีชัดเจน

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 246



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

36 โครงการจัดท าป้ายช่ือชุมชน - เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ - ป้ายช่ือชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 - ชุมชนมีป้ายช่ือ - ประชาชนท่ัวไปได้ กองช่าง

- หัว และ ท้าย ของ ถนน ทราบช่ือของชุมชน จ านวน 2 ป้าย ตามเป้าหมาย 100 % รับทราบข้อมูลและ ชุมชนช่างฆ้อง

 พนังจิตต์วงศ์พันธ์รังสรรค์ - เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ ช่ือของชุมชน

แบ่งแนวเขตชุมชน - ชุมชนมีแนวเขตท่ี

ชัดเจน

37 โครงการจัดท าแนวร้ัวชุมชน - เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุใน - จ านวน 1 แนวร้ัว 50,000 50,000 50,000 50,000 - ชุมชนมีแนวร้ัวตาม - อุบัติเหตุในชุมชน กองช่าง

- บริเวณข้างท่ีท าการชุมชน ชุมชน เป้าหมาย100 % ลดลง ชุมชนช่างฆ้อง

  ช่างฆ้อง จนถึง หน้าบ้าน - เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ -  ประชาชนได้รับ

  คุณเพ็ญจันทร์ วงศ์ไชย สัญจร ความสะดวกสบายใน

การสัญจร

38 โครงการจัดท าป้ายบอกทาง - เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ - จ านวน 2 ป้าย 100,000 100,000 100,000 100,000 - ชุมชนมีป้ายบอกทาง -  ชุมชนได้รับการ กองช่าง

จ านวน 2 จุด ดังน้ี ชุมชน ตามเป้าหมาย100 % ประชาสัมพันธ์จาก ชุมชนช่างฆ้อง

1. ทางทิศเหนือของชุมชน - เพ่ือเป็นประโยชน์ใน ป้ายช่ือชุมชน

2. ทางทิศใต้ของชุมชน การสัญจร -  ประชาชนได้รับ

 ความสะดวกสบายใน

การสัญจร

39 โครงการจัดท าป้ายซอยตัน - เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ - จ านวน 3 ป้าย 75,000 75,000 75,000 75,000 - ชุมชนมีป้ายซอยตัน -  ชุมชนได้รับการ กองช่าง

จ านวน 3 ป้าย ดังน้ี ให้กับประชาชนโดยท่ัวไป ตามเป้าหมาย100 % ประชาสัมพันธ์จาก ชุมชนช่างฆ้อง

1.หน้าบ้านคุณประวุฒิ ได้รับทราบข้อมูลชุมชน ป้ายช่ือชุมชน

   จันทร์ศรี (เลขท่ี 26/2 - เพ่ือเป็นประโยชน์ใน -  ประชาชนได้รับความ

   ถ.ช่างฆ้อง ซ.6) การสัญจร สะดวกสบายในการ

2. ซอยร้านเสริมสวย สัญจร

    นางสมศรี   กันนาธง)

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 247



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ต่อ) 3. หน้าบ้านคุณสมพร 

    จันทร์ทิพย์  (เลขท่ี 26 

    ถ.พนังจิตต์ฯ)

40 โครงการจัดท าป้าย - เพ่ือให้ประชาชน ผู้ใช้ถนน - บริเวณทางแยก 800,000 800,000 800,000 800,000 - ชุมชนมีสัญญาณ - ประชาชนมีความ กองช่าง

สัญญาณเตือนบริเวณทาง รับทราบบริเวณทางแยกต่างๆ   จ านวน  1 จุด เตือน 1 จุด ปลอดภัย ชุมชนช่างฆ้อง

แยกสะพานเฉลิมพระเกียรติ - เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ - ลดอุบัติเหตุตามทาง

บริเวณทางแยกต่างๆ แยกต่างๆ

41 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน - เพ่ือให้ชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ี - จ านวน 1 จุด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ชุมชนได้รับการ - ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ชุมชนช่างฆ้อง สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ มีสถานท่ี อบจ.ล าพูน

- มีอุปกรณ์การออกก าลังกาย จ านวน 1 จุด ชุมชนช่างฆ้อง

กลางแจ้ง

42 โครงการศาสตร์พระราชา - เพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิต - พ้ืนท่ี 102 ไร่ ของ 5,000,000 5,000,000 - - - มีแหล่งเรียนรู้ตามแนว - สามารถด าเนินชีวิต กองช่าง

สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน แบบพออยู่พอกินตามแนว เทศบาลเมืองล าพูน พระราชด าริ "เศรษฐกิจ แบบพออยู่พอกินตาม ร่วมกับทุกกอง

(102 ไร่) เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง" ให้ผู้ท่ีสนใจได้ แนวเศรษฐกิจพอเพียง

- เพ่ือน าแนวพระราชด าริ ศึกษาเรียนรู้ - เกิดแนวคิดในการพ่ึง

เศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบ พาตนเอง และเกิดช่อง

อาชีพอืน่นอกเหนือจากอาชีพ ทางในการสร้างรายได้

ท่ีมีปัจจุบัน เพ่ิมข้ึน

- เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตาม - เป็นแหล่งเรียนรู้ตาม

แนวพระราชด าริ "เศรษฐกิจพอ แนวพระราชด าริ 

เพียง" "เศรษฐกิจพอเพียง"

ให้ผู้ท่ีสนใจได้ศึกษาเรียนรู้

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 248



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

43 โครงการปรับปรุงหอ -เพ่ือปรับปรุงหอนาฬิกาให้มี -ปรับปรุงหอนาฬิกา 400,000 400,000 - - -มีการปรับปรุงหอนาฬิกา -ชุมชนมีหอนาฬิกาท่ี กองช่าง

นาฬิกา สภาพใช้งานได้ดีและมีความ ให้สามารถใช้งานได้ดี และภูมิทัศน์โดยรอบให้ สามารถใช้งานได้และมี ชุมชน

เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ สวยงาม ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ประตูล้ี

โดยรอบ

44 โครงการก่อสร้างระบบ -เพ่ือก่อสร้างระบบสัญญาณไฟ -ติดต้ังระบบสัญญาณ

สัญญาณไฟจราจรและ จราจร ป้ายเตือนบริเวณทาง ไฟจราจร และป้ายเตือน

ป้ายเตือน แยกถนนในเขตเทศบาล บริเวณทางแยก ทางร่วม

ถนนภายในเขตเทศบาล ดังน้ี

ก่อสร้างระบบสัญญาณ -ก่อสร้างติดต้ังระบบ 2,500,000 2,500,000 - - -ส่ีแยกเทศบาลมีสัญญาณ -อุบัติเหตุในชุมชนลดลง กองช่าง

ไฟจราจรและป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรและ ไฟจราจร และป้ายเตือน -ประชาชนได้รับความ ชุมชน

บริเวณถนนเจริญราษฎร์ ป้ายเตือนบริเวณถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปและ สะดวกปลอดภัยในการ สวนดอก

เจริญราษฎร์ ส่ีแยกเทศบาล นักท่องเท่ียวได้รับความ ใช้เส้นทางสัญจร ชุมชน

 เมืองล าพูน สะดวก พระคงฤาษี

ก่อสร้างระบบสัญญาณ -ก่อสร้างติดต้ังระบบสัญญาณ 1,000,000 1,000,000 - - -มีการติดต้ังระบบสัญญาณ -อุบัติเหตุในชุมชนลดลง กองช่าง

ไฟจราจรและป้ายเตือน ไฟจราจรและป้ายเตือน ไฟจราจรและป้ายเตือนส่ี -ประชาชนได้รับความ ชุมชนสัน

บริเวณถนนสันป่ายาง บริเวณถนน สันป่ายาง ส่ีแยก แยกวัดสันป่ายางหลวง สะดวกปลอดภัยในการ ป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวง ใช้เส้นทางสัญจร

ก่อสร้างระบบสัญญาณ -ก่อสร้างติดต้ังระบบ 1,000,000 1,000,000 - - -มีการติดต้ังระบบ -อุบัติเหตุในชุมชนลดลง กองช่าง

ไฟจราจรและป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรและ สัญญาณไฟจราจรและ -ประชาชนได้รับความ ชุมชน

บริเวณถนนเจริญราษฎร์ ป้ายเตือนบริเวณถนน ป้ายเตือน เพ่ือความ สะดวกปลอดภัยในการ หนองเส้ง

เจริญราษฎร์ สามแยก ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร ใช้เส้นทางสัญจร

 ตลาดสุขใจ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 249



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างระบบ ก่อสร้างระบบสัญญาณ -ก่อสร้างติดต้ังระบบ 1,000,000 1,000,000 - - -มีการติดต้ังระบบ -อุบัติเหตุในชุมชนลดลง กองช่าง

สัญญาณไฟจราจรและ ไฟจราจรและป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรและ สัญญาณไฟจราจรและ -ประชาชนได้รับความ ชุมชน

ป้ายเตือน บริเวณถนนสันป่ายาง ป้ายเตือนบริเวณถนน ป้ายเตือน เพ่ือความ ความสะดวกปลอดภัย ไก่แก้ว

(ต่อ) ทางแยกหน้าท่ีท าการ สันป่ายางทางแยกหน้า ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร ในการใช้เส้นทางสัญจร

ชุมชนไก่แก้ว ท่ีท าการชุมชนไก่แก้ว

45 โครงการติดต้ังระบบ -เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ -ติดต้ังระบบสัญญาณ

สัญญาณไฟเตือน/ ใช้ถนน ไฟเตือน,ป้ายเตือน,ยางชะลอ

ป้ายเตือน/ติดต้ังยาง -เพ่ือลดอุบัติเหตุและความสะดวก ความเร็วภายในชุมชนเขต

ชะลอความเร็ว ในการสัญจร เทศบาล ดังน้ี

ติดต้ังระบบสัญญาณ -ติดต้ังระบบสัญญาณ 120,000 120,000 - - -มีการติดต้ังระบบ -ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

ไฟเตือนและป้ายเตือน ไฟเตือนและป้ายเตือน สัญญาณไฟเตือนและ ความปลอดภัยในชีวิต ชุมชน

บริเวณถนนจามเทวี บริเวณถนนจามเทวี ป้ายเตือนบริเวณถนน และทรัพย์สิน มหาวัน

ซอย 1,3,4,6 จามเทวี จ านวน 4 จุด -ลดการเกิดอุบัติเหตุ  

 บนท้องถนน

ติดต้ังระบบสัญญาณ -ติดต้ังระบบสัญญาณ 30,000 30,000 - - -มีการติดต้ังระบบ -ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

ไฟเตือนและป้ายเตือน ไฟเตือนและป้ายเตือน สัญญาณไฟเตือนและป้าย ความปลอดภัยในชีวิต ชุมชน

บริเวณซอยพญาอนิทร์ บริเวณซอยพญาอนิทร์ เตือนบริเวณซอยพญา และทรัพย์สิน สันดอนรอม

อนิทร์  จ านน 1 จุด

ติดต้ังยางชะลอความเร็วรถ -ติดต้ังยางชะลอความเร็วรถ 30,000 - - - -มีการติดต้ังยางชะลอ -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และป้ายเตือนบริเวณถนน และป้ายเตือนบริเวณถนน ความเร็วและป้ายเตือน ความสะดวกสบาย ชุมชน

พระคงฤาษี พระคงฤาษีแยกทางเข้าแฟลต บริเวณแยกทางเข้าแฟลต และลดอุบัติเหตุในการ พระคงฤาษี

ต ารวจ 2 จุด ต ารวจ จ านวน 2 จุด สัญจร

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 250



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการติดต้ังระบบ ติดต้ังป้ายเตือนจราจรบริเวณ -ติดต้ังป้ายเตือนจราจรภาย 10,000 - - - -มีการติดต้ังป้ายเตือน -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สัญญาณไฟเตือน/ ชุมชนสันป่ายางหลวง ในชุมชนสันป่ายางหลวง จราจรภายในชุมชน สะดวกสบายและลด ชุมชน

ป้ายเตือน/ติดต้ังยาง บริเวณรอบคูน้ าและบ้านนาย สันป่ายางหลวง จ านวน อุบัติเหตุในการสัญจร สันป่ายาง

ชะลอความเร็ว  สงคราม ศรีบุรี จ านวน 2 จุด  2 จุด หลวง

(ต่อ)

46 โครงการติดต้ังระบบ -เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต -ติดต้ังกล้อง CCTV  ภายใน 500,000 500,000 500,000 500,000 -มีการติดต้ังกล้อง CCTV -ประชาชนมีความ กองช่าง

โทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) และทรัพย์สิน ชุมชนสันป่ายางหลวง ภายในชุมชนสันป่ายาง ปลอดภัยในชีวิตและ ชุมชน

ภายในเขตเทศบาล -เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรม หลวง ทรัพย์สิน สันป่ายางหลวง

และการขโมยลดลง

-เพ่ือติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร -ติดต้ังกล้อง CCTV  ภายใน 500,000 500,000 500,000 500,000 สันป่ายางหลวงชุมชน กองช่าง

ปิดพร้อมปรับปรุงสัญญาณไฟ ชุมชนสวนดอก สวนดอก ชุมชนสวนดอก

จราจรและอุปกรณ์เพ่ือความ

ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน -ติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -มีการติดต้ังกล้อง CCTV -ท าให้ระบบกล้อง กองช่าง

-เพ่ือสนับสนุนโครงการถนน ปิด (CCTV) พร้อมปรับปรุง ภายในเขตเทศบาล โทรทัศน์และระบบ ส านักปลัด

ท่ีมีพ้ืนท่ีปลอดภัย (SAFFTY สัญญาณไฟจราจร และ จ านวน 14 จุด สัญญาณไฟจราจร เทศบาล

ZONE) ของจังหวัดล าพูน อุปกรณ์ภายในเขตเทศบาล มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

เมืองล าพูน จ านวน 2 จุด  

-เพ่ือดูแลรักษาทรัพย์สินของ -ติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจร -ท าให้จ านวนอุบัติเหตุ

ทางราชการ และความปลอดภัย ปิด(CCTV) ภายในพ้ืนท่ี เช่น บนท้องถนนลดน้อยลง

ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน อาคารสถานท่ีราชการ,

ถนน,สวนสาธารณะ ฯลฯ 

จ านวน 12 จุด

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 251



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

47 โครงการก่อสร้างห้องน้ า -เพ่ือก่อสร้างห้องน้ าให้เพียงพอ -ก่อสร้างห้องน้ า จ านวน 334,400 - - - -มีการก่อสร้างห้องน้ า -มีห้องน้ าท่ีสะอาด กองช่าง

ฌาปนสถานบ้านหลวย ประชาชนได้รับความสะดวก 1 แห่ง บริเวณฌาปน จ านวน 1 แห่ง บริเวณ เพียงพอและอ านวย กอง

สถานบ้านหลวย ฌาปนสถานบ้านหลวย ความสะดวกแก่ สาธารณสุข

ประชาชน

48 โครงการก่อสร้างอาคาร -เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีรองรับ -ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 792,500 - - - -มีการก่อสร้างศาลา -มีอาคารอเนกประสงค์ กองช่าง

อเนกประสงค์ฌาปนสถาน ประชาชนท่ีมาร่วมพิธีบริเวณ จ านวน 1 แห่ง บริเวณ อเนกประสงค์ จ านวน ท่ีอ านวยควมสะดวก กอง

บ้านหลวย ฌาปนสถานบ้านหลวย ฌาปนบ้านหลวย 1 หลัง  บริเวณฌาปน แก่ผู้มาร่วมพิธีฌาปนกิจ สาธารณสุข

สถานบ้านหลวย ศพ

50 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง -เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร -ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร 570,000 570,000 - - -มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง -พนักงานเทศบาลและ กองช่าง

อาคารส านักงานเทศบาล ส านักงานเทศบาล ให้มีความ ส านักงาน เช่น หลังคา ฝ้า อาคารส านักงานเทศบาล ประชาชาชนท่ีมารับบริการ ส านักปลัด

เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม เพดาน ฯลฯ ซ่ึงช ารุด เสียหาย ให้มีความเป็นระเบียบ ณ ส านักงานเทศบาลได้ เทศบาล

ให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย เรียบร้อย รับความสะดวก

51 โครงการปรับปรุงห้องน้ า -เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องน้ า -ก่อสร้าง/ปรับปรุง 50,000 50,000 50,000 50,000 -มีการก่อสร้างห้องน้ า -มีห้องน้ าท่ีสะอาด กองช่าง

 ให้มีความสะอาดและเป็น ห้องน้ า บริเวณ บริเวณสวนหย่อมหน้าวัด เป็นระเบียบเรียบร้อย ชุมชน

ระเบียบเรียบร้อย สวนหย่อมหน้าวัด สันป่ายางหลวง สันป่ายาง

สันป่ายางหลวง หลวง

52 โครงการปรับปรุงและ -เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศน์ภายใน -ก่อสร้างอัฒจันทร์ทางเดิน 9,030,000 9,030,000 9,030,000 9,030,000 -มีการก่อสร้างอัฒจรรย์, -ประชาชนท่ัวไปและ กองช่าง

พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณริม เขตเมืองเก่าล าพูน ว่ิงริมแม่น้ ากวงฝ่ังตรงข้าม ทางลาดข้ึนลงบริเวณริม นักท่องเท่ียวมีสถานท่ี

น้ ากวง -เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อน วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ต้ังแต่ แม่น้ ากวง ฝ่ังตรงข้าม พักผ่อนหย่อนใจ ,ออก

ใจและจัดกิจกรรมส าหรับประชาชน หน้าวัด พระธาตุหริภุญชัยฯ - วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ก าลังกายและจัดกิจกรรม

ท่ัวไปตลอดจนนักท่องเท่ียว ประตูท่านาง ต่างๆ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 252



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการปรับปรุงและ -ในเขตเมืองเก่าล าพูนได้

พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณริม  รับการปรับปรุงพัฒนา

น้ ากวง พ้ืนท่ีบริเวณริมแม่น้ าให้มี

(ต่อ) ความสวยงาม

53 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ -เพ่ือให้พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ -ปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000 500,000 - - -มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ -พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ กองช่าง

ภายในชุมชน(พ้ืนท่ีสาธารณ ในชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณ- ในชุมชนได้รับการปรับ ชุมชน

ประโยชน์ 5 ไร่) ร่มร่ืน และเหมาะแก่การพักผ่อน 5 ไร่ ประโยชน์ ให้สวยงาม ปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ช่างฆ้อง

54 โครงการจัดท าข่วงเมือง -เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม -จัดท าข่วงเมืองเพ่ือรองรับ 500,000 500,000 500,000 500,000 -มีการจัดท าข่วงเมือง -เกิดแหล่งท่องเท่ียวและ กองช่าง

หละปูน การท่องเท่ียวด้านนันทนาการ กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า หละปูนบริเวณศาลากลาง กิจกรรมนันทนาการท่ี ชุมชนในเขต

และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ ชุมชนในท้องถ่ินและกลุ่ม จังหวัดล าพูน ตอบสนองความต้องการ เทศบาล

ประชาชนท่ัวไป และนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว ของนักท่องเท่ียวและ

ในช่วงวันหยุด ชุมชนท้องถ่ิน

55 โครงการก่อสร้างระบบ 1.เพ่ือติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างเขต 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 เขตคูเมืองช้ันใน บริเวณ สามารถเปิดมุมมอง กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สว่างในเขตต าบลในเมือง คูเมืองช้ันใน บริเวณทางเท้า ทางเท้ารอบคูเมืองท่ี 1-8 แหล่งท่องเท่ียวเชิง

ในเขตเมืองอนุรักษ์ล าพูน 2.ประชาชนและนักท่องเท่ียวมี รอบคูเมืองท่ี 1-8 และ  และรอบคูเมืองท่ี 10 – 15 วัฒนธรรมของเมือง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ คูเมืองท่ี 10 – 15  มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ล าพูน ให้เป็นทางเลือก

สิน กับนักท่องเท่ียวและ 

ชุมชน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

56 โครงการปรับปรุงสวน -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สวนสาธารณะชุมชน -สวนสาธารณะชุมชน -มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ กองช่าง

สุขภาพ สวนสาธารณะ ออกกลังกายให้กับลานกีฬา -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ติดต้ัง 150,000 250,000 1,200,000 1,200,000 สวนหย่อม จ านวน 16 การออกก าลังกาย

ชุมชน -ติดต้ังอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่น ประจ าสวนสาธารณะ แห่ง มีวัสดุ อุปกรณ์ -มีเคร่ืองเล่นประจ า

และออกก าลังกาย จ านวน 16 แห่ง ออกก าลังกายและเคร่ือง สวนสาธารณะและลาน

-เพ่ือปลูกฝังการออกก าลังกาย เล่นอย่างพอเพียง กีฬาต่างๆ ส าหรับเด็ก

ให้กับชุมชนและใช้เวลาว่างให้ และประชาชนท่ัวไป ใช้

เป็นประโยชน์ ออกก าลังกาย

-ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนคุณธรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนคุณธรรมสมานสามัคคี(ป๊ัมสามทหารเก่า)

สมานสามัคคี (ป๊ัมสามทหารเก่า) -ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 250,000 250,000 250,000 250,000 -อาคารสวนคุณธรรม -ท าให้มีสถานท่ีพักผ่อน กองช่าง

ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในบริเวณสวนคุณธรรม สมานสามัคคี(ป๊ัมสาม หย่อนใจส าหรับประชา ชุมชน

สวยงาม สมานสามัคคี(ป๊ัมสามทหาร ทหารเก่า)ได้รับการปรับ ชน ในชุมชน และประชา ท่าขาม - 

เก่า) พร้อมปรับภูมิทัศน์ ปรุงซ่อมแซมให้อยู่ใน ชนท่ัวไป บ้านออ่ม

บริเวณโดยรอบฯ สภาพท่ีเป็นระเบียบเรียบ

ร้อยสวยงาม

57 โครงการปรับปรุงสวน -เพ่ือเป็นสวนสาธารณะออก -ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ท าให้สวนสาธารณะ -ท าให้มีสถานท่ีพักผ่อน กองช่าง

สาธารณะกู่ช้าง ก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจให้ สวนสาธารณะกู่ช้าง กู่ช้าง(สวนม่วนใจ๋) หย่อนใจส าหรับประชา ชุมชนไก่แก้ว

กับประชาชน (สวนม่วนใจ๋)และสวน สวนสาธารณะหน้า ชนในชุมชน และประชา

-เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง สาธารณะหน้าโบราณสถาน โบราณสถานกู่ช้าง มี ชนท่ัวไป

สว่าง,ระบบการให้น้ าสวนฯ, กู่ช้าง จ านวน 2 แห่ง ภูมิทัศน์ท่ีสะอาดเป็น

ระบบสาธารณูปโภคอืน่ๆ ระเบียบเรียบร้อย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

58 โครงการขยายถนนแอส - เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ - เพ่ือปรับปรุงขยายไหล่ 500,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก - ประชาชนและนักท่อง กองช่าง

ฟัลท์ติกล าเหมืองจ่าแส้ การใช้งานของถนนสายส าคัญ ทางถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณล าเหมืองจ่าแส้ เท่ียว ได้ใช้งานถนนสาย

เช่ือม ต าบลในเมืองและ ท่ีประชาชนใช้ร่วมกัน บริเวณล าเหมืองจ่าแส้ ต้ังแต่หน้าร้าน wooden ส าคัญท่ีมีประสิทธิภาพ

ต าบลเหมืองง่า - เพ่ือเพ่ิมความสะดวกปลอดภัย ต้ังแต่หน้าร้าน wooden house ต าบลในเมืองไปจน สะดวกและปลอดภัยใน

แก่ประชาชนและนักท่องเท่ียว house ต าบลในเมืองไปจน ถึงจุดเช่ือมต่อต าบลเหมือง การสัญจร

ผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว ถึงจุดเช่ือมต่อต าบลเหมือง ง่า ได้รับการขยายให้มี

ง่า ท่ีเป็นเส้นทางคมนาคม ประสิทธิภาพ เพ่ิมความ

ของประชาชนและนักท่อง สะดวกปลอด ภัยแก่

เท่ียว ประชาชนและนักท่องเท่ียว

59 โครงการบริหารจัดการ เพ่ือปรับปรุงระบบเฝ้าระวัง บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 มีระบบกล้องโทรทัศน์ ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง

เมืองอัจฉริยะเพ่ืออ านวย ความปลอดภัย รักษาความสงบ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ วงจรปิด (CCTV) ในเขต เมืองล าพูนและพ้ืนท่ีใกล้

ความสะดวกแก่ประชาชน  เรียบร้อยของประชาชนในพ้ืนท่ี                                          ประชาชนผ่านระบบกล้อง เทศบาลเมืองล าพูน เคียง สามารถได้รับการ

ผ่านระบบกล้องโทรทัศน์ โดยการเพ่ิมกล้องโทรทัศน์วงจร โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใน บริหารและได้รับการ

วงจรปิด(CCTV) ในเขตพ้ืน ปิดให้คลอบคลุมพ้ืนท่ีส าคัญ      เขตเทศบาลเมืองล าพูน อ านวยความสะดวกผ่าน

ท่ีเทศบาลเมืองล าพูน ระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV)

60 โครงการปรับปรุงผิวจราจร - เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ - ถนน 2 สาย - พ้ืนผิวถนนได้รับการ - อุบัติเหตุในชุมชน กองช่าง

แอลสฟัลท์ติกคอนกรีต บนท้องถนน ปรับปรุง 100 % ลดลง ชุมชนไก่แก้ว

- ต้ังแต่ ข้างท่ีท าการชุมชน - เพ่ือความสะดวกสบาย 773,700 773,700 773,700 773,700 - ประชาชนได้รับความ

ถงึ โบราณสถานกู่ช้าง ในการสัญจร สะดวกสบายในการ

- ต้ังแต่ บ้านนางทองใบ 243,900 243,900 243,900 243,900 สัญจร

จนถึงบ้านนายหลวง ศรีรัตน์

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 255



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

61 โครงการจัดท าลูกระนาด - เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ - จ านวน ๕ จุด 150,000 150,000 150,000 150,000 - ชุมชนมีลูกระนาด - อุบัติเหตุในชุมชน กองช่าง

- บริเวณฌาปนสถาน บนท้องถนน เพ่ิมข้ึนจ านวน ๕ จุด ลดลง ชุมชนไก่แก้ว

- บริเวณประตูโรงเรียน - เพ่ือความสะดวกสบาย - ประชาชนได้รับความ

จักรค า  ด้านทิศใต้ ในการสัญจร สะดวกสบายในการ

- บริเวณโรงแรมแท่นทอง สัญจร

- บริเวณหน้าวัดไก่แก้ว

- บริเวณหน้าร้านบ้านขาย

ไอศกรีมยุ้ยย้ิม

62 โครงการปรับปรุงระบบ - เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ - ระบบสัญญาณไฟ 50,000 50,000 50,000 50,000 - ภายในชุมชนมีป้าย - อุบัติเหตุในชุมชน กองช่าง

สัญญาณไฟจราจรและ บนท้องถนน - เคร่ืองหมายจราจร เคร่ืองหมายจราจร ลดลง ชุมชนไก่แก้ว

เคร่ืองหมายจราจรบริเวณ - เพ่ือความสะดวกสบายในการ - ป้ายบอกเส้นทาง และป้ายบอกเส้นทาง - ประชาชนได้รับความ

ถ.เจริญราษฎร์ ทางแยก สัญจร เพ่ิมข้ึน สะดวกสบายในการ

ถ.โรงเรียนจักรค าฯ และ สัญจร

บริเวณหน้าวัดไก่แก้ว

63 โครงการตีเส้นแบ่งการ - เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ - ถนน ๑ สาย 20,000 20,000 20,000 20,000 - ถ.สันป่ายางได้รับ - อุบัติเหตุในชุมชน กองช่าง

จราจร บนท้องถนน การตีเส้น 100 % ลดลง ชุมชนไก่แก้ว

- ถ.สันป่ายาง - เพ่ือความสะดวกสบายใน  -ประชาชนสัญจรได้

การสัญจร   อย่างสะดวกสบาย

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 256



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

64 โครงการปรับปรุงยกระดับ

รางระบายน้ าให้ได้ระดับ

เดียวกับถนน

- ทางทิศเหนือวัดบ้าน - เพ่ือให้ชุมชนมีทางระบายน้ า - ยกระดับรางระบาย 500,000 500,000 500,000 500,000 - รางระบายน้ าได้ - ชุมชนมีทางระบายน้ า กองช่าง

หลวยและทางทิศใต้วัดบ้าน ครอบคลุม   น้ า จ านวน ๑ สาย รับการยกระดับเดียว ท่ีครอบคลุม ชุมชน

หลวย - เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังใน กับถนนตามเป้าหมาย - ชุมชนไม่มีปัญหา บ้านหลวย

ชุมชน น้ าท่วมขัง

65 โครงการเสริมไหล่ทางถนน - เพ่ือความสะดวกในการสัญจร - จ านวน ๒ สาย - ถนนได้รับการขยาย - ผู้ใช้ถนนมีสะดวกและ กองช่าง

- ถ.บ้านหลวย ต้ังแต่ หอ - เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน 212,900 212,900 212,900 212,900 ไหล่ทางตามเป้าหมาย   ปลอดภัยในการสัญจร ชุมชน

เส้ือบ้าน จนถึง ริมแม่น้ ากวง 100%   ภายในชุมชน บ้านหลวย

(ข้างบ้านนางจ าลอง ยาสมุทร)

- ถ.รอบเมืองนอก ซ.ข้าง 31,900 31,900 31,900 31,900

บ้านนางวรรณา แสนค าวัง

จนถงึ  บ้านยายเทียมตา

พรหมโลก

66 โครงการปรับปรุงผิวจราจร - เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุใน - จ านวน ๑ สาย 950,340 950,340 950,340 950,340 - พ้ืนผิวถนนได้รับการ - อุบัติเหตุในชุมชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชน ปรับปรุง ๑ สาย ลดลง ชุมชน

- ต้ังแต่ หน้าบ้าน อ.เจริญ - เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีดีเหมาะ - ถนนมีสภาพท่ีดีเหมาะ บ้านหลวย

  กันยะสิงห์  จนถงึ ป่าช้า แก่การสัญจร แก่การสัญจร

  แขกบ้านหลวย - เพ่ือความสะดวกสะบายแก่ - ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ

ผู้ใช้รถใช้ถนน สะดวกสบาย

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 257



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

67 โครงการขยายไฟส่องสว่าง - เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้กับชุมชน - จ านวน 1 สาย 10,000 10,000 10,000 10,000 - ถนนได้รับการเพ่ิม - คนในชุมชนมีความ กองช่าง

(ไฟก่ิง) - เพ่ือลดอุบัติเหตุภายในชุมชน - จ านวน ๕ จุด ไฟส่องสว่าง ๑ สาย ปลอดภัยในการใช้รถ ชุมชน

- บริเวณฝ่ังหน้าวัดบ้าน ใช้ถนน บ้านหลวย

หลวยจ านวน ๕ จุด

68 โครงการจัดท ารางระบายน้ า - เพ่ือให้ชุมชนมีระบบระบายน้ า - จัดท าท่อระบายน้ า 156,600 156,600 156,600 156,600 - ชุมชนมีทางระบายน้ า - ชุมชนไม่มีปัญหา กองช่าง

- ต้ังแต่หน้าบ้านคุณพูลศรี ท่ีดี จ านวน ๑ สาย เพ่ิมข้ึน ๑ สาย น้ าท่วงขัง ชุมชน

ก าแพงหล่อ (บ้านเลขท่ี - เพ่ืไม่ให้มีน้ าท่วมขังในชุมชน - ชุมชนมีระบบการ บ้านหลวย

๒๔๔ ถ.รอบเมืองนอก ) - เพ่ือไม่ให้มีกล่ินเหม็นจากน้ า ระบายท่ีดี

จนถึง ก าแพงวัดบ้านหลวย  เน่าขัง - ชุมชนไม่มีกล่ิมเหม็น

 จากน้ าเน่าขัง

69 โครงการปรับปรุงและ - เพ่ือให้ถนนในชุมชนมีสภาพ - จ านวน ๑ สาย 139,600 139,600 139,600 139,600 - ถนนได้รับการ - อุบัติเหตุในชุมชน กองช่าง

ก่อสร้างถนน การใช้งานท่ีดี เหมาะแก่การ ปรับปรุงและก่อสร้าง ลดลง ชุมชน

- ซ.10 สัญจร ตามเป้าหมาย 100% - ถนนมีสภาพท่ีดีเหมาะ บ้านหลวย

- เพ่ือลดอุบัติเหตุในชุมชน แก่การสัญจร

- ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ

สะดวกสบาย

70 โครงการจัดท าระบบระบาย - เพ่ือให้น้ าในคูคลองไหลได้ - จ านวน ๑ สาย 200,000 200,000 200,000 200,000 - ชุมชนมีระบบระบาย - คูคลองมีความสะอาด กองช่าง

น้ าของคูเมืองคลองหน้า สะดวก น้ าท่ีมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย ชุมชนหน้า

สถานีรถไฟ - เพ่ือป้องกันปัญหาคูคลอง - ปัญหาคูคลองในชุมชน สถานีรถไฟ

- บริเวณ หน้าบ้านนาย อุดคัน อุดตันไม่เกิดข้ึนในชุมชน

ทรงศักด์ิ  จนถงึ สุดเขต

ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 258



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

71 โครงการจัดสร้างทาง - เพ่ือให้ชุมชนมีทางระบายน้ า - จ านวน 1 เส้น 200,000 200,000 200,000 200,000 - ชุมชนมีท่อระบายน้ า - ชุมชนมีทางระบายน้ า กองช่าง

ระบายน้ า ครอบคลุม ตามเป้าหมาย 100 %  ท่ีครอบคลุม ชุมชนหน้า

- ต้ังแต่ ปากทางแยกสนาม - เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังใน - ชุมชนไม่มีปัญหาน้ า สถานีรถไฟ

  เด็กเล่น ถงึ ท้ายชุมชน ชุมชน ท่วมขัง

72 โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวถนน - เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุใน - จ านวน ๑ สาย 111,700 111,700 111,700 111,700 - พ้ืนผิวถนนได้รับการ - อุบัติเหตุในชุมชน กองช่าง

ภายในชุมชน ชุมชน ปรับปรุง ๑ สาย ลดลง ชุมชนหน้า

- ซ.๒ บริเวณหน้าบ้าน - เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีดีเหมาะ - ถนนมีสภาพท่ีดีเหมาะ สถานีรถไฟ

  นางสุดา  ค าสินศักด์ิ แก่การสัญจร แก่การสัญจร

  จนถึง บ้านนางบุษบง - เพ่ือความสะดวกสะบายแก่ - ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ

ผู้ใช้รถใช้ถนน สะดวกสบาย

73 โครงการปรับปรุงถนน - เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังใน - ถนนและท่อระบายน้ า 250,000 250,000 250,000 250,000 - ฝาท่อ และท่อ - ชุมชนไม่มีปัญหา กองช่าง

ตลอดสาย ฝาท่อและท่อ ชุมชน   จ านวน 4 สาย ระบายน้ าไดรับ น้ าท่วงขัง ชุมชนมหาวัน

ระบายน้ า - เพ่ือให้ชุมชนมีการระบายน้ าท่ีดี การปรับปรุง - ชุมชนมีระบบการ

- ซ.อุดมสุข - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก 100 % ระบายน้ าท่ีดี

- ซ.อุดมสิน สบายในการสัญจร - ประชาชนในชุมชนได้

- ซ.ทุ่งอาทิตย์ รับความสะดวกสบาย

- ซ.เพ่ิมมิตร ในการสัญจร

- ซ.เพ่ิมพูนทรัพย์

- ซ.สุดเขตชุมชน(บ้านลุงมงคล

ประธานราษฏร์)

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 259



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

74 โครงการปรับปรุงฝาท่อ - เพ่ือให้ฝาท่อระบายน้ ามี - ฝาท่อท่ีช ารุดในชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 - ฝาท่อมีสภาพดี - ฝาท่อระบายน้ าสามารถ กองช่าง

ระบายน้ าท่ีช ารุดในชุมชน สภาพดี    100 % ใช้การได้ ชุมชนสวนดอก

75 โครงการขยาย ถ.ล าเหมือง - เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุใน - ถนน 1 สาย 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - ถนนได้รับการขยาย - อุบัติเหตุในชุมชน กองช่าง

จ่าแส้ ชุมชน ๑ สาย ลดลง อบจ.ล าพูน

- เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีดีเหมาะ - ถนนมีสภาพท่ีดีเหมาะ

แก่การสัญจร แก่การสัญจร

- เพ่ือความสะดวกสะบายแก่ - ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ

ผู้ใช้รถใช้ถนน สะดวกสบาย

76 โครงการปรับปรุงพ้ืนผิว - เพ่ือให้มีความปลอดภัยใน - จ านวน 1 สาย 1,685,200 1,685,200 1,685,200 1,685,200 - มีการขยายถนนใน - ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

จราจร การสัญจร ชุมชนตามเป้าหมมาย ความปลอดภัยในการ ชุมชนหนองเส้ง

- ต้ังแต่หน้าอู่บุญธรรม - เพ่ือลดอุบัติเหตุในชุมชน 100 % ใช้รถใช้ถนน

  จนถงึ ถนนเจริญตา - เพ่ือป้องกันปัญหารถติดใน - ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ช่วงเวลาเร่งด่วน ในชุมชน

- ไม่เกิดปัญหารถติด

ในช่วงเวลาเร่งด่วน

77 โครงการจัดสร้างท่อ - เพ่ือให้ชุมชนมีทางระบายน้ า - จ านวน 1 เส้น 338,800 338,800 338,800 338,800 - ชุมชนมีท่อระบายน้ า - ชุมชนมีทางระบายน้ า กองช่าง

ระบายน้ า ครอบคลุม ระยะทาง 150 เมตร ตามเป้าหมมาย100% ท่ีครอบคลุม ชุมชนหนองเส้ง

-ซอยข้างศาลเจ้าทิศเหนือ - เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังใน - ชุมชนไม่มีปัญหา

ชุมชน น้ าท่วมขัง

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 260



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

78 โครงการปรับปรุงผิวจราจร - เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุใน - จ านวน ๒ สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 - พ้ืนผิวถนนได้รับการ - อุบัติเหตุในชุมชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชน ปรับปรุง ๒ สาย ลดลง ชุมชนหนองเส้ง

- ข้างวัดหนองเส้งทางด้าน - เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีดีเหมาะ - ถนนมีสภาพท่ีดีเหมาะ

  ทิศเหนือ และด้านทิศใต้ แก่การสัญจร แก่การสัญจร

- เพ่ือความสะดวกสะบายแก่ - ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ

ผู้ใช้รถใช้ถนน สะดวกสบาย

79 โครงการปรับปรุงฟุตบาท - เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบาย - ฟุตบาทในชุมชน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ฟุตบาทได้รับการ - ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

- แยก ร.ร.เทศบาลประตูล้ี ในการใช้ฟุตบาท   จ านวน ๑ สาย ปรับปรุง 100 % ความสะดวกสบายใน ชุมชนท่าขาม

ถงึหน้าวัดพระธาตุ - เพ่ือให้ฟุตบาทมีความพร้อม การใช้ฟุตบาท   -บ้านฮ่อม

ในการใช้งาน - ฟุตบาทมีสภาพพร้อม

ใช้งานท่ีดี

80 โครงการจัดท ารางระบายน้ า -  เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี - ท่อระบายน้ าในชุมชน 500,000 500,000 500,000 500,000 - ท่อระบายน้ าได้รับ - ไม่มีน้ าท่วมขังในชุมชน กองช่าง

 แอสฟัลติก + ยกระดับราง   จ านวน 3 สาย การปรับปรุง 100% - มีการระบายน้ าท่ีดี ชุมชนท่าขาม

ระบายน้ า   -บ้านฮ่อม

1.บ้านนายโม๊ะอ่าง  แซ่ภู่ ถงึ

บ้านนายสมชาติ คงวานิชโรจน์

ถ.วังขวา

2.หลังคุ้ม ถงึ ขนมจีนคนยอง

3.ร้านขนมจีนหม้อดิน ถงึ

วัดธงสัจจะ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 261



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

81 โครงการจัดท าท่อระบายน้ า - เพ่ือไม่เกิดปัญหาน้ าท่วงขัง - จ านวน 2 สาย 427,200 427,200 427,200 427,200 - จัดท าท่อระบายน้ า - ชุมชนไม่มีปัญหา กองช่าง 

ในชุมชน - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ในชุมชนตามเป้าหมาย น้ าท่วงขัง ชุมชน

- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า สบาย 100 % - ประชาชนได้รับความ สันดอนรอม

ค.ส.ล.ถนนล าพูน-ป่าซาง - เพ่ือให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี สะดวกสบาย

ซ.บุปผาสวรรค์ 4  ต้ังแต่ - ชุมชนมีสภาพแวดล้อม

บ้านคุณมานพ บุญเหมย  ท่ืดี

จนถงึ บ้านคุณสรรเสริญ  

ศริาพงษ์ 

- ถนนสนามกีฬา ซ.7

82 โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวถนน - เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้ - ถนนจ านวน ๒ สาย 500,000 - - - - ถนนในชุมชนได้รับ - ประชาชนผู้ใช้รถใช้ กองช่าง 

- ถนนรอบเมืองใน รับความสะดวกสบายใน การปรับปรุง 100 % ถนนได้รับความสะดวก ประชาชนใน

- ถนนราชวงค์ การสัญจร สบายในการสัญจร ชุมชน

- เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุใน - การเกิดอุบัติเหตุ บุญเรือง

ชุมชน ลดน้อยลง

83 โครงการปรับปรุงท่อระบาย -  เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี - ท่อระบายน้ าในชุมชน 500,000 - - - - ท่อระบายน้ า - ไม่มีน้ าท่วมขังในชุมชน กองช่าง 

น้ าและฝาท่อระบายน้ า   จ านวน ๑ สาย การปรับปรุง 100 % - มีการระบายน้ าท่ีดี ชุมชน

- ถนนราชวงศ์ ศรีบุญเรือง

84 โครงการปรับปรุงฝาท่อและ - เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุบน - ถนนทุกสายภาย 500,000 500,000 500,000 500,000 - ฝาท่อและรางระบาย - อุบัติเหตุในชุมชน กองช่าง 

รางระบายน้ าและเสริม ท้องถนน ในชุมชน น้ า ได้รับการปรับปรุง ลดลง ชุมชน

ไหล่ทาง - เพ่ือความสะดวกสบายใน 100% - ประชาชนได้รับความ ศรีบุญเรือง

การสัญจร สะดวกสบาย

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 262



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

85 โครงการขยายพ้ืนท่ีศาล - เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการ - ศาลเจ้าแม่จามเทวี 500,000 - - - - พ้ืนท่ีศาลได้รับการ - มีพ้ืนท่ีในการด าเนิน กองช่าง 

เจ้าแม่จามเทวี ประกอบพิธีทางศาสนา ก่อสร้างขยาย กิจกรรมทางศาสนา ชุมชน

- เพ่ือจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง  มากข้ึน ศรีบุญเรือง

ประวัติศาสตร์ - ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้

ทาง ประวัติศาสตร์

ท่ีส าคัญ

86 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม - เพ่ือผู้ใช้บริการได้รับความ - อาคารศูนย์นันทนาการ 700,000 - - - - ศูนย์ฯได้รับการ - ผู้ใช้บริการได้รับึความ กองช่าง

อาคารศูนย์นันทนาการ สะดวกสบายอย่างถูกสุขอนามัย ปรับปรุง สะดวกสบายและมี ชุมชน

ท้ังหลัง คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ศรีบุญเรือง

87 โครงการปรับปรุงถนน - เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุบน -  จ านวน 1 สาย 62,900 62,900 62,900 62,900 - ถนนในชุมชนได้รับ - อุบัติเหตุในชุมชน กองช่าง

- ซ.โรงฆ่าสัตว์ หลัง ร.ร. ท้องถนน การปรับปรุง 100% ลดลง ชุมชนจามเทวี

 มงคลวิทยา (ซ.5) - เพ่ือความสะดวกสบายใน - ประชาชนได้รับความ

การสัญจร สะดวกสบายในการสัญจร

88 โครงการปรับปรุงฝาท่อ - เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุบน - จ านวน 2 สาย 500,000 500,000 500,000 500,000 - ฝาท่อระบายน้ า -ไม่มีอุบัติเหตุท่ีเกิด กองช่าง

ระบายน้ า ท้องถนน ได้รับการปรับปรุง จากฝาท่อระบายน้ า ชุมชนจามเทวี

 - ซ 8 หน้า รร.มงคลฯ - เพ่ือให้ฝาท่อระบายน้ ามี ตามเป้าหมาย 100 % - ฝาท่อระบายน้ ามี

 - ซ 9. ตลอดสาย สภาพดีพร้อมใข้งาน สภาพดีพร้อมใข้งาน

89 โครงการจัดท ารางระบายน้ า - เพ่ือให้ชุมชนมีระบบระบาย - ท่อระบายน้ า 309,400 309,400 309,400 309,400 - ชุมชนมีรางระบาย - ชุมชนมีระบบ กองช่าง

- ซอย 8 ตลอดสาย น้ าท่ีดี   จ านวน 1 สาย น้ าเพ่ิมข้ึน ระบายน้ าท่ีดี ประชาชนใน

- เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังในชุมชน - ไม่มีน้ าท่วมขังในชุมชน ชุมชนสัน-

ป่ายางหลวง

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 263



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

90 โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวถนน - เพ่ือให้ผิวถนนมีสภาพดี - จ านวน 1 สาย 222,300 222,300 222,300 222,300 - ถนนได้รับการ - ถนนในชุมชนมีสภาพ กองช่าง

- ซอย ๕ จนถงึ ธนาคาร - เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุใน ปรับปรุงตาม ดีเหมาะสมกับการใช้งาน ประชาชนใน

ทหารไทย ชุมชน เป้าหมาย - การเกิดอุบัติเหตุใน ชุมชนสัน-

ชุมชนลดลง ป่ายางหลวง

91 โครงการปรับปรุงผิวจราจร - เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุในชุมชน - จ านวน 1 สาย 355,400 355,400 355,400 355,400 - พ้ืนผิวถนนและฝาท่อ - อุบัติเหตุในชุมชนลดลง กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต - เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีดีเหมาะ ได้รับการปรับปรุง - ถนนมีสภาพท่ีดี ประชาชนใน

พร้อมท้ังยกระดับฝา แก่การสัญจร ๑ สาย เหมาะแก่การสัญจร ชุมชนสัน-

ท่อระบายน้ า - เพ่ือความสะดวกสบายแก่ - ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ ป่ายางหน่อม

- ซ.25 ตลอดสาย ผู้ใช้รถใช้ถนน สะดวกสบาย

92 โครงการปรับปรุงผิวจราจร - เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุใน - จ านวน 1 สาย 66,400 66,400 66,400 66,400 - พ้ืนผิวถนนและฝาท่อ - อุบัติเหตุในชุมชนลดลง กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชน ได้รับการปรับปรุง - ถนนมีสภาพท่ีดี ประชาชนใน

- ซอยข้างวัดด้านทิศเหนือ - เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีดีเหมาะ ๑ สาย เหมาะแก่การสัญจร ชุมชนสัน-

แก่การสัญจร - ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ ป่ายางหน่อม

- เพ่ือความสะดวกสบายแก่ สะดวกสบาย

ผู้ใช้รถใช้ถนน

93 โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวถนน - เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้ - ถนนจ านวน 1 สาย - 500,000 500,000 500,000 - ถนนในชุมชนได้รับ - ประชาชนผู้ใช้รถใช้ กองช่าง 

- ต้ังแต่ หน้าบ้าน รับความสะดวกสบายใน การปรับปรุง 100 % ถนนได้รับความสะดวก ชุมชนประตูล้ี

คุณก๋องค า  ทาสัก จนถึง การสัญจร สบายในการสัญจร

บ้านคุณทวี  ลอยดี - เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุใน - การเกิดอุบัติเหตุใน

ชุมชน ชุมชน

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 264



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

94 โครงการจัดท าท่อระบายน้ า - เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้ - จ านวน 3 สาย 350,000 - - - - ชุมชนได้รับการจัด - ให้ประชาชนในชุมชน กองช่าง

- บ้านนางพรทิพย์ รรณพงศ์ รับความสะดวกสบายใน ท าท่อระบายน้ าตาม ได้รับความสะดวก ชุมชนประตูล้ี

ถงึถนนรอบเมืองนอก การสัญจร เป้าหมาย 100% สบายในการสัญจร

- ถนนสนามกีฬา หน้าบ้าน - เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าขังในชุมชนชน - ไม่ให้เกิดน้ าขังใน

นางทิพวัลย์  ค าเรือง - เพ่ือให่มีการระบายน้ าเป็นไป ชุมชน

ถงึแนวเขตชุมชนสันดอนรอม อย่างคล่องตัว - ให่มีการระบายน้ า

- ซ 4.ข้างบ้านนางจันทร์นวล เป็นไปอย่างคล่องตัว

 มโนชมพู ตลอดซอย

95 โครงการปรับปรุงผิว - เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ - จ านวน ๑ สาย 600,000 600,000 600,000 600,000 - ถนนได้รับการ - อุบัติเหตุในชุมชนลดลง กองช่าง

จราจร/ขยายไหล่ทาง บนท้องถนน ปรับปรุงและขยาย - ประชาชนได้รับ ชุมชนบ้านท่า

- ขยายไหล่ทางแยกโรง - เพ่ือความสะดวกสบาย ไหล่ทางตามเป้าหมาย ความสะดวกสบาย   -ท่านาง

น้ าแข็งเก่าถนนรอบเมือง ในการสัญจร

นอกถงึคูเมืองเก่าเอาตัว

หนอนออกจากทางเท้า

96 โครงการปรับปรุงฝาท่อ - เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ - จ านวน ๑ สาย 500,000 500,000 500,000 500,000 - ชุมชนได้รับการ  - ประชาชนผู้ใช้รถใช้ กองช่าง

ระบายน้ าและขยายไหล่ทาง บนท้องถนน ปรับปรุงฝาท่อ ถนนได้รับความสะดวก ชุมชนบ้านท่า

- ถนนสันป่ายาง ซ.3 - เพ่ือให้ฝาท่อระบายน้ า ระบายน้ าและขยาย สบายในการสัญจร   -ท่านาง

ถงึหน้าโรงน้ าแข็งเก่า มีสภาพดี ไหล่ทางตามเป้าหมาย - การเกิดอุบัติเหตุ

ในชุมชน

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 265



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

97 โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ - เพ่ือความสะดวกในการสัญจร - ถนนพระคงฤาษี 500,000 500,000 500,000 500,000 - ถนนได้รับการเสริม - ผู้ใช้ถนนสะดวกและ กองช่าง

ทาง คสล. ถนนพระคงฤาษี - เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน ไหล่ทางตามเป้าหมาย ปลอดภัยในการสัญจร ชุมชน

- ซอยด้านเหนือวัดพระคง 100%  ภายในชุมชน พระคงฤาษี

ฤาษีต้ังแต่บ้านพักสัสดี จน

ถงึ สะพานล าเหมืองจ่าแส้

98 โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวถนน -  เพ่ือให้ถนนในชุมชนใช้การได้ดี - จ านวน 1 สาย 129,600 129,600 129,600 129,600 - ถนนได้รับการ - ถนนในเขตชุมชนมี กองช่าง

- ต้ังแต่สามแยกบ้านแก้ว มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงตาม ประภาพพ้ืผิวถนนท่ี ชุมชน

ซาลาเปา ถงึปากซอย - เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน เป้าหมาย 100% เหมาะสมกับการสัญจร พระคงฤาษี

จริญญา - อุบัติเหตุในชุมชน

ลดลง

99 โครงการปรับปรุงผิวจราจร - เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับ - จ านวน 1 สาย 42,900 42,900 42,900 42,900 - ถนนในชุมชนได้รับ - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติสคอนกรีตและ ความสะดวกสบายในการสัญจร การปรับปรุงและขยาย สะดวกสบายในการ ชุมชน

ขยายไหล่ทาง - เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุใน ไหล่ทางตามเป้าหมาย สัญจร ช่างฆ้อง

- ซ.2 ถ.พนังจิตต์ ชุมชน 100 % - อุบัติเหตุในชุมชน

ลดลง

100 โครงการจัดท าท่อระบายน้ า - เพ่ือไม่เกิดปัญหาน้ าท่วงขัง - จ านวน 2 สาย 427,200 427,200 427,200 427,200 - จัดท าท่อระบายน้ า - ชุมชนไม่มีปัญหา กองช่าง 

ในชุมชน - เพ่ือให้ประชาชนมีความ ในชุมชนตามเป้าหมาย น้ าท่วงขัง ชุมชน

- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า สะดวกสบาย 100 % - ประชาชนได้รับความ สันดอนรอม

ค.ส.ล.ถนนล าพูน-ป่าซาง - เพ่ือให้ประชาชนมีสภาพ สะดวกสบาย

ซ.บุปผาสวรรค์ 4  ต้ังแต่ แวดล้อมท่ีดี - ชุมชนมีสภาพแวดล้อมท่ืดี

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 266



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ต่อ บ้านคุณมานพ บุญเหมย  

จนถึง บ้านคุณสรรเสริญ  

ศิราพงษ์ 

- ถนนสนามกีฬา ซ.7

101 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศน์ทาง - เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนในเขตเมืองเก่า - เมืองมีความเป็น กองช่าง

พ้ืนท่ีมรดกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมบริเวณภายในเขต แสงสว่างและปรับปรุงภูมิ จ านวน 4 สาย ได้รับการ ระเบียบเรียบร้อยสวย

10 เมืองเก่า เมืองเก่า 10 เมือง ทัศน์บริเวณ ถนนรอบเมืองใน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ งาม

(สาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือการ - เพ่ือจัดระเบียบเมืองและควบ ถนนรอบเมืองนอก ถนนชัยมง ปรับปรุงภูมิทัศน์ครบทุก - กระตุ้นให้เกิดการต่ืน

ท่องเท่ียวในเขตเมืองเก่าล าพูน) คุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เป็น คล และถนนมุกดา ซ่ึงเป็น สาย ตัวจากการเกิดเส้นทาง

ไปตามผังเมือง ถนนในเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่า การท่องเท่ียวแบบเช่ือม

- เพ่ือเปิดมุมมองใหม่ของเมือง ล าพูน ตามมติคณะรัฐมนตรี โยง

- เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความ เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2554 - เกิดเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง ร่วมมือระหว่างองค์กร

ส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ ต่างๆ

ภาคเอกชนและประชาชน

102 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง -เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องน้ าให้ -ก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องน้ า 1,037,200 1,037,200 - - -มีการก่อสร้างห้องน้ า -มีห้องน้ าท่ีสะอาด กองช่าง

ห้องน้ าสาธารณะศูนย์บริการ เพียงพอประชาชนตลอดจนนักท่อง  ขนาด 7.00 x 23.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง บริเวณ เพียงพอและอ านวย  

นักท่องเท่ียว เท่ียวได้รับความสะดวก บริเวณศูนย์บริการนักท่อง ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ความสะดวกแก่  

เท่ียว ประชาชน ตลอดจน

นักท่องเท่ียว

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 267



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

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

 บริเวณภายในตลาดหนอง จ านวน 1 หลัง ความสะดวกแก่ผู้

ดอก บริเวณภายใน ค้าขายในตลาดฯ  

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

อเนกประสงค์ชุมชน ประสงค์ชุมชนสันดอนรอม อเนกประสงค์ชุมชนสันดอน ได้รับการปรับปรุงเพ่ือใช้ รับความสะดวกจากการ ชุมชน

สันดอนรอม ส าหรับเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม รอม รวมท้ังปรับปรุงห้องน้ า เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม ใช้อาคารชุมชนเป็น สันดอนรอม

ต่างๆ ของชุมชน ,ห้องครัว ฯลฯ ต่างๆ สถานท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ

 

105 โครงการก่อสร้างอาคาร โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชน 95,000 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

106 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี -เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท างาน -งานผลประโยชน์ 200,000 200,000 200,000 200,000 -สถานท่ีท างานมีความเป็น -สถานท่ีท างานได้รับการ กองช่าง

บริการประชาชนของ ให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดีสวยงาม -งานแผนท่ีภาษีและทะเบียน ระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงสภาพให้มีสภาพ กองคลัง

กองคลัง -เพ่ืออ านวยความสะดวกใน ทรัพย์สิน -ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับแวดล้อมท่ีดีท าให้ประชาชน

การให้บริการแก่ประชาชน ความสะดวก สบาย ผู้มาติดต่อราชการได้รับ

ผู้มาติดต่อราชการด้านช าระ ความสะดวกสบาย

ภาษีท้องถ่ิน

รวม 106  โครงการ - - 0 179,686,624 169,276,789 156,444,579 160,351,779 - - -

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 268



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนา - เพ่ือพัฒนาสินค้าชุมชน - พัฒนาออกแบบ - 100,000 100,000 100,000 - ประชาชนได้รับ - มีสินค้าหน่ึงต าบล กองสวัสดิการฯ

อาชีพและแก้ไข ให้มีการต่อยอดอย่างเป็น ต่อยอดอาชีพ เพ่ือสร้าง การส่งเสริมพัฒนา หน่ึงผลิตภัณฑ์ และ17 ชุมชน

ปัญหาความยากจน ระบบ รายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ อาชีพ 17 ชุมชน อย่างน้อย 3 ชุมชน

- ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน และประชาชนในชุมชน - ผลิตภัณฑ์สินค้า

มีอาชีพและรายได้เสริม - ฝึกทักษะ เพ่ิมความ ได้รับการพัฒนา

- เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ ช านาญด้านอาชีพให้มากข้ึน สู่มาตรฐานสินค้า 

ประชาชนในชุมชนและเพ่ิมราย - ถ่ายทอดความรู้ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิต

ได้ให้แก่ครอบครัว เรียนอาชีพจากรุ่นสู่รุ่น ภัณฑ์

- เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน - อบรมให้ความรู้ สร้าง - ผลิตภัณฑ์สินค้า

ชุมชนให้มีสินค้าและผลิต ความเข้าใจฝึกทักษะอาชีพ เข้าสู่ระบบวิสาหกิจ

ภัณฑ์ท่ีชุมชนผลิตได้เอง - ให้ความรู้ เร่ืองการ ชุมชน

ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บรรจุหีบห่อ package - มีการสร้างงานสร้าง

- เพ่ือเป็นการสนับสนุน - ถ่ายทอดความรู้ รายได้กับครอบครัว

การด าเนินงานโครงการ ด้านเทคนิค และการ แก้ไขปัญหาการว่างงาน

พัฒนาเมืองร่วมกับกลุ่ม ประกอบอาชีพแก่กลุ่ม และท าให้ประชาชนใน

อาชีพในชุมชน ตามนโยบาย อาชีพและทัศนศึกษา ชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น

รัฐบาล ดูงานกลุ่มอาชีพและ ประโยชน์

ประสบความส าเร็จอืน่ -เพ่ิมความรู้ความสามารถ

ในการประกอบอาชีพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.2 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 3 - 269



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.2 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการพัฒนา - ผลิตภัณฑ์ชุมชนมี - กลุ่มอาชีพในชุมชน

อาชีพและแก้ไข การพัฒนาสู่มาตรฐาน มีช่องทางการจ าหน่าย

ปัญหาความยากจน OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ

(ต่อ) มีโอกาสบริหารจัดการ

ร้านค้าชุมชนด้วยตัวเอง

2 โครงการสร้างเสริม - เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้กลุ่ม - กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ชุมชนได้รับการ - เกิดเครือข่ายความ กองสวัสดิการฯ

เศรษฐกิจเพ่ือ อาชีพต่างๆ มีสถานท่ีรอง ชุมชน มีสถานท่ีเหมาะ อบรมความรู้ ร่วมมือการพัฒนาผลิต และ17 ชุมชน

พัฒนาชุมชน รับผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตข้ึน สมในการรองรับการ ด้านการพัฒนา ภัณฑ์ระหว่างองค์กร กองทุนหมู่

(พัฒนาเมือง) - เพ่ือให้กลุ่มอาชีพมี จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ี ผลิตภัณฑ์ให้มี ภายในชุมชน และในพ้ืน บ้านชุมชนเมือง

รายได้จากการขายผลิต ผลิตข้ึนท าให้มีรายได้ คุณภาพ และการ ท่ีอืน่ๆ มีผลิตภัณฑ์ (กบท.)

ภัณฑ์ท่ีผลิตข้ึนส่งผลให้มี จากการจ าหน่ายผลิต พัฒนารูปแบบ OTOP และผลิตภัณฑ์

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ภัณฑ์ส่งผลให้มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สินค้า ภายใต้ Brand Lamphun

- เพ่ือให้กลุ่มอาชีพได้รับ ชีวิตท่ีดี ให้มีความหลาก - เกิดการท่องเท่ียว

การพัฒนาความรู้ด้าน - กลุ่มอาชีพได้รับความ หลายเพ่ิมข้ึน รูปแบบใหม่คู่กับการ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี รู้ด้านการพัฒนาผลิต อนุรักษ์ล าน้ ากวง โดย

คุณภาพและด้านการ ภัณฑ์ และพัฒนา คาดว่าจะสามารถดึงดูด

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย

สินค้าให้มีความหลาก ให้มีความหลากหลาย และชาวต่างชาติเดิน

หลายเพ่ิมข้ึน มากข้ึน ทางมาเท่ียวชม จ.ล าพูน

ไม่ต่ ากว่า 200,000

คน : ปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 3 - 270



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.2 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการอบรม - เพ่ือส่งเสริมอาชีพแก่ - จัดฝึกอบรมอาชีพ - 20,000 20,000 20,000 - ประชาชนได้รับ - ผู้ส าเร็จการอบรม กองสวัสดิการฯ

อาชีพเสริมและ กลุ่มแม่บ้าน/คนว่างงาน เสริมให้คนในชุมชน การอบรมด้านการ สามารถน าความรู้ และ17 ชุมชน

พัฒนารายได้แก่ - เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ว่างงาน ส่งเสริมอาชีพ ท่ีได้รับไปประกอบ

ชุมชนในเขต ท่ีว่างงาน ได้มีความรู้ อาชีพเพ่ิมรายได้และ

เทศบาลเมืองล าพูน ได้มีความรู้และสามารถ เพ่ือเป็นการพัฒนา

น าเอาไปประกอบอาชีพได้ คุณภาพชีวิต

4 โครงการบริหารจัดการ - เพ่ือให้เทศบาลฯ - ร้านค้า OTOP - 500,000 500,000 500,000 -ร้านค้า OTOP - เทศบาลฯ มีการ กองสวัสดิการฯ

ร้านจ าหน่ายสินค้า  สามารถด าเนินการ  SHOWCASE  SHOWCASE ด าเนินการ และบริหาร

OTOP SHOWCASE และบริหารจัดการร้าน จ านวน 1 แห่ง สามารถบริหาร จัดการร้านจ าหน่าย

จ าหน่ายร้านจ าหน่ายสินค้า จัดการได้อย่าง ร้านจ าหน่ายสินค้า 

 OTOP SHOWCASE ต่อเน่ือง OTOP SHOWCASE

 อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นระบบ

- เพ่ือเป็นการส่งเสริม - ผลิตภัณฑ์ OTOP

และยกระดับให้ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สินค้า

 OTOP และผลิตภัณฑ์สินค้า ท่ีมีคุณภาพอืน่ได้รับ

ท่ีมีคุณภาพอืน่ สามารถ การส่งเสริม และยก

แข่งขันท้ังตลาดในประเทศ ระดับให้สามารถ

และต่างประเทศได้ แข่งขันท้ังตลาดใน

- เพ่ือเป็นต้นแบบร้าน ประเทศและต่าง

จ าหน่ายสินค้า ประเทศได้

OTOP SHOWCASE - ร้านค้า OTOP  

ตามนโยบายรัฐบาล SHOWCASE

เทศบาลเมืองล าพูน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 3 - 271



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.2 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการบริหารจัดการ เป็นต้นแบบร้านค้า

ร้านจ าหน่ายสินค้า  OTOP SHOWCASE 

OTOP SHOWCASE สาขาอืน่ตามนโยบาย

(ต่อ) รัฐบาล

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ - เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน - กลุ่มอาชีพในชุมชน - 30,000 30,000 30,000 - 1 คร้ัง / ปี - ประชาชนในชุมชนมี กองสวัสดิการ

ของคนในชุมชน ในชุมชน รายได้เพ่ิมข้ึน สังคม

- เพ่ือประชาชนในชุมชนมี - ประชาชนในชุมชนมี ชุมชนสวนดอก

ส่วนร่วม ส่วนร่วม

- เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ - ประชาชนในชุมชนได้

ของประชาชนในชุมชน รับการส่งเสริมด้าน

อาชีพ

6 โครงการส่งเสริมอาชีพและ - เพ่ือส่งเสริมอาชีพและรายได้ - กลุ่มอาชีพในชุมชน - 20,000 20,000 20,000 - 1 คร้ัง / ปี - ประชาชนในชุมชนมี กอง

ผลิตภัณฑ์ในชุมชนศรีบุญเรือง ให้แก่ประชาชนในชุมชน - เด็กและเยาวชนในชุมชน อาชีพและรายได้อย่าง สวัสดิการฯ

- เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ต่อเน่ือง กลุ่มอาชีพ

ให้ได้มาตรฐาน OTOP - ผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้ ในชุมชน

รับรองมาตรฐาน OTOP ศรีบุญเรือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 3 - 272



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.2 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการถนนสายวัฒนธรรม - เพ่ือเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ - บริเวณหน้าท่ีท าการ - 20,000 20,000 20,000 - 48 คร้ัง / ปี - ผลิตภัณฑ์และสินค้า กอง

ในชุมชน   ชุมชนสันป่ายางหลวง ของชุมชนได้รับ สวัสดิการฯ

- เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี   ทุกวันเสาร์   การส่งเสริม ชุมชนสัน-

รายได้ - ประชาชนมีรายได้ ป่ายางหลวง

- เพ่ือเป็นการแสดงศิลปะ เพ่ิมมากข้ึน

วัฒนธรรมของประชาชนในชุมชน - ประชาชนในชุมชนมี

สถานท่ีในการแสดง

ศิลปวัฒนธรรม

8 โครงการส่งเสริมอาชีพและ - เพ่ือส่งเสริมอาชีพและรายได้ - กลุ่มอาชีพในชุมชน - 10,000 10,000 10,000 - 1 คร้ัง / ปี - ประชาชนในชุมชนมี กองสวัสดิการฯ

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้แก่ประชาชนในชุมชน - เด็กและเยาวชน อาชีพและรายได้อย่าง กลุ่มอาชีพใน

- เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน   ในชุมชน ต่อเน่ือง ชุมชน

 ให้ได้ มาตรฐาน OTOP - ผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้ ชัยมงคล

รับรองมาตรฐาน OTOP

9 โครงการท่องเท่ียวเชิง - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง - ก่อสร้างปรับปรุงแหล่ง 2,000,000 2,000,000 - - - มีท่าเทียบเรือพร้อม - ส่งเสริมการท่องเท่ียว กองสวัสดิการฯ

อนุรักษ์เมืองเก่าหริภุญไชย อนุรักษ์ของเมืองล าพูนในรูป ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เชิงอนุรักษ์ของเมือง

แบบของโครงข่ายการท่องเท่ียว ระบบสาธารณูปการ บริเวณท่าเรือ จ านวน ล าพูน สร้างโครงข่าย

ท้ังทางบกและทางน้ า ท่ีครอบ 1. ก่อสร้างท่าเทียบเรือ  1 แห่ง การท่องเท่ียวท้ังทาง

คลุมแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ - มีป้ายแนะน าสถานท่ี บกและทางน้ า ท่ีครอบ

ต่างๆ เขตเทศบาลเมืองล าพูน บริเวณท่าเรือ ท่องเท่ียว จ านวน 10 คลุมแหล่งท่องเท่ียวท่ี

และพ้ืนท่ีท้องถ่ินใกล้เคียง 2. ก่อสร้างป้ายแนะน า จุด ส าคัญต่างๆ เขตเทศบาล

- เพ่ือพัฒนารายได้ให้แก่ประชา สถานท่ีท่องเท่ียว จ านวน - มีจุดจอดรถจักรยาน เมืองล าพูนและพ้ืนท่ี

ชน จากการท่องเท่ียวและการ 3. ก่อสร้างจุดจอดรถจักร รถน าเท่ียวและรถสาม ท้องถ่ินใกล้เคียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 3 - 273



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.2 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการท่องเท่ียวเชิง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุม ยาน รถน าเท่ียว และรถ ล้อถีบ จ านวน 3 จุด - สามารถพัฒนารายได้

อนุรักษ์เมืองเก่าหริภุญไชย ชนท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน สามล้อถีบ - มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้แก่ประชาชนจากท่อง

(ต่อ) - เพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตใน 4. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิ ริมฝ่ังแม่น้ ากวง เท่ียวและการจ าหน่าย

วิถีแบบด้ังเดิมของประชาชน ทัศน์ริมฝ่ังแม่น้ ากวง - มีเรือน าเท่ียวเชิง ผลิตภัณฑ์สินค้าจาก

พร้อมกับเผยแพร่วัฒนธรรมและ - จัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบ อนุรักษ์ จ านวน 2 ล า ชุมชนท่ีเกิดจากภูมิ

ภูมิปัญญาท้องถ่ินของเมือง โครงการฯ - มีรถจักรยานเพ่ือการ ปัญญาท้องถ่ิน

ล าพูนสู่ชาวไทยและชาวต่าง 1. เรือน าเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท่องเท่ียว จ านวน 10 - ส่งเสริมการด าเนิน

ประเทศ 2. รถจักรยานเพ่ือการ คัน ชีวิตในวิถีแบบด้ังเดิม

- เพ่ือสนองตอบนโยบายด้าน ท่องเท่ียว ของประชาชน พร้อมกับ

การส่งเสริมการท่องเท่ียว เผยแพร่วัฒนธรรมและ

กระตุ้นเศรษฐกิจภายในท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ินของ

รัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธ เมืองล าพูนสู่ชาวไทย

ศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน และชาวต่างประเทศ

และเทศบาลเมืองล าพูนท่ีมุ่งเน้น - สนองตอบนโยบาย

พัฒนาการท่องเท่ียวในเชิง ด้านการส่งเสริมการ

อนุรักษ์ ท่องเท่ียวกระตุ้นเศรษฐ

- เพ่ือสร้างศักยภาพให้เป็นเมือง กิจ ภายในท้องถ่ินของ

ท่องเท่ียวตามโครงข่ายการท่อง รัฐบาล และสอดคล้อง

เท่ียว 4 จังหวัดภาคเหนือตอน กับยุทธศาสตร์การ

บน ได้แก่ จังหวัดล าปาง จังหวัด พัฒนาจังหวัดล าพูนและ

ล าพูน จังหวัดเชียงใหม่ และ เทศบาลเมืองล าพูนท่ี

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งเน้นพัฒนาการท่อง

เท่ียวในเชิงอนุรักษ์โดย

คาดว่าจะสามารถดึง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 3 - 274



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.2 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการท่องเท่ียวเชิง ดูดนักท่องเท่ียวให้เดิน

อนุรักษ์เมืองเก่าหริภุญไชย ทางมาเท่ียวชมจังหวัด

(ต่อ) ล าพูน ไม่ต่ ากว่า 

200,000 คน/ปี

รวม 9  โครงการ - - 2,000,000 4,700,000 2,700,000 2,700,000 - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 3 - 275



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการข่วงคนเตียว  -เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และ  -จัดพ้ืนท่ีจ าหน่ายสินค้า 200,000 500,000 500,000 500,000  -มีผู้มาจ าหน่ายสินค้า - สร้างรายได้และ ส านักปลัด 

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและ ส่งเสริมการตลาดให้ประชาชน ต้ังแต่ข่วงประตูท่านาง จ านวนไม่น้อยกว่า มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า

การท่องเท่ียวเมืองล าพูน ในจังหวัดล าพูน ถนนรอบเมืองในจนถึง    400 ราย/สัปดาห์ ของชุมชนในเขตเทศบาล  

  -เพ่ือเป็นการสนับสนุนสินค้า ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว  -จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วม และประชาชนท่ัวไป

พ้ืนบ้านของชุมชนในเขตเทศบาล  -จัดเวทีกลางเพ่ือ กิจกรรม และผู้มา -มีเวทีแสดงออกของ

 -เพ่ือเป็นแหล่งรองรับสินค้า ประชาสัมพันธ์และจัด จับจ่ายสินค้าในข่วงคน เยาวชนและประชาชน

พ้ืนบ้านและสินค้าเศรษฐกิจ การแสดงของเด็กและ เตียวหละปูน ท่ัวไป  

 -ส่งเสริมการแสดงออกของ เยาวชน ตลอดจน  -การท่องเท่ียวในภาพ

เยาวชนและประชาชนท่ัวไป หน่วยงานอืน่ๆ รวมของจังหวัดล าพูน

 -เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่อง บริเวณเวทีประตูท่านาง ได้รับการส่งเสริมดี

เท่ียวของจังหวัดล าพูน  -จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม ย่ิงข้ึน

การมีส่วนร่วมของเด็ก   

เยาวชน และประชาชน  

2 โครงการนวัตกรรมการพัฒนา  -สร้างโปรแกรมเพ่ือส่งเสริม/  -ได้โปรแกรมเพ่ือใช้ 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -ได้โปรแกรมส่งเสริม/  -สามารถส่งเสริมให้เกิด ส านักปลัด 

การท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ส าหรับส่งเสริม/ประชา-  ประชาสัมพันธ์การ การพัฒนาและประชา

 (Smart Tourism City) เมืองล าพูนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ สัมพันธ์การท่องเท่ียว ท่องเท่ียวเมืองล าพูน สัมพันธ์การท่องเท่ียว 

เมืองล าพูน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เมืองล าพูนในระบบ

จ านวน 1 ระบบ ดิจิตัลเพ่ือให้สอดคล้อง

กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.3 แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 3 - 276



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.3 แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการนวัตกรรมการพัฒนา  -เพ่ือพัฒนาการให้บริการ

การท่องเท่ียว ด้านการท่องเท่ียวเมืองล าพูน

 (Smart Tourism City) ให้สามารถตอบสนองความ

(ต่อ) ต้องการของนักท่องเท่ียวได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3 โครงการพัฒนา ส่งเสริม - เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่ง - มีแหล่งดึงดูดใจทางการ - - 80,000 80,000 80,000  - มีการจัดกิจกรรม - มีแหล่งท่องเท่ียวแห่ง ส านักปลัด 

และประชาสัมพันธ์การท่อง ท่องเท่ียวโดยการใช้ทุนทาง ท่องเท่ียวแห่งใหม่ หรือ พัฒนา ส่งเสริม และ ใหม่ หรือมีการพัฒนา

เท่ียวเมืองล าพูน วัฒนธรรมท่ีมีอยู่เดิมให้เกิด มีการพัฒนาแหล่ง ประชาสัมพันธ์การ แหล่งท่องเท่ียวใช้ทุน

ประโยชน์ต่อการท่องเท่ียวของ ท่องเท่ียวโดยการใช้ทุน ท่องเท่ียวเมืองล าพูน ทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่เดิม 

เมืองล าพูน ทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่เดิม ไม่ต่ ากว่า 1 กิจกรรมต่อปี - มีกิจกรรมส่งเสริมการ

- เพ่ือให้เป็นการประชาสัมพันธ์ ให้เกิดประโยชน์ต่อการ - มีการให้ความร่วมมือ ท่องเท่ียว เพ่ือเป็นการ

แหล่งท่องเท่ียว และกิจกรรม ท่องเท่ียวของเมืองล าพูน หรือสนับสนุนกับการ ประชาสัมพันธ์การ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวของเมือง - จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่อง ท่องเท่ียวหน่วยงานท่ี ท่องเท่ียวเมืองล าพูน

ล าพูน เท่ียวเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ เก่ียวข้องหรือการจัด - มีการบูรณาการร่วม

-เพ่ือเป็นการบูรณาการร่วมกัน การท่องเท่ียวเมืองล าพูน กิจกรรมไม่ต่ ากว่า 1 กันกับหน่วยงานท่ีเก่ียว

กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ - มีการบูรณาการร่วมกันกับ กิจกรรมต่อปี ข้องกับการท่องเท่ียว

การท่องเท่ียว หรือกิจกรรม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ หรือมีการสนับสนุนการจัด

ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ท่องเท่ียวหรือมีการสนับสนุน กิจกรรมของหน่วยงาน 

การจัดกิจกรรมของหน่วยงาน อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการ

อื่นๆท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ท่องเท่ียว

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 3 - 277



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.3 แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการจัดท าโปรแกรม  -สร้างโปรแกรมเพ่ือส่งเสริม/  -ได้โปรแกรมเพ่ือใช้ส าหรับ 50,000 50,000 50000 50000  -ได้โปรแกรมส่งเสริม/  -สามารถส่งเสริมให้ ส านักปลัด 

เพ่ือใช้ส าหรับประชา ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การ เกิด'การพัฒนา Mobile

สัมพันธ์ การท่องเท่ียว เมืองล าพูนผ่านทาง การท่องเท่ียวเมืองล าพูน ท่องเท่ียวเมืองล าพูน Application เพ่ือใช้

เมืองล าพูน โทรศัพท์มือถือ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ประชาสัมพันธ์

(application on mobile  -เพ่ือพัฒนาการให้บริการ จ านวน 1 ระบบ การท่องเท่ียวเมือง

for travel in lamphun) ด้านการท่องเท่ียวเมืองล าพูน ล าพูน

ให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเท่ียวได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุน  -เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพ  -ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 -ประชาชนในเขตเทศบาล -ส่งเสริมและสนับสนุน ส านักปลัด
การท่องเท่ียวในเขต ชีวิต ให้ประชาชนในเขตเทศบาล และนักท่องเท่ียวมีสุขภาพ และนักท่องเท่ียวใช้ การท่องเทียวเมืองเก่า

 เมืองเก่าล าพูน ทุกเพศทุกวัย สร้างสุขภาพท่ีดี ท่ีดีย่ิงข้ึน จักรยานในการท่องเท่ียว ล าพูนให้เป็นท่ีรู้จัก

ด้วยการป่ันจักรยาน -ช่วยลดปัญหาการจราจร ร้อยละ 60 อย่างแพร่หลายและ

 -เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้น ลดการใช้เช้ือเพลิงและ กว้างขวางมากย่ิงๆ 

การท่องเท่ียว ผ่านการน าเสนอ เป็นการประหยัดพลังงาน ข้ึนไป

เส้นทางความงดงามในเชิง

สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตและ  

เส้นทางเมืองเก่าล าพูน

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

และผังแม่บทการอนุรักษ์ ปรุงรายละเอยีดยุทธศาสตร์และ เก่าล าพูน ชุดทบทวนแผนฯ การอนุรักษ์และพัฒนา ผังแม่บทการอนุรักษ์และ กองวิชาการฯ

และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า โครงการในแผนให้เป็นปัจจุบัน - จัดท าเล่มแผนแม่บทและผัง บริเวณเมืองเก่าล าพูน พัฒนาบริเวณเมืองเก่า

ล าพูน แม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา ได้รับการทบทวนปีละ ล าพูนท่ีเป็นปัจจุบัน

บริเวณเมืองเก่าล าพูน 1 คร้ัง

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 3 - 278



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.3 แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

ร่วมสมัยหริภุญชัย อาคารและโบราณสถานท่ีมีคุณ อาคารศาลากลางเดิมให้เป็น การปรับปรุงเพ่ือเป็นศูนย์ ของศูนย์วัฒนธรรมฯ ท่ี กองช่าง

(ปรับปรุงศาลากลางเดิม) ค่าทางสถาปัตยกรรมให้ ศูนย์วัฒนธรรมฯ วัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญ สมบูรณ์ สมประโยชน์

สามารถสนองประโยชน์ใช้สอย - บริหารจัดการพ้ืนท่ีตามข้อ ชัยภายในปี 2564 - มีศูนย์การเรียนรู้ท่ีมี

ในปัจจุบันได้ เสนอโครงการ ชีวิตด้านศิลปวัฒนธรรม

- เพ่ือให้มีศูนย์การเรียนรู้ท่ีมี ประวัติศาสตร์และภูมิ

ชีวิตด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติ ปัญญาท้องถ่ิน

ศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน - เกิดเครือข่ายความ

- เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างหน่วย

ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง งานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชนและประชาชน

- เป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณ

กลางเมืองล าพูน ให้สอดคล้อง

เหมาะสมกับการอนุรักษ์เมืองเก่า

-ก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าอาทิตยราช

-เพ่ือเทิดพระเกียรติพระเจ้า - ก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้า 50,000 50,000 50,000 50,000 อนุเสาวรีย์พระเจ้าอาทิตย -เป็นท่ีเคารพสักการะของ

อาทิตยราช อาทิตยราช ราช จ านวน 1 อนุสาวรีย์ ประชาชนท่ัวไป

-เพ่ือประดิษฐาน องค์พระรูป -ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

พระเจ้าอาทิตยราชท่ีขณะน้ี วัฒนธรรม

ประดิษฐานอยู่ในวิหารละโว้

ช่ัวคราว

-เพ่ือส่งเสริมให้อนุชนรุ่นหลังได้

ศึกษาความเป็นมาทางประวัติ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 3 - 279



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.3 แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการศูนย์วัฒนธรรม ศาสตร์ล้านนา

ร่วมสมัยหริภุญชัย -เพ่ือเป็นท่ีสักการะบูชาของ

(ปรับปรุงศาลากลางเดิม) ประชาชนและเป็นการสนับสนุน

(ต่อ) การท่องเท่ียวของจังหวัดล าพูน

ให้เป็นท่ีรู้จักของชาวไทยและชาว

ต่างชาติ

8 โครงการเปิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ -เพ่ือประชาสัมพันธ์ส่งเสริม -กิจกรรมเปิดพ้ืนท่ีสร้าง 480,000 480,000 480,000 480,000 มีผู้ด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ี -สภาพภูมิทัศน์และพ้ืนท่ี กองวิชาการฯ

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

ข่วงพันปี @ล าพูน 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

สืบสานเอกลักษณ์และ หมุนเวียนจัดกิจกรรม ซ่ึงส่ง

อัตลักษณ์ของชุมชน ผลให้เกิดผู้น าในการด าเนิน

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 3 - 280



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.3 แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการเปิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ -เพ่ือให้เกิดผู้น า ภาคีเครือข่าย การเกิดความเข้มแข็งในชุมชน

ด้วยส่ือพหุวัฒนธรรม ในการด าเนินงานด้านการ และระบบเศรษฐกิจของชุมชน

ข่วงพันปี @ล าพูน พัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้าง -พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ด้วยส่ือ

(ต่อ) สรรค์ การรู้เท่าทันเฝ้าระวังส่ือ พหุวัฒนธรรมได้รับการยก

ผ่านพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ด้วยส่ือ ระดับและประชาสัมพันธ์ให้

พหุวัฒนธรรม เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน ในขณะท่ี

-เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ได้ นักท่องเท่ียวต่างถ่ินได้มีสถาน

รับรู้ เข้าใจและยอมรับในแนว ท่ีท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม

คิดการอยู่ร่วมกันอย่างพหุ ท่ีเข้าถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพ่ือต่อยอดโครง ของชุมชน

การ ในโอกาสต่อไป

-เพ่ือสนองตอบต่อแนว

นโยบายการสร้างเมืองล าพูน

ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ซ่ึงเป็นนโยบายของรัฐบาลใน

การพัฒนาท้องถ่ิน สนองตอบ

กับยุทธศาสตร์ของเทศบาล

เมืองล าพูน น าสู่เมืองแห่ง

วัฒนธรรมและความสุขตาม

วิสัยทัศน์ของจังหวัดล าพูน

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 3 - 281



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.3 แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการแผนแม่บทและ ทบทวนและจัดท าแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และ - 50,000 50,000 50,000 -มีการจัดประชุมคณะท างาน -เกิดการประชุมคณะท างาน กองวิชาการฯ

ผังแม่บทการอนุรักษ์และ พัฒนาบริเวณเมืองเก่าล าพูน อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า กองช่าง

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

ล าพูน 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

10 โครงการปรับปรุงและขยาย -เพ่ือให้มีบริเวณโดยรอบศาล -ขยายพ้ืนท่ีบริเวณศาลด้าน - 30,000 30,000 30,000 -ศาลเจ้าแม่จามเทวีมีพ้ืนท่ี -ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พ้ืนท่ีศาลเจ้าแม่จามเทวี กว้างขวางข้ึน ทิศตะวันออกเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ในการเข้าสักการะบูชาท่ีศาล

-เพ่ือสะดวกในการประกอบ -ขยายพ้ืนท่ีบริเวณศาลด้าน เจ้าแม่จามเทวี

กิจกรรมพิธีทางศาสนาประจ าปี ทิศใต้เพ่ิมข้ึน

-เพ่ือความสวยงามและเตรียม -ปรับต าแหน่งท่ีต้ังทางข้ึนสู่ศาล

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 3 - 282



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.3 แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการปรับปรุงและขยาย รองรับนักท่องเท่ียวและผู้มีจิต

พ้ืนท่ีศาลเจ้าแม่จามเทวี ศรัทธาต่อเจ้าแม่จามเทวี

(ต่อ)

รวม 10  โครงการ - - 2,430,000 3,390,000 3,390,000 3,390,000 - - -

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 3 - 283



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนา จัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน -จัดท ำประชำคมท้องถ่ิน - 70,000 70,000 70,000 -มีกำรจัดประชุม -เทศบำลด ำเนินกำร กองวิชำกำรฯ

ท้องถิน่ -เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมโยงและ -รวบรวมวิเครำะห์ คณะกรรมกำรสนับ ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน

ควำมสอดคล้องระหว่ำงกำร โครงกำรท่ีจะบรรจุใน สนุนและคณะกรรม ได้ตรงตำมควำมต้องกำร

พัฒนำเทศบำลกับเทศบัญญัติ แผนพัฒนำท้องถ่ิน กำรพัฒนำเทศบำล ของประชำชน

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี -จัดพิมพ์เอกสำรแผนพัฒนำ เพ่ือพิจำรณำแผน -ประชำชนมีควำมเข้ำใจ

-เพ่ือเตรียมโครงกำรพัฒนำ ท้องถ่ิน พัฒนำเทศบำลอย่ำง ในกำรปฏิบัติงำนของ

ต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับนโยบำย น้อยปีละ 1 คร้ัง เทศบำล

เวทีสำธำรณะรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน/ประชำคมแผน -มีกำรน ำโครงกำรใน -เทศบำลได้รับทรำบ

-เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและให้ -จัดประชุมรับฟังควำมคิด แผนชุมชนมำบรรจุใน ปัญหำควำมต้องกำร

ควำมรู้เก่ียวกับกิจกรรมกำร เห็นของประชำชนในเขต แผนพัฒนำท้องถ่ิน ท่ีแท้จริงของประชำฃน

ด ำเนินงำน หรือนโยบำยของ เทศบำล อย่ำงน้อยร้อยละ 30 และสำมำรถด ำเนิน

เทศบำล -จัดพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือเผย -กำรด ำเนินกำรจัดท ำ งำนตรงตำมควำม

-เพ่ือรับฟังปัญหำ และควำมต้อง แพร่และสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ แผนพัฒนำฯ แล้วเสร็จ ต้องกำรของประชำชน

กำรของประชำชนในเขตเทศบำล ประชำขน ภำยในเดือนตุลำคม -สร้ำงควำมเข้ำใจและ

อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน -มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ ควำมรู้เก่ียวกับกำรจัด

-เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและให้ -จัดประชุมสร้ำงควำมเข้ำ ท้องถ่ิน แก้ไข เพ่ิมเติม ท ำแผนฯ

ควำมรู้เก่ียวกับกำรจัดท ำแผนฯ ใจและให้ควำมรู้เก่ียวกับแผน เปล่ียนแปลง อย่ำงน้อย

พัฒนำฯ ปีละ 1 คร้ัง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน     แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 3 - 284



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการจัดท าแผนพัฒนา -มีกำรจัดประชุมประชำคม

ท้องถิน่ อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง

(ต่อ) -มีกำรจัดท ำส่ือส่ิงพิมพ์

อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง

-มีกำรจัดประชุมสร้ำง

ควำมเข้ำใจและควำมรู้

เก่ียวกับกำรจัดท ำแผนฯ

2 โครงการเฉพาะกิจ -เพ่ือสำมำรถด ำเนินกำรในเร่ือง -จัดท ำประชำพิจำรณ์ - 50,000 50,000 50,000 -ด ำเนินกำรตำมนโยบำย -สำมำรถด ำเนินงำน ทุกกอง

ตามนโยบายของรัฐบาล เร่งด่วนได้ถูกต้องและทันท่วงที ประชุม สัมมนำ เวทีประชำคม เร่งด่วนของผู้บริหำร ตำมนโยบำยเร่งด่วน

และนโยบายคณะผู้บริหาร  -จัดแถลงข่ำวส่ือมวลชน อย่ำงน้อยปีละ 1 โครงกำร ได้อย่ำงรวดเร็วทันต่อ

-จัดทัศนศึกษำชมกำรท ำ เหตุกำรณ์

งำนท่ีเก่ียวข้องกับภำรกิจ

ของเทศบำล

-จัดท ำโครงกำรวิจัยเพ่ือ

กำรท ำงำนในด้ำนต่ำงๆ

-ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆตำม

หนังสือส่ังกำรของรัฐบำล

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน     แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 3 - 285



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการส่งเสริม/เผยแพร่ อบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย

ความรู้ด้านกฎหมาย -เพ่ือเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ -จัดอบรมให้ควำมรู้ - 20,000 20,000 20,000 -จัดกำรฝึกอบรมให้ -พนักงำนเทศบำล กองวิชำกำรฯ

ในด้ำนกฎหมำยให้แก่พนักงำน เก่ียวกับกฎหมำยท่ี ควำมรู้ข้อกฎหมำย ประชำชนมีควำมรู้

เจ้ำหน้ำท่ีของเทศบำลและ ประชำชนควรรู้ และ รับฟังกำรบรรยำย ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ

ประชำชนท่ัวไป กฎหมำยท่ีเก่ียวกับกำร และตอบปัญหำโดย กฎหมำยเพ่ิมมำกข้ึน

ปฏิบัติหน้ำท่ีของเทศบำล วิทยำกรท่ีมีควำมรู้

-จัดท ำเอกสำร/คู่มือ ควำมเช่ียวชำญเก่ียวกับ

ประกอบกำรศึกษำ ข้อกฎหมำยโดยเฉพำะ

กฎหมำยท่ีจัดอบรม จ ำนวน 1 คร้ัง ต่อปี

และวัดผลกำรประเมิน

ควำมรู้ทีได้รับโดยใช้

แบบสอบถำมถำมโดย

มีควำมรู้เพ่ิมข้ึนอย่ำง

น้อยร้อยละ 20

เผยแพร่ควำมรู้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำร

-เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถ -จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ - 10,000 10,000 10,000 -จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ -ประชำชนทรำบควำม กองวิชำกำรฯ

ตรวจสอบกำรท ำงำนและข้อมูล ประเภทแผ่นพับหนังสือ ควำมรู้และประชำสัมพันธ์ เคล่ือนไหวกำรท ำงำน

ข่ำวสำรของเทศบำลได้ตำม เล่มเล็ก เก่ียวกับสิทธิของ ของเทศบำลทุกข้ันตอน

กฎหมำย -จัดให้มีกำรอบรมทบทวน ประชำชนในกำรเข้ำถึง -มีข้อมูลท่ีสำมำรถ

ควำมรู้ตำมพรบ.ข้อมูล ข้อมูลตำมพรบ.ข้อมูล ค้นหำได้อย่ำงรวดเร็ว

ข่ำวสำร พ.ศ.2540 ข่ำวสำร พ.ศ.2540 ตรวจสอบได้อย่ำง

-รวบรวมข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน  อย่ำงน้อย โปร่งใส

ของเทศบำลไว้ท่ีศูนย์ 1,000  ชุด -สำมำรถให้บริกำร

ข้อมูลข่ำวสำรฯเพ่ือเป็น -ปรับปรุงระบบกำร แก่ประชำชนท่ีย่ืนค ำขอ

ศูนย์รวมข้อมูลกำรตรวจ จัดเก็บข้อมูลตำมพรบ. ตรวจสอบหรือขอรับ

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน     แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 3 - 286



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการส่งเสริม/เผยแพร่ สอบศึกษำและให้บริกำร ข้ออมูลข่ำวสำรฯภำยใน ข้อมูลข่ำวสำรได้ตำม

ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ประชำชน ตำม พ.ร.บ. ศูนย์ประสำนงำนกำร กฎหมำย

(ต่อ) ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร

พ.ศ.2540 ของเทศบำลเมืองล ำพูน

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

และง่ำยต่อกำรค้นหำ

สำมำรถสืบค้นหำได้

กำรพัฒนำกฎหมำยและ -เพ่ือพัฒนำและออก - 10,000 10,000 10,000 -มีกฎหมำยและ -มีกำรพัฒนำกฏหมำย กองวิชำกำรฯ

เทศบัญญัติส ำหรับเมืองอนุรักษ์ กฎเกณฑ์ของเมืองอนุรักษ์ เทศบัญญัติส ำหรับ เทศบัญญัติส ำหรับ

เมืองเก่ำล ำพูน จ ำนวน เมืองอนุรักษ์

1 ฉบับ

ให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย

แก่ประชำชน -จัดพิมพ์หนังสือกฎหมำย - 10,000 10,000 10,000 -ประสำนงำนกับ -เม่ือประชำชนรู้ กองวิชำกำรฯ

-เพ่ือด ำเนินกำรเก่ียวกับกำร เพ่ือเผยแพร่ประชำชนใน ส ำนักงำนอัยกำร กฎหมำยก็จะทรำบถึง

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เขตเทศบำลโดยประสำน จังหวัดล ำพูนจัดพิมพ์ สิทธิและหน้ำท่ีของตน

-เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือและ งำนกับ สนง.อัยกำร หนังสือกฎหมำยเพ่ือ ในกำรปฏิบัติตนให้

เผยแพร่ควำมรู้ทำงกฎหมำย จังหวัดล ำพูน เผยแพร่แก่ประชำชน ถูกต้องตำมกฎหมำย

เก่ียวกับสิทธิมนุษย์ชนและ -จัดให้มีกำรอบรมถ่ำยทอด ในเขตเทศบำลเมือง -ลดปัญหำข้อพิพำท

กฎหมำยอืน่ท่ีเก่ียวข้องแก่ ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ ล ำพูน อย่ำงน้อย 1 คร้ัง และข้อขัดแย้งในสังคม

ประชำชน กฎหมำยแก่ประชำชน ต่อปี -ขจัดช่องว่ำงระหว่ำง

-เพ่ือเสริมสร้ำงทัศนคติและ โดยท่ัวไป และพนักงำน -ร่วมมือกับหน่วยงำน ประชำชน วัดและชุมชน

สร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงประชำชน เจ้ำหน้ำท่ีของเทศบำล ของรัฐด ำเนินโครงกำร เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำน

กับหน่วยงำนของรัฐเก่ียวกับกำร ท่ีมีวัตถุประสงค์เก่ียว ท่ีรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎหมำยโดย กับกำรสนับสนุนกำร

มีภำคประชำชนเป็นส่วนร่วม คุ้มครองสิทธิมนุษย์ชน

เพ่ือจัดฝึกอบรมหรือท ำ
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน     แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 3 - 287



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการส่งเสริม/เผยแพร่ กิจกรรมร่วมกัน อย่ำง

ความรู้ด้านกฎหมาย น้อย 1 คร้ัง ต่อปี

(ต่อ) -วัดผลกำรประเมิน

ควำมรู้ของผู้เข้ำรับกำร

อบรมท่ีได้รับจำกกำร

อบรมใช้วิธีตอบแบบ

สอบถำมโดยมีควำมรู้

เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 20

เผยแพร่ให้ควำมรู้เก่ียวกับวินัย

พนักงำนเทศบำล

-เพ่ือให้บุคลำกรในหน่วยงำนมี -จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ - 25,000 25,000 25,000 -จัดกำรฝึกอบรมให้ - บุคลำกรในหน่วยงำน กองวิชำกำรฯ

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเร่ืองวินัย บุคลำกรในหน่วยงำน ควำมรู้เก่ียวกับประกำศ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

อย่ำงถูกต้อง เก่ียวกับวินัยพนักงำน ระเบียบ และกฎหมำย ไม่กระท ำกำรใดๆ อัน

-เพ่ือให้บุคลำกรในหน่วยงำน เทศบำลและข้อกฎหมำย ด้ำนวินัยของพนักงำน เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย

ทรำบถึงผลกระทบจำกกำร เก่ียวกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ควำมรู้เก่ียวกับกำร ว่ำด้วยวินัยข้ำรำชกำร

กระท ำควำมผิดทำงวินัยพนัก ด้ำนต่ำงๆ ภำยใต้บังคับ ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎหมำย -วัดผลกำรประเมิน

งำนเทศบำล ตำม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ ฯ ต่ำงๆ ภำยใต้กำรปฏิบัติ ควำมรู้ของผู้เข้ำรับกำร

และ พรบ.ควำมรับผิด รำชกำรทำงปกครองตำม อบรมท่ีได้รับจำกกำร

ทำงละเมิด ฯ พรบ.วิธีปฏิบัติรำชกำร อบรมซ่ึงใช้วิธีตอบแบบ

ทำงปกครอง พ.ศ.2539 สอบถำมโดยมีควำมรู้

และ พรบ.ควำมรับผิด เพ่ิมข้ึน อย่ำงน้อย

ชอบทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี ร้อยละ 20

พ.ศ.2539 ปีละ 1 คร้ัง 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการส่ือประชาสัมพันธ์ 1. เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผล ๑. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผล - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. จัดท ำวำรสำรรำยงำน ๑. ประชำชนได้รับทรำบ กองวิชำกำรฯ

กำรด ำเนินงำน และข้อมูลข่ำวสำร กำรด ำเนินงำน และข้อมูลข่ำว ประจ ำปี เพ่ือรวบรวม และมีควำมเข้ำใจ พร้อม

ของเทศบำลเมืองล ำพูน  ผ่ำนช่อง สำรของเทศบำลเมืองล ำพูน  ภำรกิจ กำรด ำเนินงำนของ มีส่วนร่วมในภำรกิจต่ำงๆ

ทำงส่ือประเภทต่ำงๆไปสู่สำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ เทศบำล อย่ำงน้อย 1 คร้ัง ของเทศบำลฯ

 ๒. เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี ๑.๑ ส่ือส่ิงพิมพ์ (Print Media) ต่อปี ๒. ประชำชนตระหนักถึง

ระหว่ำงเทศบำลเมืองล ำพูนกับ ได้แก่ 2. จัดท ำวำรสำรเผยแพร่ ควำมเป็นเจ้ำของในกำร

สำธำรณชน อันจะก่อให้เกิดภำพ - จัดท ำวำรสำรรำยงำน ผลกำรด ำเนินงำนของ ดูแลและรักษำผล

ลักษณ์ท่ีดีแก่เทศบำลเมืองล ำพูน ประจ ำปี เพ่ือรวบรวม เทศบำล อย่ำงน้อย 2 คร้ัง ประโยชน์โดยภำพรวม

 ๓. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร ภำรกิจ กำรด ำเนินงำนของ ต่อปี ๓. ประชำชนรับทรำบ

ปฏิบัติงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ เทศบำล 3. จัดท ำแผ่นพับประชำ ข้ันตอน เข้ำใจบทบำท

 สร้ำงกำรเผยแพร่ท่ีทันสมัย - จัดท ำวำรสำรเผยแพร่ผล สัมพันธ์ ใบปลิว โปสเตอร์ ภำรกิจของเทศบำลอย่ำง

ทันเหตุกำรณ์ โดยใช้งบประมำณ กำรด ำเนินงำนของเทศบำล  ไวนิลป้ำยประชำสัมพันธ์ ถูกต้องชัดเจนและโปร่งใส

อย่ำงคุ้มค่ำ - จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ ตำมวำระต่ำงๆ อย่ำงน้อย
๔. เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วน ใบปลิว โปสเตอร์ ไวนิลป้ำย ปีละ 1 คร้ัง 
ร่วมในภำรกิจของเทศบำล  ประชำสัมพันธ์ 4. จัดท ำข่ำว บทควำมspot

เกิดควำมรักและภำคภูมิใจใน -จัดท ำกระดำษจดหมำย  เสียงตำมสำย วีดีทัศน์ 

ท้องถ่ินของตนเอง ข่ำวประชำสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่ือสำร

-จัดท ำข่ำว/บทควำมเพ่ือ สำธำรณะ/นิทรรศกำร/

กำรประชำสัมพันธ์ รณรงค์ รถประชำสัมพันธ์

๑.๒ ส่ืออเิล็กทรอนิกส์ เคล่ือนท่ี ตำมวำระต่ำงๆ

(electronic media) ได้แก่ อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง

- เสียงตำมสำย/วีดีทัศน์

เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการส่ือประชาสัมพันธ์ -  เผยแพร่ข่ำว/บทควำม

(ต่อ)

ให้ส่ือมวลชน และภำคีเครือข่ำย

 ผ่ำนช่องทำง e-mail

ให้ส่ือมวลชน และภำคี

เครือข่ำย ผ่ำนช่องทำง e-mail

-  เผยแพร่ข่ำว /บทควำม

ผ่ำนช่องทำง Facebook

เทศบำล

๒. จัดกิจกรรมส่ือสำร

สำธำรณะ/นิทรรศกำร/รณรงค์

รถประชำสัมพันธ์เคล่ือนท่ี

ตำมวำระต่ำงๆ

เสียงตามสายภายในเขตเทศบาลและภายในอาคารส านักงาน -

-เพ่ือให้ประชำชนรับทรำบข้อมูล -ประชำสัมพันธ์เสียงตำม -มีกำรประชำสัมพันธ์ -ประชำชนได้รับทรำบ

ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนของเทศบำล สำยในช่วงเช้ำ/ในกรณี ผ่ำนเสียงตำมสำย ข้อมูลข่ำวสำรกำร

-เพ่ือให้บริกำรประชำชนท่ีต้อง เร่งด่วน อย่ำงน้อย สัปดำห์ละ ด ำเนินงำนของ

กำรประกำศข้อมูลเพ่ือแจ้ง -ถ่ำยทอดเสียงในงำนพิธี 5 คร้ัง เทศบำลอย่ำงสม่ ำเสมอ

ข้อเท็จจริงต่ำงๆ และกิจกรรมพิเศษอืน่ๆ -ประชำชนรับทรำบ -พนักงำนเทศบำลและ

-เพ่ือให้พนักงำนเทศบำลและ -ออกส ำรวจประชำชน ข้อมูลข่ำวสำรของ ลูกจ้ำง สำมำรถเป็น

ลูกจ้ำงเข้ำใจภำรกิจของเทศบำล โดยกำรออกแบบสอบถำม เทศบำลอย่ำงน้อยร้อยละ กระบอกเสียงแทน

สำมำรถเป็นกระบอกเสียงเผย กำรรับรู้ข่ำวสำร 50 เทศบำลได้

แพร่ข้อมูลของเทศบำลได้

วางระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ

-เพ่ือขยำยสถำนีลูกข่ำย - 500,000 500,000 500,000 -มีกำรวำงระบบกำร -ประชำชนได้รับทรำบ

เช่ือมโยงกระจำยเสียง กระจำยข่ำวไร้สำย ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำน

ตำมสำยแบบไร้สำยทำง อย่ำงน้อย 1 ชุด ภำยใน ของเทศบำลอย่ำงสม่ ำ

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน     แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 3 - 290



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการส่ือประชาสัมพันธ์ ไกลอัตโนมัติจำกเคร่ืองรับ เขตเทศบำล เสมอ

(ต่อ) สัญญำณเสียงจำกสถำนี -สร้ำงควำมเป็นระเบียบ

แม่ข่ำย เรียบร้อยแก่บ้ำนเมือง

5 โครงการพัฒนา Website -เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร -พัฒนำหรือจัดท ำ website - 100,000 100,000 100,000 -ได้ website เพ่ือเผย -สำมำรถเพ่ิมช่องทำง กองวิชำกำรฯ

เทศบาลเมืองล าพูน ประชำสัมพันธ์ ผลกำรด ำเนิน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร แพร่ข้อมูลข่ำวสำร กำรเผยแพร่ข้อมูล

กิจกรรมของเทศบำลเมืองล ำพูน  ปชส.ผลกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ผลกำร ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์

ให้หน่วยงำนอืน่ ภำคเอกชน โครงกำร/กิจกรรม ของ ด ำเนินงำนโครงกำร/ ผลกำรด ำเนินงำนโครง

ประชำชน ท่ีสนใจเข้ำชมได้อย่ำง เทศบำลเมืองล ำพูน กิจกรรมของเทศบำล กำร/กิจกรรมของเทศบำล

รวดเร็ว ทันสมัยทันต่อเหตุกำรณ์ -เพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อ เมืองล ำพูน จ ำนวน เมืองล ำพูนผ่ำนทำง

 และมีควำมต่อเน่ืองตลอดเวลำ ระหว่ำงหน่วยงำนกับ 1 website Website

-เป็นกำรสนับสนุนนโยบำย ประชำชน

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ท่ีสนใจเข้ำชม

6 โครงการส่งเสริมความรู้  -เพ่ือส่งเสริมควำมรู้  -มีเอกสำร/แผ่นพับ/คู่มือ - 7,000 7,000 7,000  -ประชำชนสำมำรถ  -ประชำชนได้รับทรำบ ส ำนักปลัด

ด้านงานทะเบียนราษฎร ควำมเข้ำใจให้แก่ประชำชน แนะน ำเร่ืองงำนทะเบียน    เตรียมหลักฐำน ข้ันตอนและระยะเวลำ  

เก่ียวกับกฎหมำย ระเบียบ รำษฎรและบัตรประจ ำตัว    มำติดต่อหน่วยงำน กำรปฏิบัติงำนท่ีแน่นอน

ข้ันตอนและระยะเวลำ ประชำชน ส ำหรับแจกจ่ำย ได้อย่ำงครบถ้วน และชัดเจน

กำรปฏิบัติงำนของ ประชำชนได้อย่ำงท่ัวถึง ถูกต้อง  -ประชำชนมีควำมรู้

งำนทะเบียนรำษฎร ครบท้ัง 17 ชุมชน  -ประชำชนได้รับ และควำมเข้ำใจเก่ียวกับ

 -เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดี  -ภำยในส ำนักงำนมีป้ำย กำรบริกำรจำก กฎหมำยและระเบียบ

ระหว่ำงประชำชนกับ แสดงข้ันตอนและ เจ้ำหน้ำท่ีในคร้ังแรก ของงำนทะเบียนรำษฎร

เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในกำรปฏิบัติ ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน ท่ีมำติดต่อหน่วยงำน เพ่ิมมำกข้ึน

งำนด้ำนงำนทะเบียนรำษฎร รวมถึงหลักฐำนท่ี ทันที โดยไม่ต้อง  -ประชำชนได้รับ

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน     แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 3 - 291



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการส่งเสริมความรู้  ประชำชนต้องเตรียมมำ กลับไปเพ่ือน ำหลักฐำน ควำมสะดวกในกำร

ด้านงานทะเบียนราษฎร  แสดงให้ประชำชนทรำบ มำแสดงเพ่ิมเติมอกี มำรับบริกำรมำกย่ิงข้ึน

(ต่อ)  อย่ำงชัดเจน  -ระยะเวลำในกำร  

ให้บริกำรลดน้อยลง

7 โครงการเทศบาล - เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก -น ำบริกำรในหน้ำท่ีของทุก - 20,000 20,000 20,000 -ประชำชนในเขตเทศบำล - ประชำชนจะได้รับ ส ำนักปลัด 

เมืองล าพูนเคล่ือนท่ี แก่ประชำชน โดยไม่ต้องเดินทำง ส่วนกำรงำนของเทศบำล ได้รับควำมสะดวกในกำร บริกำรท่ีสะดวก รวดเร็ว

 มำรับบริกำร ณ ส ำนักงำน ออกไปให้บริกำรแก่ประชำชน     ใช้บริกำรของเทศบำล ประหยัด และมีคุณภำพ 

เทศบำล ซ่ึงอำจเสียค่ำใช้จ่ำย โดยหมุนเวียนในชุมชนต่ำงๆ  เมืองล ำพูน ดีข้ึน

หรือเสียเวลำเพ่ิมข้ึน ในเขตเทศบำลท้ัง 17 ชุมชน  - เสริมสร้ำงทัศนคติ

- เพ่ือรับทรำบปัญหำ   สัมพันธภำพอันดีระหว่ำง

ควำมเดือดร้อนของประชำชน  ประชำชนกับเทศบำลให้

ในพ้ืนท่ีเพ่ือจะได้แก้ไขปัญหำ ดีย่ิงข้ึน

ได้อย่ำงถูกต้องหรือน ำมำเป็น - สำมำรถเพ่ิมควำมรู้ 

ข้อมูลในกำรท ำแผนงำน  ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ 

โครงกำร แก้ปัญหำต่อไป นโยบำยของทำงรำชกำร 

- เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ ในด้ำนต่ำงๆ  

อันดีระหว่ำงบุคลำกรของ แก่ประชำชนในชุมชน

เทศบำลกับประชำชนในพ้ืนท่ี - สำมำรถให้กำร

- เพ่ือพบปะเย่ียมเยือนและ สงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส

ช้ีแจงแนวนโยบำยของรัฐบำล ในชุมชนได้ดีย่ิงข้ิน

ของจังหวัดและของเทศบำล - สำมำรถรับรู้ปัญหำ

ต่อประชำชนในพ้ืนท่ี ต่ำงๆ ในชุมชนได้ดีย่ิงข้ึน

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน     แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 3 - 292



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการจัดต้ังศูนย์ช่วย -เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือประชำ -ประชำชนท่ีได้รับควำมเดือด - 100,000 100,000 100,000 -ประชำชนท่ีเดือดร้อนได้ -ประชำชนได้รับควำม ส ำนักปลัดฯ

เหลือประชาชน ชน ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของ อปท. ร้อนภำยในเขตเทศบำลเมือง รับควำมช่วยเหลือร้อยละ ช่วยเหลือตำมอ ำนำจ

-เพ่ือให้ประชำชนท่ีได้รับควำม ล ำพูน 17 ชุมชน 100 หน้ำท่ีของ อปท.

เดือดร้อนหรือไม่สำมำรถช่วย -ประชำชนท่ีได้รับควำม

เหลือตนเองได้ ได้รับควำมช่วย เดือดร้อนหรือไม่สำมำรถ

เหลืออย่ำงทันท่วงที ช่วยเหลือตนเองได้ ได้รับ

ควำมช่วยเหลืออย่ำงทัน

ท่วงที

รวม 8  โครงการ - - 0 2,422,000 2,422,000 2,422,000 - - -

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน     แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป หน้ำ 3 - 293



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสัมมนา  -เพ่ือคณะกรรมการฯ รู้ถึง  -ผู้บริหาร บุคลากรทางการ - 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 90 มีส่วนร่วม -เพ่ือคณะกรรมการ กอง

คณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ศึกษาคณะกรรมการสถาน ในการพัฒนาการศึกษา รู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของ การศึกษา

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  -เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ศึกษา เจ้าหน้าท่ี จ านวน -ร้อยละ100 รู้ถึงบทบาท ตนเอง /โรงเรียนสังกัด

โรงเรียนสังกัดเทศบาล ระหว่าง บุคลากรทางการศึกษา 80 คน หน้าท่ีของตนเอง -เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ เทศบาล

เมืองล าพูน และคณะกรรมการ อันดีระหว่างบุคลากร /ศูนย์พัฒนา

 -มีโอกาสได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ทางการศึกษาและ เด็กเล็กฯ

ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน คณะกรรมการ

 -มีโอกาสได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึง

กันและกัน

2 โครงการพัฒนารูปแบบการ -เพ่ือเป็นการส่งเสริมความร่วม -จัดกิจกรรมการพัฒนา - 520,000 520,000 520,000 -คณะกรรมการมีส่วนร่วม  -นักเรียนได้รับการ กอง

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น มือระหว่างชุมชนและโรงเรียน ท้องถ่ิน สถานศึกษา ในการบริหารจัดการ พัฒนาตามศักยภาพ การศึกษา

ฐาน (SBMLD) -เพ่ือเป็นการพัฒนาท้องถ่ินและ พัฒนาเยาวชนและ  ศึกษา -โรงเรียนมีส่วนช่วย /โรงเรียนสังกัด

บุคลากรในท้องถ่ินโดยโรงเรียน ประชาชนในท้องถ่ินได้ -จัดการศึกษาภายใน  ในการเตรียมบุคลากร เทศบาล

เป็นฐาน เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ให้มีศักยภาพร้อยละ 85 ให้เป็นพลเมืองท่ีมี /ศูนย์พัฒนา

-เพ่ือด าเนินงานตามรูปแบบ -และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตาม -จัดการศึกษาภายนอก คุณภาพ เด็กเล็กฯ

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น อัจฉริยภาพของแต่ละ ให้มีศักยภาพร้อยละ 85 -คณะกรรมการ

ฐานในการพัฒนาท้องถ่ินให้ได้ บุคคล -จัดการศึกษาตาม สถานศึกษามีความ

มาตรฐาน อัธยาศัยร้อยละ 90 เข็มแข็ง

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.2 แผนงาน  : การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 294



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.2 แผนงาน  : การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

โครงการพัฒนารูปแบบการ -นักเรียนในโรงเรียน

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น ได้เรียนวิชาเพ่ิมเติม 

ฐาน (SBMLD) และกิจกรรมพัฒนา 

(ต่อ) ผู้เรียนตามความ

ถนัดของตนเอง

-เด็กเยาวชนและ

ประชาชนในท้องถ่ิน

ได้เรียนรู้ในหลักสูตร

การฝึกอบรมตาม

ความต้องการของตนเอง

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย -เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลัก -เพ่ือพัฒนานักเรียน ครู - - 5,942,800 5,942,800 5,942,800 -ร้อยละ 95 นักเรียน -นักเรียน ครู บุคลากร กอง

การบริหารสถานศึกษา สูตรสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู บุคลากรทางการ ทางการศึกษา และผู้มี การศึกษา

-ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เน็ต โรงเรียน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องใน ศึกษา และผู้มีส่วน ส่วนเก่ียวข้องได้รับการ /โรงเรียนสังกัด

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา การบริหารการศึกษา เก่ียวข้องได้รับการ พัฒนา และมีส่วนร่วมใน เทศบาล

ข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัด  โรงเรียนสังกัดเทศบาล พัฒนา และมีส่วนร่วม การจัดการศึกษา /ศูนย์พัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เมืองล าพูน ในการจัดการศึกษา เด็กเล็กฯ

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้อง (งบกรม)

สมุดโรงเรียน

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 295



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.2 แผนงาน  : การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง

การบริหารสถานศึกษา เรียนรู้ของโรงเรียน 

(ต่อ) -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ 

ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

(SBMLD)

-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กร 

-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษา 

-ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ

นักเรียนยากจน

4 โครงการสนับสนุน -เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาส -นักเรียนทุกคนมีโอกาส - - 5,481,873 5,481,873 5,481,873 -นักเรียนทุกคนมีโอกาส -นักเรียนได้รับการสนับ กอง

ค่าใช้จ่ายในการจัด ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่า ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ได้รับการศึกษาโดยไม่ สนุนรายการหนังสือ  การศึกษา

การศึกษาต้ังแต่ระดับ ใช้จ่ายส าหรับรายการหนังสือ ค่าใช้จ่ายส าหรับรายการ เสียค่าใช้จ่ายส าหรับ อุปกรณ์การเรียน /โรงเรียนสังกัด

อนุบาลจนถงึการศึกษา เรียนอุปกรณ์การเรียนเคร่ือง หนังสืออุปกรณ์ การเรียน รายการหนังสือเรียน เคร่ืองแบบและกิจกรรม เทศบาล

ข้ึนพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) แบบนักเรียนและกิจกรรม เคร่ืองแบบและนักเรียน อุปกรณ์เคร่ืองแบบ พัฒนาคุณภาพอย่าง /ศูนย์พัฒนา

พัฒนาผู้เรียน นักเรียนและกิจกรรม ท่ัวถึงและสถานศึกษา เด็กเล็กฯ

พัฒนาผู้เรียนท่ีภาครัฐ สามารถจัดกิจกรรม

ให้ พัฒนาผู้เรียนอย่างมี 

ประสิทธิภาพมากข้ึน

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 296



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.2 แผนงาน  : การศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

5 โครงการส่งเสริมองค์กร -เพ่ือเป็นเงินรางวัลส าหรับ -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ - - 50,000 50,000 50,000 -กองศึกษาและโรงเรียน -กองศึกษาและโรงเรียน กอง

ปกครองส่วนท้องถิน่ท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้ จัดท าแผนด้านการศึกษา สังกัดฯ ศูนย์พัฒนา  สังกัดฯศูนย์พัฒนา การศึกษา

จัดท าแผนพัฒนาการ รับรางวัลการประกวดจัดท าแผน เด็กเล็กจัดท าแผนด้าน เด็กเล็กจัดท าแผน /โรงเรียนสังกัด

ศึกษาดีเด่น การศึกษา ด้านการศึกษาได้อย่างมี เทศบาล

ประสิทธิภาพสามารถน า /ศูนย์พัฒนา

ไปเป็นแนวทางในการ เด็กเล็กฯ

พัฒนาการศึกษา

รวม 5  โครงการ - - -        12,044,673   12,044,673   12,044,673   - -

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 297



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการประชาคม - แผนแม่บทชุมชน 2559 - รวบรวมความคิดเห็น - 50,000 50,000 50,000 - ชุมชนท้ัง 17 ชุมชน - ตามแผนแม่บทชุมชน กองสวัสดิการฯ

แผนแม่บทชุมชน - 2561 เพ่ือพัฒนา เรียงตามล าดับความ- มีแผนแม่บทของตนเอง ท่ีก าหนด โดยมาจาก

คุณภาพชีวิตของประชาชน ส าคัญ จัดท ารูปเล่ม ความต้องการท่ีจะแก้ไข

ตามข้อเสนอของชุมชน ของชุมชนท้ัง 17 ชุมชน ปัญหาของคนในชุมชน

ท่ีได้จากการประชาคม เอง

2 โครงการประชุมผู้น าชุมชน - เพ่ือให้ผู้น าชุมชน - ประชุมผู้น าชุมชน ซ่ึง - 30,000 30,000 30,000 - มีการประชุมผู้น า - ผู้น าชุมชนได้มี กองสวัสดิการฯ

ได้มีการแลกเปล่ียน ประกอบไปด้วยประธาน ชุมชนเดือนละ 1 คร้ัง การแลกเปล่ียน เรียนรู้

เรียนรู้ และมีความเข้าใจ คณะกรรมการชุมชน และมีความเข้าใจใน

ในการท างานร่วมกับ หัวหน้าอสม. หัวหน้าแม่บ้าน การท างานร่วมกับ

เทศบาลฯ ตัวแทนผู้น ากองทุนพัฒนา เทศบาล

บทบาทสตรีให้มีการท างาน

ร่วมกันเป็นทีม

3 โครงการพัฒนาบทบาท - เพ่ือแก้ไขปัญหาความ - กลุ่มสตรีในชุมชน - 5,000 5,000 5,000 - สตรีในชุมชนมีการ - หญิงและชายในชุมชน - คณะกรรม

สตรี ไม่เท่าเทียมกันระหว่าง มีบทบาทเข้าใจในการ รวมกลุ่มเพ่ือพัฒนา มีความเท่าเทียมกัน การพัฒนา

หญิงและชาย พัฒนาตนเองมากข้ึน บทบาทของตน ครบ - สตรีมีส่วนร่วมในการ บทบาทสตรี

- เพ่ือให้สตรีมีส่วนร่วม 17 ชุมชน พัฒนาชุมชนมากข้ึน - กลุ่มแม่บ้าน

ในการพัฒนาชุมชน - พัฒนาการอ าเภอ

กองสวัสดิการฯ

- 17 ชุมชน

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.3 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 3 - 298



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.3 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

4 โครงการเลือกต้ังประธาน - เพ่ือสรรหาประธาน - จัดการเลือกต้ังประธาน - 30,000 30,000 30,000 - มีผู้น าชุมชนครบท้ัง - ได้ผู้น าชุมชนเป็น กองสวัสดิการฯ

คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ คณะกรรมการชุมชน 17 ชุมชน แกนน าในการพัฒนา

ผู้น าชุมชน เป็นคณะ ท่ีครบวาระการด ารง ชุมชนร่วมกับเทศบาล

กรรมการชุมชนแทนชุดเดิม ต าแหน่ง

ท่ีครบวาระการด ารง - แต่งต้ังคณะกรรมการ

ต าแหน่ง 4 ปี ชุมชนเพ่ือด ารงต าแหน่ง

5 โครงการอบรมและ - เพ่ือให้คณะกรรมการ - จัดอบรมคณะกรรมการ - 100,000 100,000 100,000 - คณะกรรมการ - คณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการฯ

พัฒนาศักยภาพคณะ ชุมชนย่อยมีความรู้ ชุมชน จ านวน 255 คน ชุมชนได้รับการอบรม ได้รับความรู้ ความ-

กรรมการชุมชนย่อย ความเข้าใจในบทบาท และทัศนศึกษาดูงาน และศึกษาดูงาน เข้าใจและประสบการณ์

หน้าท่ีของตน ปีละ 1 คร้ัง การท างานเพ่ิมข้ึน

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพ่ือพัฒนาขีดความ - ผู้น าชุมชน เช่น ประธาน - 100,000 100,000 100,000 - มีการแลกเปล่ียน -ผู้น าชุมชนมีการพัฒนา กองสวัสดิการฯ

ผู้น าชุมชน สามารถของผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน เรียนรู้ระหว่างผู้น า ขีดความสามารถในการ และ๑๗ ชุมชน

ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน หัวหน้ากลุ่มแม่บ้าน อสม. ชุมชนอืน่ปีละ 1 คร้ัง ท างานเพ่ิมข้ึน

และผู้น ากลุ่มสตรี มีการ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง

ผ่านการอบรม ประชุม

เชิงปฏิบัติการ

7 โครงการแข่งขันกีฬา - เพ่ือเช่ือมความสัมพันธไมตรี - จัดการแข่งขันกีฬา - 90,000 90,000 90,000 - ร่วมการแข่งขัน - พนักงานของ กองสวัสดิการฯ

ประชาชนเทศบาลสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรปกครองส่วน ประชาชน เทศบาล กีฬาปีละ 1 คร้ัง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในจังหวัดล าพูน และ สัมพันธ์ กับเทศบาล ท้องถ่ินมีความสามัคคี 

เป็นการพบปะ และแลก อืน่ภายในจังหวัดล าพูน และมีโอกาสพบปะ

เปล่ียนความคิดเห็นกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 3 - 299
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          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.3 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

โครงการแข่งขันกีฬา - เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน

ประชาชนเทศบาลสัมพันธ์ การสร้างความปรองดอง

(ต่อ) สมานฉันท์ระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน และ

ประชาชน

8 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน - เพ่ือเสริมสร้างพลามัย - คณะกรรมการชุมชน - 90,000 90,000 90,000 - มีการจัดการ - สร้างความรัก กองสวัสดิการฯ

และความสามัคคีของ กลุ่มแม่บ้าน อสม./เยาวชน แข่งขันกีฬาชุมชน ความสามัคคีใน และ17 ชุมชน

คณะกรรมการชุมชน และประชาชน 17 ชุมชน ปีละ 1 คร้ัง หมู่คณะและเสริม

กลุ่มแม่บ้าน อสม./เยาวชน ประมาณ ๕๐๐ คน สร้างพลานามัย

และประชาชนในเขต ร่วมแข่งขันกีฬา ให้สมบูรณ์ แข็งแรง

เทศบาล

- เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน

การสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ของคนชุมชน

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีด - ผู้น าในชุมชน - 10,000 10,000 10,000 - 1 คร้ัง / ปี - ผู้น าชุมชนได้รับการ กองสวัสดิการฯ

ผู้น าชุมชน ได้แก่ ประธาน ความสามารถของผู้น าชุมชน พัฒนาแลกเปล่ียน ชุมชน

คณะกรรมการชุมชน/ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เรียนรู้ประสบการณ์ พระคงฤาษี

 หัวหน้า กลุ่มแม่บ้าน/อสม. การท างานให้มีขีด กองการแพทย์

และสภาเด็กและเยาวชน ความสามารถเพ่ิมข้ึน

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุ ได้หา - 1 คร้ังต่อ 1 ปี - 50,000  50,000  50,000  - 1 คร้ัง / ปี - ผู้สูงอายุได้ประสบ - กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน ประสบการณ์  การณ์ใหม่ๆ  เพ่ิมข้ึน ผู้สูงอายุใน

แก้ไขปัญหายาเสพติด - เพ่ือได้แลกเปล่ียนประสบ - ได้แลกเปล่ียน   ชุมชน

การณ์ ความคิด  ประสบการณ์  และ สันดอนรอม

ความคิด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 3 - 300



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          5. ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              5.3 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

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

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนา - เพ่ือให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วม - เด็กและเยาวชนในชุมชน - 5,000 5,000 5,000 - 1 คร้ัง / ปี - เด็กและเยาวชนมีส่วน กองสวัสดิการฯ

ศักยภาพเด็กในชุมชน ในการด าเนินงานและกิจกรรม ร่วมในการด าเนินงาน เด็กและ

ศรีบุญเรือง ของชุมชน และกิจกรรมในชุมชน เยาวชน

- เพ่ือเป็นการขยายเครือข่าย - เด็กและเยาวชนมี ผู้น าชุมชน

ในเด็กและเยาวชนในชุมชน เครือข่ายในการด าเนิน ศรีบุญเรือง

งาน

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

ศักยภาพแกนน าชุมชน ความสามารถของแกนน าชุมชน จ านวน 17 ชุมชน ชน ได้รับการอบรมและ ประชาชนได้รับการ

และประชาชนในเขต และประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ ศึกษาดูงาน ปีละ 1 คร้ัง พัฒนา แลกเปล่ียนเรียน

เทศบาลเมืองล าพูน ย่ิงข้ึน รู้ประสบการณ์การท า

งานให้มีขีดความสามารถ

เพ่ิมข้ึน

รวม 12  โครงการ - - 0 660,000 660,000 660,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 3 - 301



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการถ่ายโอนงาน/ -เพ่ือรองรับการจัดสรรงบ -จัดท าระบบและเอกสาร - 5,000 5,000 5,000 -ประสานงานรวบรวม -เป็นการรองรับการ กองวิชาการฯ

กิจกรรมบริการสาธารณะ ประมาณของรัฐบาลให้สอดคล้อง เพ่ือรองรับการถ่ายโอนฯ เอกสารข้อมูลภารกิจ จัดสรรงบประมาณ

กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง -จัดท าแผนโครงการให้  การถ่ายโอนอ านาจ ของรัฐบาลให้แก่ท้องถ่ิน

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ครอบคลุมกิจกรรม ตาม พรบ.ข้ันตอนการ -เพ่ือให้บริการแก่

และพระราชบัญญัติก าหนดแผน สาธารณะ กระจายอ านาจสู่ ประชาชนอย่างท่ัวถึง

ข้ันตอนการกระจายอ านาจสู่ -จัดท าคู่มือมาตรฐาน ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี

ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ตามนโยบาย การปฏิบัติงานเพ่ือเผยแพร่ เพ่ือจัดท าคู่มือมาตรฐาน

ของรัฐในการท่ีจะกระจาย -เข้าร่วมการอบรมตาม การปฏิบัติงานอย่าง

อ านาจไปสู่ท้องถ่ิน ส านักนายกรัฐมนตรี น้อย 1 ฉบับ

ก าหนด -เข้าร่วมการอบรมให้

ความรู้เก่ียวกับอ านาจ
หน้าท่ีตามภารกิจท่ีได้

รับการถ่ายโอนอ านาจ

ตามกฎหมาย

2 โครงการพัฒนาระบบสาร -เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้าน -ติดต้ังระบบอนิเตอร์เน็ต - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -มีระบบอนิเตอร์เน็ต -มีระบบอนิเตอร์เน็ต กองวิชาการฯ

สนเทศเพ่ือการเรียนชุมชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ชุมชน(WiFi ชุมชน) ให้ ชุมชนท่ีสามารถครอบ ความเร็วสูงท่ีมีประสิทธิ

ส่ือสารของเด็ก เยาวชน และ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขต คลุมพ้ืนท่ีท่องท่ียวใน ภาพส าหรับเป็นแหล่ง

ชุมชน เทศบาล เขตเทศบาล เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

-เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด สารสนเทศและการส่ือ

ชีวิต สารของเด็ก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 3 - 302



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการจัดท าเทศบัญญัติ -เพ่ือน าแผนพัฒนาฯ มาก าหนด -รวบรวมความต้องการของ - 40,000 40,000 40,000 -การจัดท าเทศบัญญัติ -สามารถเข้าใจผลของ กองวิชาการฯ

งบประมาณรายจ่าย เป็นงบประมาณ ในการด าเนิน แต่ละกองในการใช้งบประ แล้วเสร็จภายในเดือน การพัฒนาตาม

ประจ าปีของเทศบาลและ โครงการได้อย่างตรงประเด็น มาณจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน กันยายน งบประมาณท่ีได้รับ

เทศบัญญัติงบประมาณ ตามความต้องการของประชาชน และจัดท าเป็นเอกสาร -ได้เทศบัญญัติงบ -สามารถน าเงินภาษี

รายจ่ายเพ่ิมเติม -ท าให้เกิดความโปร่งใส ในการ เทศบัญญัติงบประมาณราย ประมาณประจ าปี ปีละ ของประชาชนมาใช้

น าภาษีของประชาชนมาใช้อย่าง จ่ายประจ าปีเพ่ือเผยแพร่แก่ 1 เล่ม พัฒนาเพ่ือประโยชน์

เป็นระบบ หน่วยงานภายในเทศบาล ของท้องถ่ินอย่างตรงจุด

และภายนอกเทศบาล

4 โครงการป้องกันและปราบ -เพ่ือให้บุคลากรรับทราบ -จัดอบรมให้ความรู้แก่ - 15,000 15,000 15,000 -มีการจัดอบรม/ประชุม -บุคลากรในหน่วย กองวิชาการฯ

ปรามการทุจริตใน อปท. กฎหมาย/ระเบียบ เพ่ือป้องกัน บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือสร้างจิตส านึกใน ปฏิบัติงานด้วยความ

มิให้เกิดการทุจริตในองค์กร เก่ียวกับปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือ การปฏิบัติงานเพ่ือไม่ ซ่ือสัตย์สุจริต ยึดถือ

-เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน ป้องกันการทุจริตในหน้าท่ี ก่อให้เกิดการทุจริต ประโยชน์ของประชาชน

การป้องกันและปราบปรามการ -จัดท าแผนปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 คร้ัง ต่อปี ในพ้ืนท่ีเป็นส าคัญ

รทุจริตขององค์กร ด้านการป้องกันและปราบ -มีการจัดท าแผนปฏิบัติ -มีการจัดท าแผนปฏิบัติ

-เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการ ปรามการทุจริต การด้านการป้องกันและ การด้านการป้องกันและ

ป้องกันการทุจริตระหว่าง อปท. -เทศบาลสามารถสร้าง ปราบปรามการทุจริต ปราบปรามการทุจริต

-รองรับกิจกรรมต่างๆในฐานะ เครือข่ายด้านการป้องกัน อย่างน้อยปีละ 1 เล่ม อย่างน้อยปีละ 1 เล่ม

อปท.ต้นแบบฯ และปราบปรามการทุจริต -มีการด าเนินกิจกรรม

-ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใดๆในฐานะ อปท.

ในฐานะ อปท.ต้นแบบฯ ต้นแบบฯ

-สามารถสร้างเครือข่าย

ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 แห่ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 3 - 303



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการปรับปรุงแผนท่ี - เพ่ือปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี - ส ารวจข้อมูลภาคสนาม - 20,000 20,000 20,000 -เทศบาลฯ มีข้อมูล - เทศบาลฯ มีข้อมูล กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ของภาษีโรงเรียนท่ีดิน, แผนท่ีภาษีท่ีเป็นปัจจุบัน การจัดเก็บภาษีท่ี

ป้ายภายในเขตเทศบาล 100% ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ให้เป็นปัจจุบัน

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ - เพ่ือจัดระบบการจัดเก็บภาษี - จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ - 20,000 20,000 20,000 -จัดท าส่ือประชา - สามารถจัดเก็บภาษี กองคลัง

การพัฒนารายได้ของ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ให้แก่ผู้ช าระภาษีได้รับทราบ สัมพันธ์ให้ผู้ช าระภาษี ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เทศบาล - เพ่ือส่งเสริม  กระตุ้นให้ ได้รับทราบจากผู้ช าระ ท่ีต้ังไว้

ประชาชนมาช าระภาษีให้กับ ภาษี  3,754 ราย - ท าให้ประชาชนได้รับ

เทศบาลมากย่ิงข้ึน ท าให้ ความพึงพอใจในการ

เทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน ช าระภาษี

- เพ่ือสร้างความพึงพอใจในการ - รายได้จากการจัดเก็บ

ให้บริการ และเกิดความร่วมมือ ภาษีของเทศบาลเพ่ิมข้ึน

ในการช าระภาษี

7 โครงการส่งเสริมความรู้ -เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ -ประชาชนมีความรู้ ความเข้า - 25,000 25,000   25,000   -ประชาชนออกมาใช้ - ประชาชนมีความ ส านักปลัด

เก่ียวกับการเลือกต้ัง ความเข้าใจในกระบวนการ ใจเก่ียวกับการเลือกต้ังจาก สิทธิเลือกต้ังไม่ต่ ากว่า เข้าใจในกระบวน 

 เลือกต้ัง  - เอกสารแนะน า,   ร้อยละ 65 ของจ านวน การเลือกต้ังมากย่ิงข้ึน  

-เพ่ือให้ประชาชนสามารถ  -จัดท าเอกสารแนะน า   ผู้มีสิทธิเลือกต้ังท้ังหมด -ประชาชนสามารถน า  

น าความรู้ไปเผยแพร่ต่อผู้อืน่  -การประชาสัมพันธ์เสียง - จ านวนบัตรเสียง ความรู้เร่ืองการเลือกต้ัง

เช่น คนในครอบครัวหรือ ตามสายหรือรถประชาสัมพันธ์ ลดลงร้อยละ 70 ไปเผยแพร่ต่อผู้อืน่ได้

คนในชุมชนของตนเอง  -เจ้าหน้าท่ีออกให้ความรู้ -จ านวนผู้เสียสิทธิจาก -ประชาชนมีศักยภาพ

-เพ่ือให้ประชาชนมีศักยภาพ หรือแนะน าตามชุมชน การไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ในการตัดสินใจเลือก

ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร - ประชาชนออกไปใช้สิทธิ และมิได้แจ้งเหตุท่ีไม่อาจ ผู้สมัครได้อย่างถูกต้อง

ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เลือกต้ังเพ่ิมข้ึน ไปใช้สิทธิไม่เกินร้อยละ 20 เหมาะสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 3 - 304



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการส่งเสริมความรู้ - เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือน - ผู้เสียสิทธ์ิจากการ - ประชาชนเกิดจิตส านึก

เก่ียวกับการเลือกต้ัง ให้ประชาชนมีจิตส านึกในสิทธิ ไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังและ ในสิทธิหน้าท่ีของตนใน

(ต่อ) หน้าท่ีของตนในการปกครอง มิได้แจ้งเหตุท่ีไม่อาจท่ีไม่ การปกครองในระบอบ

ในระบอบประชาธิปไตย อาจไปใช้สิทธิมีจ านวนลดลง ประชาธิปไตย

8 โครงการจัดการเลือกต้ัง - เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน - ประชาชนรับทราบเร่ือง - 30,000 30,000 30,000 - ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไปใช้ - การจัดการเลือกต้ัง ส านักปลัดฯ

สมาชิกวุฒิสภา/สมาชิก ให้ประชาชนรู้จักและ การเลือกต้ังอย่างท่ัวถึง   สิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่า เป็นไปด้วยความเรียบ  

สภาผู้แทนราษฎร มีส่วนร่วมในการปกครอง ทุกชุมชน ร้อยละ 60 ร้อยสุจริตและเท่ียงธรรม

สมาชิกสภาท้องถิน่ ตามระบอบประชาธิปไตย - ผู้มีสิทธิเลือกต้ังท้ัง  -จ านวนบัตรเสียไม่เกิน - ประชาชนมีส่วนร่วม  

และผู้บริหารท้องถิน่ อันมีพระมหากษัตริย์ทรง 14 หน่วยเลือกต้ัง ร้อยละ 3 ในการปกครองใน

 เป็นประมุข ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน  ระบอบประชาธิปไตย

 - เพ่ือให้การเลือกต้ังด าเนินไป ออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง -การจัดการเลือกต้ัง

ด้วยความเรียบร้อย สุจริต มากท่ีสุด ด าเนินการภายในระยะ

เท่ียงธรรม  เวลาท่ีกฎหมายก าหนด

- เพ่ือให้การด าเนินการ 

เลือกต้ังเป็นไปตามระยะเวลา 

ท่ีกฎหมายก าหนด  

9 โครงการวันเทศบาล -เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม  -จัดให้มีการท าบุญตักบาตร - 20,000 20,000 20,000 -คณะผู้บริหาร  -ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัดฯ

 ของเทศบาลการด าเนินงาน และพิธีการทางศาสนา    สมาชิกสภาเทศบาล ถึงความก้าวหน้าและ

และนโยบายของเทศบาล สักการะพระภูมิเจ้าท่ีของ   และพนักงานเทศบาล การด าเนินงานของ

- สร้างความสัมพันธ์อันดี เทศบาล มีความรักและ เทศบาล

ระหว่างผู้บริหาร, สมาชิกสภา  -จัดให้มีกิจกรรมบ าเพ็ญ ความสามัคคีกัน -พนักงานและลูกจ้าง

พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง   ประโยชน์ของ  มีขวัญก าลังใจในการ

โดยการท ากิจกรรมร่วมกัน พนักงานเทศบาลและ ปฏิบัติงาน

 พนักงานครูเทศบาล -สร้างความสัมพันธ์อันดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 3 - 305



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 โครงการประเมินผล  -เพ่ือวางระบบการประเมิน  -จัดการฝึกอบรมเชิง - 30,000 30,000 30,000 -พนักงานเทศบาล  - มีระบบการประเมิน ส านักปลัดฯ

บุคลากรและองค์กร บุคลากรเทศบาล แบบมุ่งเน้น ปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้   ร้อยละ 80 และบุคลากรของเทศบาล

 ผลงาน  โดยคณะท่ีปรึกษา ความเข้าใจเก่ียวกับการ ท่ีมีประสิทธิภาพ

  -เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ วางระบบการประเมินให้  - สร้างความกระตือ

แก่บุคลากรเทศบาลเก่ียวกับ แก่คณะผู้บริหารและ รือล้นในการท างานของ

วิธีการประเมินแบบมุ่งเน้น บุคลากรเทศบาล โดย บุคลากรเทศบาล

ผลงาน คณะท่ีปรึกษา  

 -เพ่ือสร้างเกณฑ์การประเมิน  -จัดท าเอกสารการ  

ส าหรับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ประเมินเพ่ือใช้ส าหรับการ

ท่ีมีมาตรฐาน ประเมิน แบบมุ่งเน้น

ผลงานปีละ 2 คร้ัง

11 โครงการฝึกอบรม สัมมนา  -เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  -อบรมสัมมนาวิชาการแก่ - 200,000 200,000 200,000 -พนักงานเทศบาล  -พนักงานเทศบาลและ ส านักปลัดฯ

พนักงานเทศบาล  ความเข้าใจในระเบียบ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง   ลูกจ้างประจ าและ ลูกจ้างมีความรู้เก่ียวกับ

ลูกจ้างประจ า กฎหมายท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ประจ า   และพนักงานจ้าง  พนักงานจ้าง ร้อยละ 80 ระเบียบ กฎหมายต่างๆ

และพนักงานจ้าง  -เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี รวมท้ังการศึกษาดูงานเพ่ือ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน

 คุณภาพ และประสิทธิภาพ เพ่ิมพูน ความรู้และ เพ่ิมมากข้ึน

รวมท้ังสร้างขวัญก าลังใจ ประสบการณ์ในการ

ในการปฏิบัติงาน ท างานให้มี ประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

คณะผู้บริหารและสมาชิก บริหารงานของคณะผู้บริหาร ทัศนศึกษาดูงานท้ังใน สมาชิกสภา ร้อยละ 90 ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สภาเทศบาลเมือล าพูน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน และนอกประเทศ ได้รับความรู้และ

  -เพ่ือสร้างความเข้าใจและ ของคณะผู้บริหารและ ประสบการณ์ สามารถ

 ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สมาชิกสภาเทศบาล น ามาประยุกต์ใช้ในการ

หน่วยงานในองค์กรปกครอง  ท างานและมีความ

ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือร่วมกัน เข้าใจในแนวทางปฏิบัติ

พัฒนาและบริหารงาน เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

13 โครงการอบรมผู้บริหารและ  -เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ  -จัดประชุมสัมมนาและ - 200,000 200,000 200,000 -คณะผู้บริหารและ  -บุคลากรขององค์กร ส านักปลัดฯ

พนักงานเทศบาลเมืองล าพูน บริหารงานของคณะผู้บริหาร ทัศนศึกษาดูงานท้ังใน พนักงานเทศบาลเมือง ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน และนอกประเทศ ล าพูน ร้อยละ 90 ได้รับความรู้และ

 -เพ่ือสร้างความเข้าใจและ ของคณะผู้บริหารและพนักงาน ประสบการณ์ สามารถ

 ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เทศบาลเมืองล าพูน น ามาประยุกต์ใช้ในการ

หน่วยงานในองค์กรปกครอง ท างานและมีความเข้าใจ

ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือร่วมกัน ในแนวทางปฏิบัติ

พัฒนาและบริหารงาน เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

14 โครงการอบรมจริยธรรม - เพ่ือพัฒนาจริยธรรมของ -จัดอบรมจริยธรรมแก่ - 2,500 2,500 2,500 -คณะผู้บริหาร/ -สามารถพัฒนาจริยธรรม ส านักปลัดฯ

คณะผู้บริหาร พนักงาน คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา สมาชิกสภา /พนักงาน ของพนักงานเทศบาลและ

เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจ า พนักงานเทศบาล , เทศบาล /ลูกจ้างประจ า/ พนักงานจ้างเป็นไปตาม

และพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม ลูกจ้างประจ าและพนักงาน พนักงานจ้าง ของ เกณฑ์การควบคุมภายใน

เทศบาลเมืองล าพูน เกณฑ์การควบคุมภายใน จ้างเทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน - สามารถส่งเสริมปลูกฝัง

ร้อยละ 80 ค่านิยมและจริยธรรมท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการอบรมจริยธรรม - เพ่ือส่งเสริม ปลูกฝัง ค่านิยม พึงประสงค์ให้กับพนัก

คณะผู้บริหาร พนักงาน และจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ให้ งานเทศบาลและพนัก

เทศบาล ลูกจ้างประจ า กับพนักงานเทศบาล และพนักงาน งานจ้างท่ีถือได้ว่าเป็น

และพนักงานจ้าง จ้าง ท่ีถือได้ว่าเป็นบุคคลท่ีเป็น บุคคลท่ีเป็นตัวอย่างท่ี

เทศบาลเมืองล าพูน แบบอย่างท่ีดีกับกับบุคคล ดีให้กับบุคคลในสังคม

(ต่อ) ในสังคม - สามารถพัฒนา 

- เพ่ือพัฒนาจริยธรรมของ จริยธรรมของบุคลากร 

บุคลากรเทศบาล ในอันท่ีจะ ในอันท่ีจะน าไปสู่การ

น าไปสู่การบริหารงานแบบ บริหารงานแบบโปร่งใส

โปร่งใส ไม่มีการทุจริต ไม่มีการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และสามัคคี ประพฤติมิชอบ

กันในการท างาน - เป็นการท านุงบ ารุง

- เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาโดยการ

 โดยการเผยแพร่และปฏิบัติตาม เผยแพร่และปฏิบัติตาม

ค าสอนของพระพุทธศาสนา ค าสอนของ 

15 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง - เพ่ือมิให้มีโครงสร้าง -จัดท าแผนอัตราก าลัง - 10,000 10,000 10,000  -การจัดระบบงานของ   ท าให้เทศบาลมีแผน ส านักปลัดฯ

การบริหารงานของเทศบาล การบริหารงาน การจัด สามปี   องค์กรมีความถูกต้อง อัตราก าลังสามปีท่ีมี 

ระบบงาน การก าหนดต าแหน่ง เหมาะสม การจัดระบบงาน 

 การจัดอัตราก าลังท่ีเหมาะสม  โครางสร้างการบริหาร 

 - เพ่ือวางแผนอัตราก าลัง และแผนอัตราก าลัง 

แผนการพัฒนาบุคลากร สามปี อย่างถูกต้อง 

และองค์กรให้เหมาะสม เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 3 - 308



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

16 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม  -เพ่ือจัดท าส่ิงอ านวย  -จัดท าส่ิงอ านวย - 50,000 50,000 50,000 -คนพิการและ -คนพิการและผู้สูงอายุ ส านักปลัดฯ

และจัดท าส่ิงอ านวยความ ความสะดวกส าหรับ ความสะดวกส าหรับ ผู้สูงอายุในเขต ได้ใช้ประโยชน์จากส่ิง

สะดวกส าหรับคนพิการ/ คนพิการและผู้สูงอายุ คนพิการและผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองล าพูน อ านวยความสะดวก

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  -เพ่ือให้คนพิการและ เช่น ทางลาด ,ราวทางลาด และประชาชนท่ัวไป

และประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอายุ ทุกคนในสังคม  ,ปรับปรุงพ้ืนทางเดิน ได้ใช้ประโยชน์ร้อยละ 80

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ,ปรับปรุงท่ีจอดรถ และ

 -เพ่ือปรับปรุง/พัฒนา ป้ายส่ิงอ านวยความ

และซ่อมแซมท่ีดินและ สะดวกต่างๆ ฯลฯ

ส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ใน

ความดูแลของส านักปลัด  

17 โครงการการใช้เทคโนโลยี ช าระภาษีท้องถ่ินผ่านธนาคาร - เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมใน - 20,000 20,000 20,000 - เพ่ืออ านวยตวามสะดวก - ท าให้การจัดเก็บภาษี กองคลัง

สารสนเทศเพ่ิมประสิทธิภาพ - เพ่ืออ านวยความสะดวกใน การออกใบเสร็จให้แก่ธนาคาร และแบ่งเบาภาระผู้ช าระ และค่าธรรมเนียมเป็นไป

การท างาน การให้บริการแก่ประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการช าระภาษี ภาษีจากจ านวนผู้ช าระ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว

ผู้ช าระภาษีท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ ผ่านธนาคาร ภาษีท้ังหมด 3,754 ราย และถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

ต่างจังหวัด - อ านวยความสะดวก

- เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ แก่ประชาชนผู้ช าระภาษี

บริการประชาชนในการช าระ

ภาษีท้องถ่ิน

18 โครงการจัดท าแผนการ 1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเมืองล าพูน -มีแผนการพัฒนาท้องถ่ิน - 340,000 340,000 340,000 -มีแผน/สามารถประยุกต์ สามารถเปิดมุมมองแหล่ง กองวิชาการฯ

พัฒนาท้องถิน่สู่เมือง ให้เป็นเมืองท่องเท่ียวเชิง สู่เมืองอัจฉริยะ ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กองการแพทย์

อัจฉริยะท่ีย่ังยืน วัฒนธรรม และเป็นเมืองอยู่ - มีโมเดลหรือส่ืงต่างๆเพ่ือ สร้างความพึงพอใจแก่ ของเมืองล าพูน ให้เป็น

Lamphun Smart City อาศัยท่ีทันสมัย เป็นทางเลือกให้ ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวได้ร้อยละ65 ทางเลือกกับนักท่อง

- smart tourism นักท่องเท่ียวโดยประยุกต์ใช้ -ผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่าน -มีระบบเทคโนโลยีติดตาม เท่ียวและชุมชน 

- smart living เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การคัดเลือกในเขตเทศบาลฯ แจ้งเตือน กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 3 - 309



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการจัดท าแผนการ 2.เพ่ือส่งเสริมการน าเทคโนโลยี -สามารถให้บริการด้าน

พัฒนาท้องถิน่สู่เมือง สารสนเทศมาใช้เป็นช่องทางการ สาธารณสุข แก่ ประชา

อัจฉริยะท่ีย่ังยืน สืบค้นข้อมูลด้านการท่องเท่ียว ชน กลุ่มเป้าหมายได้

Lamphun Smart City 3.เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างรวดเร็วและทัน

- smart tourism การสร้างระบบรักษาความ ท่วงที

- smart living ปลอดภัย สร้างความเข้มแข็ง

(ต่อ) ทางด้านบริการสุขภาพของ

ประชาชนโดยใช้เทคโนโลยี

19 โครงการสร้างความปรอง - เพ่ือปกป้องและเชิดชูสถาบัน - คณะผู้บริหารเทศบาล - 20,000 20,000 20,000 - จัดกิจกรรมฯในพ้ืนท่ี - ประชาชนมีความตระ ส านักปลัด

ดองสมานฉันท์เพ่ือปกป้อง พระมหากษัตริย์และสถาบัน สมาชิกสภาเทศบาล เป้าหมายอย่างน้อย จ านวน หนักในการร่วมกันแสดง

สถาบันส าคัญของชาติ ส าคัญของชาติ พนักงานในสังกัดเทศบาล 1 คร้ัง พลังปกป้องและเชิดชู

- เพ่ือให้ประชาชนมีความ ผู้น าชุมชน,กลุ่มสตรี,แม่บ้าน , - ประชาชนท่ีเข้าร่วม สถาบันพระมหากษัตริย์

ปรองดองสมานฉันท์ มีความ อสม.,และประชาชนในเขต กิจกรรมมีความพึงพอใจ - ประชาชนมีความรัก

เข้าใจร่วมกัน เกิดความสมัคร เทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ความสามัคคี ปรองดอง

สมานสามัคคีเป็นอันหน่ึงอัน สมานฉันท์และยึดม่ัน

เดียวกันและยึดม่ันในการปกครอง ในการปกครองระบอบ

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ ประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มหากษัตริย์ทรงเป็น

- เพ่ือลดความขัดแย้งทางการ ประมุข

เมือง ในระดับชาติท่ีได้ขยายสู่

ชุมชนท่ีมีความเห็น

- เพ่ือมุ่งเน้นส่งเสริมให้ชุมชน

เกิดความสมานฉันท์

- เพ่ือมุ่งเน้นส่งเสริมให้ชุมชน

เกิดความสมานฉันท์ด้วยสันติวิธี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 3 - 310



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการสร้างความปรอง อันจะน ามาซ่ึงความรัก ความ

ดองสมานฉันท์เพ่ือปกป้อง สามัคคีและความสุขของสังคม

สถาบันส าคัญของชาติ ของพ้ืนท่ี

(ต่อ)

20 โครงการเฉลิมพระเกียรติ - เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ - คณะผู้บริหารเทศบาล - 10,000 10,000 10,000 - จัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะ - ก่อให้เกิดความสามัคคี ส านักปลัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชน์ อย่างน้อย 2 ในการท ากิจกรรมร่วมกัน

เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม พนักงานในสังกัดเทศบาล กิจกรรม

พรรษา

- เพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิ

คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ

- เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

- พนักงานในสังกัดเทศบาลมี

ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์

- เพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคีใน

การท ากิจกรรมร่วมกัน

- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างคณะผู้บริหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 3 - 311
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

21 โครงการจัดต้ังศูนย์ช่วย -เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชน -ประชาชนท่ีได้รับความ - 100,000 100,000 100,000 -ประชาชนท่ีเดือดร้อนได้ -ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดฯ

เหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าท่ีของ อปท. เดือดร้อนภายในเขตเทศบาล รับความช่วยเหลือร้อยละ ช่วยเหลือตามอ านาจ

-เพ่ือให้ประชาชนท่ีได้รับความ เมืองล าพูน 17 ชุมชน 100 หน้าท่ีของ อปท.

เดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วย -ประชาชนท่ีได้รับความ

เหลือตนเองได้ ได้รับความช่วย เดือดร้อนหรือไม่สามารถ

เหลืออย่างทันท่วงที ช่วยเหลือตนเองได้ ได้รับ

ความช่วยเหลืออย่างทัน

ท่วงที
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

ข้อมูลเพ่ือการบริหาร การจัดเก็บ รับ– ส่ง เอกสาร ในการปฏิบัติงานลดลง เอกสารอเิล็กทรอนิกส์ อเิล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย 

จัดการเอกสารอิเล็กทรอ สารบรรณอย่างเป็นระบบด้วย สามารถเปรียบเทียบจาก (e-Office) เพ่ือจัดเก็บ  เป็นสากล เหมาะกับ

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

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

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

สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง ประหยัด ข้ึนไม่มีงานหรือเอกสารท่ีต้อง ระบบ กระดาษ/วัสดุส านักงาน

เวลาและค่าใช้จ่าย ด าเนินการตกค้างจากผู้ 2. ประชาชนได้รับการ ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและ

3. เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร ปฏิบัติงาน บริการท่ีสะดวก  ลด ต่อเน่ือง

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

วัสดุส านักงาน  หนังสือเกษียณในรูปไฟล และสามารถดึงข้อมูล ท างาน

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

ติดตามเอกสารและการประสาน ๔.ค้นหาเอกสารได้อย่าง ตรวจสอบได้ กระดาษลดลง

งานด้านงานสารบรรณ สะดวก 5. บุคลากรมีจิตส านึก

๕.สามารถตรวจสอบติดตาม และตระหนักถึงความ

สถานะของเอกสารได้ ส าคัญในการควบคุม

๖.สามารถก าหนดสิทธิผู้ใช้ ปริมาณการใช้กระดาษ 

งานในระบบแต่ละคนได้

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

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง อาคารเก็บน้ ามันบริเวณด้าน ในสภาพใช้งานได้ดี ได้รับการปรับปรุงซ่อม ได้ใช้อาคารเพ่ือปฏิบัติ

หลังเทศบาล แซมเพ่ือสามารถใช้ปฏิบัติ หน้าท่ีตามภารกิจให้

หน้าท่ี ส าเร็จลุล่วง

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

โรงจอดรถส านักงานเทศบาล ใช้งานได้ดี ได้รับการปรับปรุงซ่อม เทศบาลได้รับความ

เมืองล าพูน แซมเพ่ือสามารถใช้ใน ปลอดภัย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม การป้องกันทรัพย์สินของ

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประชาชน

(ต่อ) -เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร อาคารโกดังเก็บของอยู่ใน - 400,000 - - -อาคารโกดังเก็บของได้ -วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ใน ส านักปลัดฯ

โกดังเก็บของบริเวณด้านข้าง สภาพใช้งานได้ดี รับการปรับปรุงซ่อมแซม การปฏิบัติงานของ

ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน เพ่ือสามารถใช้ในการป้อง เทศบาลได้รับความ

กันทรัพย์สินของเทศบาล ปลอดภัย

-เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง หลังคา ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม - 250,000 - - - หลังคาและฝ้าเพดาน - ไม่มีน้ าร่ัวซึมเข้าไปใน ส านักปลัดฯ

ฝ้าเพดาน อาคารงานป้องกันฯ หลังคาฝ้าเพดาน ให้อยู่ใน อาคารท้ัง 2 หลัง ของ อาคาร

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

ดี น้ าไม่ร่ัวซึม  หลัง ท่ีใช้งานได้ไม่ร่ัวซึม ห้องท างานท้ัง 2 หลัง

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในสภาพท่ีดีปลอดภัย

ในอาคารมีความปลอด ในขณะปฏิบัติงาน

ภัยในการท างาน

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

ข้างตลาดเย็นเทศบาล ข้างตลาดเย็นเทศบาลเมืองล าพูน ความสะดวกส าหรับประชา พนักงานเทศบาลได้ใช้ พนักงานเทศบาลได้ใช้

เมืองล าพูน ชนท่ัวไปท่ีมาใช้บริการท่ี ประโยชน์ในการใช้ห้อง ประโยชน์ในการใช้

เทศบาลและท่ีตลาดเย็น น้ าร้อยละ 80 ห้องน้ า

เทศบาลเมืองล าพูน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 3 - 314



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

25 โครงการก่อสร้างวางท่อ - เพ่ือวางท่อระบายน้ าคอนกรีต - ด าเนินการก่อสร้างวางท่อ - 30,000 - - -เคร่ืองสูบน้ าสามารถ ท าให้สามารถสูบน้ าท่ีมี

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม เสริมเหล็กผ่านถนนจิตตวงศ์พัน ระบายน้ าคอนกรีตเสริม ต่อท่อดูดผ่านท่อระบาย ปริมาณมากจากในเขต

เหล็กถนนจิตตวงศ์พันรัง รังสรรค์ เพ่ือให้สามารถต่อท่อ เหล็ก ผ่านถนนจิตตวงศ์พันรัง น้ าไปยังจุดสูบน้ าข้างโรง เมือง ระบายลงแม่น้ า

สรรค์ (บริเวณท่าบุญตัน) ส่งน้ าจากจุดสูบน้ าข้างใน สรรค์ ไปยังโรงสูบน้ าท่าบุญ แรมแท่นทอง 2 ได้อย่าง กวง ได้ โดยสูบผ่านท่อ

โรงแรมทอง 2 ไปยังเคร่ืองสูบ ตัน จ านวน 2 แห่ง มีประสิทธิภาพ ระบายน้ าคอนกรีตใต้

น้ า ขนาด 12 " ท่ีติดต้ังประจ า ถนน

ณ โรงสูบน้ าท่าบุญตัน

26 โครงการอุดหนุน -เพ่ือสนับสนุนภารกิจท่ีอยู่ใน -ประชาชนในเขตเทศบาล - 100,000 100,000 100,000 -ภารกิจของเทศบาล -ภารกิจท่ีอยู่ใน ส านักปลัดฯ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลเมือง เมืองล าพูน เมืองล าพูนได้รับการสนับ อ านาจของเทศบาล (อุดหนุน)

/องค์กรประชาชน/องค์กร ล าพูน -ภารกิจของเทศบาล สนุนให้ประสบความ บรรลุตามเป้าหมาย ส่วนราชการ

ปกครองส่วนท้องถิน่ -เพ่ือประโยชน์ของประชาชน เมืองล าพูน ส าเร็จ -ประชาชนในเขต /รัฐวิสาหกิจ

ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน -ประโยชน์ท่ีประชาชนใน เทศบาลเมืองล าพูน /องค์กรประชา

-สนับสนุนส่วนราชการ/รัฐวิสาห เขตเทศบาลเมืองล าพูน ได้รับประโยชน์จาก ชน/องค์กรปก

กิจ/องค์กรประชาชน/องค์กรปก ได้รับจากโครงการท่ีอุด โครงการอุดหนุนฯ ครองส่วนท้อง

ครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบ หนุน ถ่ินอื่น

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2559

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

แจ้งข่าวอาชญากรรม ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีรักษาความ ประชาชน อาสาสมัคร สมัครเจ้าหน้าท่ีรักษา สถานีต ารวจ

หน่วยงานราชการมากย่ิงข้ึน ปลอดภัย นักศึกษาวิทยา เจ้าหน้าท่ีรักษาความ ความปลอดภัย ภูธรเมืองล าพูน

2.เพ่ือให้ประชาชนตระหนักใน ลัยเทคนิคล าพูนและผู้ ปลอดภัย นักเรียน นักเรียน นักศึกษา

หน้าท่ีของพลเมืองดีและส่งเสริม ประกอบการรถจักรยาน นักศึกษาและผู้ประกอบ ผู้ประกอบการรถ

ในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สิน ยนต์รับจ้าง ในเขตพ้ืนท่ี การ รถจักรยานยนต์รับ จักรยานยนต์รับจ้าง

ของตนเองและผู้อืน่ ต าบลในเมืองเข้ารับการ จ้างในเขตพ้ืนท่ีต าบลใน เข้ารับการอบรมเป็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 3 - 315



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

แจ้งข่าวอาชญากรรม เบาะแส ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 100 คน รวม 200 คน 100 คน ชน ร่วมในการป้อง

(ต่อ) ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ กันอาชญากรรม การ

เจ้าหน้าท่ีต ารวจ แจ้งเบาะแสข้อมูล

ข่าวสารด้านอาชญา

กรรม ครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ีในเขตต าบลในเมือง

-ประชาชนหรืออาสา

สมัคร รู้จักวิธีการ

สังเกต จดจ า ต าหนิ

รูปพรรณ สัญฐาน

ของคนร้ายได้

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

ด าเนินงาน -เพ่ือแสดงรายละเอยีดแผนงาน สนับสนุนแผนพัฒนาและ กรรมการสนับสนุนและ แผนงาน/โครงการ  

โครงการพัฒนาและกิจกรรม คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา ท่ีต้องด าเนินงานในปี

ท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในเขต -จัดพิมพ์เอกสารแผนการ ปีละไม่เกิน 2  คร้ัง งบประมาณน้ันๆ

เทศบาล ตามปีงบประมาณ ด าเนินงาน -การจัดท าแผนการ -ท าให้การเบิกจ่าย

ด าเนินงานแล้วเสร็จ งบประมาณของ

ภายใน 30 วัน นับแต่ เทศบาลมีความชัดเจน

ประกาศใช้งบประมาณ เป็นรูปธรรมมากข้ึน

รายจ่ายประจ าปี -น าไปใช้เป็นข้อมูลใน

-มีการจัดท าเอกสาร การติดตามและประเมิน

แผนการด าเนินงาน ผล

อย่างน้อย 1 ตร้ัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 3 - 316



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

ประเมินผลโครงการและ โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล แบบสอบถามและรายงาน ประเมินผลโครงการ การด าเนินงานตาม

การปฏิบัติงานของเทศบาล -เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรค ผลงานพร้อมรวบรวม ของทุกส่วนราชการ โครงการได้ดีมากข้ึน

ของการด าเนินโครงการตาม จัดท าเป็นรูปเล่ม คู่มือ -มีการจัดท าแบบ -ท าให้ทราบปัญหา

แผนพัฒนาเทศบาล น าเสนอ สอบถามความพึงพอ ข้อผิดพลาดเหตุผลใน

ใจในการด าเนินโครง การด าเนินโครงการ

การต่างๆของเทศบาล ตามแผนพัฒนา

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง -คณะผู้บริหารรับทราบ

-มีการประกาศผล ปัญหาและความส าเร็จ

การติดตามและประเมิน ของโครงการท่ีได้รับ

โครงการภายในเดือน งบประมาณ

ธันวาคม

-มีการจัดท ารายงาน

ผลการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

30 โครงการขอรับเงนิอุดหนุน  -เพ่ือให้การติดตามตรวจสอบ  -ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ - - 30,000 30,000 30,000  -ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  -ข้อร้องเรียน/ร้อง ส านักปลัด 

สนับสนุนภารกิจองค์กร ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ ของประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ของประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ทุกข์ของประชาชน ส านักงาน

ปกครองส่วนท้องถิน่ ประชาชนท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร กับองค์กรปกครองส่วน กับองค์กรปกครองส่วน ในพ้ืนท่ีขององค์กร ส่งเสริมการ

เพ่ือประชาชนส านักงาน ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับ ท้องถ่ินและเป็นหน้าท่ีของ ท้องถ่ินท่ีส านักงาน ปกครองส่วนท้องถ่ิน ปกครองท้อง

ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ การแก้ไข ท าความเข้าใจ ส านักงานส่งเสริมการ ส่งเสริมการปกครอง ได้รับการแก้ไขหรือ ถ่ินจังหวัด

จังหวัดล าพูน หรือได้ข้อยุติในการปฏิบัติงาน ปกครองท้องถ่ินจังหวัด ท้องถ่ินจังหวัดล าพูน ยุติเร่ืองด้วยความ ล าพูน

หรือด าเนินกิจการขององค์กร ล าพูนเข้าไปตรวจสอบ เข้าไปตรวจสอบ ติดตาม เป็นธรรมเพ่ือรักษา

ส่วนท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ ติดตาม ได้รับการแก้ไข ได้รับการแก้ไขปัญหา ประโยชน์ของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 3 - 317



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการขอรับเงนิอุดหนุน ความต้องการของประชาชน ปัญหาหรือข้อยุติ หรือข้อยุติไม่น้อยกว่า และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

สนับสนุนภารกิจองค์กร ในพ้ืนท่ีองค์กรปกครอง ไม่น้อยกว่าร้ยอละ 80 ร้ยอละ 80  -องค์กรปกครอง

ปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนท้องถ่ิน  -ความต้องการของ  -มีข้อมูลสารสนเทศของ ส่วนท้องถ่ินจัดท า

เพ่ือประชาชนส านักงาน  -เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ ประชาชนได้รับการแก้ไข องค์กรปกครองส่วน ส่วนโครงการตรง

ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ตอบสนองในการแก้ไข โดยบรรจุแผนงาน/ ท้องถ่ินระดับจังหวัดเพ่ือ ตามความต้องการ

จังหวัดล าพูน ปัญหาจากองค์กรปกครอง โครงการ ไว้ในแผนพัฒนา บริการประชาชน ของประชาชนและ

(ต่อ) ส่วนท้องถ่ินได้ตรงกับความ ท้องถ่ินและต้ังงบประมาณ  -จัดประชุมสัมมนา/ เบิกจ่ายงบประมาณ

ต้องการของประชาชนใน สนับสนุน ฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอด เป็นไปตามระเบียบ

พ้ืนท่ี โดยการปฏิบัติท่ี  -โครงการเงินอุดหนุน นโยบายภาครัฐ ช้ีแจง กฎหมาย

ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เฉพาะกิจขององค์กร ซักซ้อมแนวทางการ  -ประชาชนในพ้ืนท่ี

โดยส านักงานส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ปฏิบัติงาน ตลอดจนการ องค์กรปกครองส่วน

ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการจัดซ้ือ/จัดจ้างหรือ สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ ท้องถ่ินได้รับประ

จังหวัดล าพูน เป็นหน่วยงาน เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน แก่องค์กรปกครองส่วน โยชน์จากโครงการ

หลักในการส่งเสริมสนับ ปีงบประมาณน้ันๆ ท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดความ เงินอุดหนุนเฉพาะ

สนุนให้องค์กรปกครอง  -มีข้อมูลสารสนเทศของ เข้าใจและมีเป้าหมายใน กิจท่ีด าเนินการแล้ว

ส่วนท้องถ่ินปฏิบัติตาม องค์กรปกครองส่วน ทิศทางเป็นไปในทิศทาง เสร็จภายในปีงบ 

ภารกิจในอ านาจหน้าท่ี ท้องถ่ินระดับจังหวัดเพ่ือ เดียวกัน ร้อยละ 70 ประมาณน้ันๆ 

ตามกฎหมายก าหนด บริการประชาชน  -มีข้อมูลสารสนเทศ

ตอบสนองตามความต้องการ  -การจัดประชุมสัมมนา ขององค์กรปกครอง

ของประชาชนอย่างมี หรือฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอด ส่วนท้องถ่ินระดับ

ประสิทธิภาพ นโยบายภาครัฐ ช้ีแจง จังหวัดเพ่ือบริการ

 -เพ่ือให้การสนับสนุน ซักซ้อมแนวทางการ ประชาชน 

งบประมาณตามโครงการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนการ  -คณะผู้บริหารท้อง

ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ ถ่ินสมาชิกสภาท้อง

ขององค์กรปกครองส่วน แก่องค์กรปกครองส่วน ถ่ินและบุคลากรของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 3 - 318



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการขอรับเงนิอุดหนุน ท้องถ่ินเป็นไปเพ่ือแก้ไข ท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดความ องค์กรปกครองส่วน

สนับสนุนภารกิจองค์กร ปัญหาความเดือดร้อนของ เข้าใจและมีเป้าหมายใน ท้องถ่ินได้รับการ

ปกครองส่วนท้องถิน่ ประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่าง ทิศทางเป็นไปในทิศทาง พัฒนาความรู้เสริม

เพ่ือประชาชนส านักงาน ท่ัวถึง และด าเนินการตาม เดียวกัน สร้างความเข้าใจ

ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ โครงการน้ันๆ โดยถูกต้อง และสามารถปฏิบัติ

จังหวัดล าพูน ตามระเบียบกฎหมาย งานเพ่ือบริการประ

(ต่อ)  -เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศ ชาชนได้อย่างมีประ

ขององค์กรปกครองส่วน สิทธิภาพ

ท้องถ่ินระดับจังหวัดเพ่ือให้

บริการประชาชน

 -เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ท้ังฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา

ท้องถ่ิน ตลอดจนข้าราชการ

และพนักงานส่วนท้องถ่ิน

ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

รวม 30  โครงการ - - 0 4,137,500 2,670,500 2,670,500 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 3 - 319



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดระเบียบสังคม  -เพ่ือตรวจตราและจัดการ  -ดูแลรักษาความสงบ - 10,000 10,000 10,000 -ประชาชนในเขต -บ้านเมืองมีความสงบ ส านักปลัด 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ี เทศบาล 17 ชุมชน เรียบร้อย  

 ของบ้านเมือง อันเป็น ในเขตเทศบาลท้ัง     มีความปลอดภัย -ปัญหาอาชญากรรม

การตอบสนองนโยบายรัฐบาล 17 ชุมชน รวมท้ัง ในชีวิตและทรัพย์สิน และแหล่งม่ัวสุมลดลง

 -เพ่ือเป็นการจัดระเบียบ คอยดูแลสอดส่องเวลา  -เกิดความเข้าใจและ

ความเรียบร้อยในเขตเทศบาล เปิด-ปิด สถานบริการ ความร่วมมือจาก 

 -เพ่ือให้มีการท างาน ในเขตเทศบาล หน่วยงานราชการต่างๆ

แบบบูรณาการร่วมกับ ในการปฏิบัติหน้าท่ี

หน่วยราชการต่างๆ เป็นอย่างดี

2 โครงการฝึกซ้อมแผน  -เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ี  -ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย - 50,000 50,000 50,000 -เจ้าหน้าท่ีของงาน  -เจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน ส านักปลัด

 ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการป้องกันและระงับ ฝ่ายพลเรือนร่วมกับ ป้องกันฯ ของเทศบาล รู้จักการท างานเป็นทีม

เทศบาล อัคคีภัย รู้จักท างานรูปแบบ หน่วยงานดับเพลิงท้องถ่ิน ท่ีเก่ียวข้องและสมาชิก มีความรู้ความเข้าใจ 

 เป็นทีม และหน่วยงานราชการอืน่ๆ อาสาสมัครฯ และ และมีความสามารถ 

 -เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน ท่ีอยู่ใกล้เคียง จ านวน 1 วัน หน่วยงานอืน่ ๆ ในการป้องกัน รู้จัก

รู้บทบาทของแต่ละบุคคลและ บริเณในเขตเทศบาลฯ ท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ ประเมินสถานการณ์

สามารถช่วยเหลือตนเอง ความสามารถเข้าใจ ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง

และบุคคลอืน่ๆ ท่ีประสบภัย  แผนและการประสาน ได้สามารถประสานงาน

ในเขตพ้ืนท่ีอันตรายได้อย่าง การปฏิบัติ จ านวน ปฏิบัติกับหน่วยงานอืน่ๆ 

ปลอดภัย 80 คน ได้อย่างรวดเร็วและถูกวิธี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.2 แผนงาน  :รักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 3 - 320



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.2 แผนงาน  :รักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการฝึกซ้อมแผน  -เพ่ือเป็นการประสาน  -ประชาชนในเขตเทศ  -ประชาชนท่ัวไปจะได้

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี บาลมีส่วนร่วมและรับ รับทราบถึงวิธีการท่ีจะ 

เทศบาล ในระหว่างการปฏิบัติงานกับ ทราบถึงการปฏิบัติ จะช่วยเหลือตนเองเหลือ

(ต่อ) หน่วยงานอื่นๆ ท่ีเข้ามาช่วยเหลือ งานของเจ้าหน้าท่ี ตนเองและทรัพย์สินเบ้ีอง

ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัตข้ึนได้ จ านวน 17 ชุมชน ต้นได้

อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ

 -เพ่ือให้ประชาชนในเขต  

เทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วมและ

รับทราบการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ี

3 โครงการให้ความรู้ด้านการ -เพ่ือให้สถานประกอบการท่ีมี -ฝึกอบรมเจ้าของ - 30,000 30,000 30,000 -ผู้เข้าอบรมจ านวน -เจ้าของสถาน ประกอบ ส านักปลัด

 ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ความเส่ียงได้มีความรู้ สถานประกอบการท่ีมี 50 คน การท่ีมีความเส่ียง

ภัยให้กับชุมชนและสถาน ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการ ความเส่ียงในเขตเทศบาล  สามารถแจ้งเหตุ ระงับ

ประกอบการร้านค้าท่ีมีความ ป้องกันและระงับอัคคีภัย  เหตุรู้ถึงวิธีการใช้

เส่ียงในเขตเทศบาล เบ้ืองต้น รวมถึงการอพยพ  อุปกรณ์ในการดับเพลิง

หนีไฟออกจากท่ีเกิดเหตุ  ได้อย่างถูกวิธี รวดเร็ว

 -เพ่ือให้เจ้าของสถานประกอบ พร้อมท้ังสามารถอพยพ

 การ รู้จักวิธีการแจ้งเหตุ ระงับ ออกจากท่ีเกิดเหตุได้อย่าง

 เหตุและสามารถใช้อุปกรณ์ ปลอดภัย ในกรณีเกิดเหตุ

 ในการดับเพลิงอย่างถูกวิธี เพลิงไหม้รายใหญ่ข้ึน

4 โครงการฝึกอบรมดับเพลิง  -เพ่ือให้นักเรียนและครูในสถาน  -เพ่ือฝึกอบรมและฝึกซ้อม - 30,000 30,000 30,000 -นักเรียนและครูในสังกัด -นักเรียนและครูสามารถ ส านักปลัด

 ข้ันต้น อพยพหนีไฟและ ศึกษาเรียนรู้วิธีดับเพลิงได้อย่าง แผนดับเพลิงและแผนอพยพ โรงเรียนเทศบาลท้ัง 4 เรียนรู้วิธีการดับเพลิง

แผ่นดินไหวให้กับสถานศึกษา ถูกวิธีและสามารถระงับเหตุได้ก่อน หนีไฟโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียน รวมท้ังนักเรียน วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบ

ในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ท่ีจะเป็นเพลิงไหม้รายใหญ่ข้ึนได้ โดยฝึกอบรมและฝึกซ้อม ท่ีเข้าร่วมฝึกซ้อมแผน ภัยและวิธีการอพยพหนี

โรงเรียนละ 1 คร้ัง/ปีบริเวณ ส าเร็จการฝึกทุกคนท้ัง  ไฟ ออกจากอาคาร ท่ีเกิด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 3 - 321



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.2 แผนงาน  :รักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการฝึกอบรมดับเพลิง  -เพ่ือให้คณะครูและนักเรียน ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 4 โรงเรียน ไม่น้อยกว่า เหตุได้อย่างถูกวิธี

ข้ันต้น อพยพหนีไฟและ สามารถอพยพหนีออกจาก ท้ัง  4 โรงเรียน 40%/คร้ัง -นักเรียนและครู สามารถ

แผ่นดินไหวให้กับสถานศึกษา ท่ีเกิดเหตุได้อย่างถูกวิธี ใช้เคร่ืองดับเพลิงเบ้ืองต้น

ในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน และเป็นระบบ ได้อย่างถูกต้อง

(ต่อ)  -เจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน

สามารถรู้จักพ้ืนท่ีและเส้น

ทางสามารถน ารถดับเพลิง

เข้าไปในสถานศึกษาได้

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ข้ึน

5 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม  -เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปและอาสา  -ฝึกอบรมประชาชนหรือ - 70,000 70,000 70,000 -สมาชิกอาสาสมัคร  -เจ้าหน้าท่ีและอาสา ส านักปลัด

 ประสิทธิภาพอาสาสมัคร สมัครต่างๆ รู้ถึงสาธารณภัยท่ีเกิด อาสาสมัครต่างๆ ท้ังภาค ดับเพลิงและเจ้าหน้าท่ี สมัครมีความรู้ความเข้าใจ

ต่างๆ หรือประชาชนท่ัวไป ข้ึนในปัจจุบันว่ามีก่ีรูปแบบและจะ ทฤษฎีและภาคปฏิบัติท้ังใน ในสังกัดเทศบาล สาธารณภัยมากย่ิงข้ึน

  มีวิธีการป้องกันและแก้ไขได้อย่างไร และนอกสถานท่ี จ านวน 2 วัน ส าเร็จการฝึกอบรม  -เจ้าหน้าท่ีและ อาสา

  -เพ่ือให้ประชาชนหรืออาสาสมัคร จ านวน 50 คน สมัครต่างๆรู้จักวิธีประเมิน

ต่างๆ รู้บทบาทหน้าท่ีของแต่ละ สถานการณ์ในพ้ืนท่ีท่ีมี

บุคคลและสามารถช่วยเหลือตนเอง  ความเส่ียงสูงได้และ

และบุคคลอืน่ท่ีประสบภัยในพ้ืนท่ี สามารถประสานกับการ

อันตรายได้อย่างปลอดภัย ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน

 -เพ่ือให้เป็นการประสานงาน ของ อืน่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและ

เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครใน ถูกวิธี

ระหว่างปฏิบัติงานกับหน่วยงาน  -อาสาสมัครต่างๆท่ีเข้า

อื่นๆท่ีเข้ามาช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิด รับการฝึกอบรมสามารถ

ภัยพิบัติข้ึนได้อย่างรวดเร็วและเป็น เป็นก าลังเสริมของเจ้าหน้า

ระบบ ท่ีในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 3 - 322



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.2 แผนงาน  :รักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการอบรมป้องกันด้าน -เพ่ือให้นักเรียนและครูในสถาน -เพ่ือฝึกอบรมและฝึกซ้อมให้ - 30,000 30,000 30,000 -บุคลากรทางการศึกษา -ครูและนักเรียนรู้วิธีการ ส านักปลัดฯ

 อุบัติภัย ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันด้านอุบัติภัย กับโรงเรียนจ านวน 2 โรงเรียน และนักเรียนเข้าร่วมฝึก ช่วยเหลือตัวเองได้อย่าง

-เพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถ /ปี ซ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ถูกวิธี

ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างถูกวิธีและ -ครูและนักเรียนรู้วิธีการ

เป็นระบบสามารถติดต่อประสาน ป้องกันตัวเองได้อย่างถูก

กับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการป้อง วิธี

กันได้อย่างถูกต้อง -เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันมี

-เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีในการ ความช านาญในงานมาก

ป้องกันมีความช านาญมากย่ิงข้ึน ข้ึนหากเกิดเหตุสามารถ

ถ้าเกิดเหตุข้ึนสามารถเข้าถึงจุดเกิด ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที

เหตุได้ทันท่วงที

7 โครงการฝึกอบรมพัฒนา  -ฝึกอบรมให้มีการพัฒนา -ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ - 45,000 45,000 45,000  -เจ้าหน้าท่ีในงานป้องกัน -ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ ส านักปลัด

เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ประสิทธิภาพและคุณภาพ งานด้านการป้องกันและ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ความเข้าใจในภารกิจท่ีต้อง

งานป้องกันฯ ในการปฏิบัติงานท่ีมีความ ระงับอัคคีภัยตลอดจนเป็น จ านวน 20 คน ใช้เทคนิคและอุปกรณ์ใน

เส่ียงสูง ระบบการกู้ภัยทุกรูปแบบ การปฏิบัติงาน

 -เพ่ิมพูนความรู้การใช้อุปกรณ์ -ทบทวนภาคปฏิบัติกับเจ้าหน้าท่ี  -มีทักษะและความม่ันใจ

ทันสมัยประเภทต่างๆ ผู้ปฏิบัติให้เกิดความคล่องตัว ในการป้องกันตนเองและ

ช่วยเหลือผู้อื่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 3 - 323



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.2 แผนงาน  :รักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักย  -เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  -พนักงานเทศบาลทุกกอง - 20,000 20,000 20,000  -พนักงานเทศบาลทุก  -ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส านักปลัด

ภาพพนักงานเทศบาล ทุกกองให้มีความรู้ในด้าน กองละ 5 คน กองรวมท้ังส้ิน 40 คน มีความรู้ความเข้าใจใน

การป้องกันและบรรเทา การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยท้ังภาคทฤษฎี สาธารณภัย และเม่ือ

และภาคปฏิบัติ เกิดเหตุข้ึนสามารถ

ระงับเหตุได้อย่างถูกต้อง

9 โครงการป้องกันและลด - เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน - ประชาชนและนักท่องเท่ียว - 20,000 20,000 20,000 - อุบัติเหตุทางถนนในเขต - ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตส านึก ส านักปลัด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาล เทศบาล ลดน้อยลง หรือ ในความปลอดภัย

เทศกาลส าคัญ - เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในเร่ือง เมืองล าพูน คิดเป็น 0% -ผู้ใช้รถใช้ถนนมีพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การขับข่ีท่ีถูกต้องและ

โดยให้ประชาชนมาส่วนร่วมในการ ปลอดภัย

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน - ลดความสูญเสียชีวิต

- เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและ และทรัพย์สินของผู้ใช้รถ

ประสานงานระหว่างเทศบาลเมือง ใช้ถนน

ล าพูนกับต ารวจภูธรเมืองล าพูน - เสริมสร้างบรรยากาศ

และอาสาสมัครในเขตเทศบาลฯ การท่องเท่ียวของจังหวัด

- เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของ ล าพูน

จังหวัดล าพูน

- เพ่ืออ านวยความสะดวก ความ

ปลอดภัยและสร้างความม่ันใจใน

การเดินทางแก่นักท่องเท่ียวและ

ประชาชนท่ัวไป

รวม 9  โครงการ - - 0 305,000 305,000 305,000 - - -
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 3 - 324



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเพ่ิมขีดความ เพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานลูกจ้าง พนักงานจ้าง กองสาธารณสุขฯ  

สามารถของบุคลากร - พัฒนาบุคลากรกอง  - อบรมให้ความรู้ การ - 60,000 60,000 60,000  - อบรมให้ความรู้  - จ านวนบุคลากรท่ี กอง

สาธารณสุขฯ ให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาประสิทธิภาพ  พนักงานเทศบาล ผ่านการศึกษาดูงาน สาธารณสุขฯ

 ของพนักงานลูกจ้างประจ า   ลูกจ้างประจ า มีความรู้และความ 

พนักงานจ้าง  และพนักงานจ้าง เข้าใจ ในการปฏิบัติงาน

ปีละ 1 คร้ัง

 - บุคลากรมีความรู้

  ความเข้าใจ ในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ิมข้ึน

อบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ร้อยละ  80

 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ  - อบรมให้ความรู้ และ - 10,000 10,000 10,000  - อบรมให้ความรู้  - บุคลากรในกอง กอง

บุคลากรให้มีความรู้ก้าวหน้า ทัศนศึกษาดูงานแก่  และทัศนศึกษาดูงาน สาธารณสุขฯได้รับ สาธารณสุขฯ

ทันสมยัต่อเทคโนโลยีท่ี บุคลากรของกอง ให้กับบุคลากร การพัฒนาศักยภาพ

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สาธารณสุขฯ จ านวน  15  คน ท างานทันต่อการ

และน ามาประยุกต์ใช้ในงาน อย่างน้อยปีละ 1  คร้ัง เปล่ียนแปลงของ

พัฒนาด้านสาธารณสุข  - บุคลากรของ เทคโนโลยี

กองสาธารณสุขฯ

มีความรู้ ความเข้าใจ  

 ในการปฏิบัติงาน

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  80

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.3 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานสาธารณสุข หน้า 3 - 325



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.3 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

รวม 1  โครงการ - - 0 70,000 70,000 70,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานสาธารณสุข หน้า 3 - 326



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สร้างความโปร่งใสการ -เพ่ือลดความยุ่งยากซับซ้อน -พนักงาน พนักงานจ้าง - 5,000 5,000 5,000 -พนักงานเทศบาล -บุคลากรใน กองช่าง

ปฏิบัติงานให้บริการ ของกระบวนงานให้บริการ ในหน่วยงานกองช่าง พนักงานจ้างใน หน่วยงานปฏิบัติงาน

-เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสใน -ก าหนดค่าธรรมเนียม หน่วยงานกองช่าง ด้วยความซ่ือสัตย์

การปฏิบัติราชการ ใบอนุญาตเพ่ือให้ผู้รับ ปฏิบัติงานด้วยความ สุจริต มีวินัยมีจิตส านึก

-เพ่ือบริการอย่างเป็นธรรม บริการทราบอย่างชัดเจน ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ท่ีดีต่องานในหน้าท่ีและ

เสมอภาค -จัดท าแบบส ารวจความ มีจิตส านึกท่ีดีต่องาน ตระหนักในการรักษา

-เพ่ือให้ข้อมูลและสร้าง พึงพอใจของผู้มารับบริการ ในหน้าท่ี และตระหนัก ประโยชน์สาธารณะ

ความเข้าใจกับผู้รับบริการ -จัดท าข้ันตอนการขอ ในการรักษาประโยชน์

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ รับบริการ รวมถึงเอกสาร สาธารณะ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หลักฐานท่ีจ าเป็นต้องใช้

ไว้ให้ประชาชน รวมถึง

ระยะเวลาในการด าเนิน

งานของเจ้าหน้าท่ีอย่าง

ชัดเจน

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.4 แผนงาน : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 327



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.4 แผนงาน : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

2 ลดข้ันตอนการให้บริการ -เพ่ือลดข้ันตอนในการ -งานบริการขออนุญาต - 3,000 3,000 3,000 -มีการบริหารท่ีดี -เกิดความสัมพันธ์ กองช่าง

ประชาชน ปฏิบัติงานให้บริการให้ ก่อสร้างเทศบาลเมือง สามารถลดข้ันตอน ความเข้าใจอันดีและ

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ล าพูน ได้รับการปรับ การให้บริการ ความร่วมมือกัน

มีประสิทธิภาพ กระบวนงานลดข้ันตอน ประชาชนให้ได้รับ ระหว่างเทศบาล

-เพ่ือให้ข้อมูลและสร้าง -จัดท าป้ายแสดงข้ัน บริการท่ีสะดวก กับประชาชน

ความเข้าใจกับผู้รับบริการ ตอนและระยะเวลาการ รวดเร็ว -พนักงานมีทัศนคติ

-เพ่ือให้ประชาชนท่ีมารับ ปฏิบัติงาน ท่ีดีในการให้บริการ

บริการได้รับรู้และท าความ -จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง

เข้าใจในแต่ละข้ันตอน เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

-จัดท าเอกสาร(แผ่นพับ)

ประชาสัมพันธ์การขอ

รับใบอนุญาตก่อสร้าง

3 แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน -เพ่ืออ านวยความสะดวก -การด าเนินการตาม - 3,000 3,000 3,000 -ปัญหาข้อร้องเรียน -ปัญหาข้อร้องเรียน กองช่าง

ให้กับประชาชนท่ีร้องเรียน ข้อร้องเรียนและรายงาน ของประชาชนได้รับ ได้รับการแก้ไข

ร้องทุกข์ ผลการร้องเรียน การแก้ไข -เกิดทัศนคติท่ีดีต่อ

-เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ประชาชนในการ

และตอบสนองความต้องการของ แก้ไขปัญหาร้องเรียน

ประชาชนตามแนวทางการ ร้องทุกข์

บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 328



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.4 แผนงาน : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

4 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด -เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ - กล้องวงจรปิดภายใน - 100,000 100,000 100,000 - ชุมชนบ้านหลวยได้รับ - ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

 (CCTV) ทรัพย์สิน ชุมชน จ านวน ๑ ระบบ การติดต้ังกล้องวงจร   ปลอดภัยในชีวิตและ ชุมชน

-เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญา ปิด (CCTV) ทรัพย์สิน บ้านหลวย

กรรมและปัญหาการลักขโมย - ปัญหาอาชญากรรม

ในชุมชน และการลักขโมยลดลง  

-เพ่ือเป็นการดูแลสอดส่อง - ชุมชนปลอดภัยจาก

ป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติด

5 โครงการลดอุบัติเหตุใน - เพ่ือลดอุบัติเหตุในชุมชน - จ านวน ๒ จุด - ติดต้ังสัญญาณไฟ - อุบัติเหตุในชุมชน กองช่าง

ชุมชน - เพ่ือติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ตามเป้าหมาย 100 % ลดลง ชุมชนหนองเส้ง

- แยกตลาดสุขใจ ในชุมชน - 120,000 120,000 120,000 - ชุมชนมีสัญญาณไฟ

- แยกประตูป่า - 120,000 120,000 120,000 จราจร

6 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV - เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและ - กล้องวงจรปิดภายใน - 100,000 100,000 100,000 - ชุมชนสามารถ -ชุมชนมีการเฝ้าระวัง - คณะกรรมการ

- บริเวณท่ีท าการชุมชน ป้องกันปัญหายาเสพติด ชุมชน จ านวน 1 ระบบ มีกล้อง CCTV 100% และป้องกันปัญหา ชุมชน

สันดอนรอม - เพ่ือเป็นการสอดส่องดูแล ตามเป้าหมาย ยาเสพติด - ประชาชนใน

- บริเวณหน้าวัดสันดอนรอม ติดตามความสงบเรียบร้อย -ชุมชนมีการสอดส่อง ชุมชน

- บริเวณภายในวัด ของกลุ่มท่ีเก่ียวกับยาเสพติด ดูแล ติดตาม ความสงบ สันดอนรอม

สันดอนรอม    เรียบร้อยของกลุ่มท่ี

เก่ียวกับยาเสพติด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 329



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.4 แผนงาน : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

7 โครงการติดต้ังกล้องวงจร - เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต - กล้องวงจรปิดภายใน - 100,000 100,000 100,000 - ชุลมชนมหาวัน - ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

ปิด (CCTV) และทรัพย์สิน ชุมชน จ านวน 1 ระบบ ได้รับการติดต้ัง ความปลอดภัยในชีวิต ชุมชนมหาวัน

- แยกวัดมหาวัน - เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรม กล้อง CCTV และทรัพย์สิน

- ปากซอยเพ่ิมมิตร และปัญหาการลักขโมยในชุมชน จ านวน 3 จุด - ปัญหาอาชญากรรม

- ปากซอย - เพ่ือเป็นการดูแลสอดส่อง และการลักขโมยลดลง

  ทุ่งอาทิตย์ ป้องกันปัญหายาเสพติด - ชุมชนปลอดภัยจาก

ปัญหายาเสพติด

8 โครงการติดต้ังกล้องวงจร - เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต - กล้องวงจรปิดภายใน - 100,000 100,000 100,000 - ชุมชนได้รับการติดต้ัง - ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

ปิด (CCTV) และทรัพย์สิน ชุมชนจ านวน  ๑ ระบบ กล้อง CCTV  จ านวน ความปลอดภัยในชีวิต ชุมชนท่าขาม

- ชุมชนท่าขาม - บ้านฮ่อม - เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรม    3 จุด และทรัพย์สิน   -บ้านฮ่อม

และปัญหาการลักขโมย - ปัญหาอาชญากรรม

ในชุมชน และการลักขโมยลดลง

- เพ่ือเป็นการดูแลสอดส่อง - ชุมชนปลอดภัยจาก

ป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติด

9 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV - เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและ กล้องวงจรปิดภายใน - 200,000 200,000 200,000 - ชุมชนมี กล้อง CCTV - ชุมชนมีการเฝ้าระวัง กองช่าง

- หน้าวัดจามเทวี ป้องกันปัญหายาเสพติด ชุมชน จ านวน 1 ระบบ 100% ตามเป้าหมาย และป้องกันปัญหา ชุมชนจามเทวี

- ข้างวัดจามเทวี - เพ่ือเป็นการสอดส่องดูแล ยาเสพติด

- ซ.7  ติดตามความสงบเรียบร้อย - ชุมชนมีการสอดส่อง

- ซ8. ของกลุ่มท่ีเก่ียวกับยาเสพติด ดูแล ติดตามความสงบ

-ซ 8/1 เรียบร้อยของกลุ่มท่ี

- ซ 9 เก่ียวกับยาเสพติด

- ซ10

- แนวเขตติดต่อชุมชนมหาวัน

- ซ.จ่าเจง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 330



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.4 แผนงาน : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

10 โครงการลดอุบัติเหตุในชุมชน - เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต - ติดต้ังไฟส่องสว่างและ - 10,000 10,000 10,000 - ชุมชนได้รับการติด - ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

สันป่ายางหน่อม และทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน   สต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง ต้ังไฟส่องสว่างและ ความปลอดภัยในชีวิต ชุมชนสัน-

- ติดต้ังไฟส่องสว่าง และ - เพ่ือให้ประชาชนมีความ   จ านวน 1 สาย สติกเกอร์สะท้อนแสง และทรัพย์สิน ป่ายางหลวง

สต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง สะดวกในการสัญจร - ประชาชนในชุมชนมี

ต้ังแต่บ้านป้าอุรา จนถึง - เพ่ือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ความสะดวกในการ

บ้านป้าสังวาล สัญจร

- การเกิดอุบัติเหตุบน

ท้องถนนลดลง

11 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV - เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและ - กล้องวงจรปิดภายใน - 150,000 150,000 150,000 - ชุมชนมีกล้อง CCTV - ชุมชนมีการเฝ้าระวัง กองช่าง

จ านวน 5 จุด ป้องกันปัญหายาเสพติด ชุมชน จ านวน 5 จุด ตามเป้าหมาย 100% และป้องกันปัญหา ชุมชนประตูล้ี

- บริเวณท่ีท าการชุมชน - เพ่ือเป็นการสอดส่องดูแล ยาเสพติด

ประตูล้ี ติดตามความสงบเรียบร้อย - ชุมชนมีการสอดส่อง

- บริเวณสามแยกท่ีท าการ ของกลุ่มท่ีเก่ียวกับยาเสพติด ดูแล ติดตามความสงบ

ชุมชน เรียบร้อยของกลุ่มท่ี

- บริเวณสามแยก เก่ียวกับยาเสพติด

นางพรทิพย์  วรรณวงค์

 - สามแยกบ้านนายยวง  

กัณฑวงค์

 - ซ.หลังวัดประตู้ล้ี

 - หน้าบ้านนายบุญถิน่  

ปันแสง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 331



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.4 แผนงาน : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

12 โครงการติดต้ังกล้อง - เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต - ประชาชนในชุมชน - 100,000 100,000 100,000 - ชุมชนได้รับการติดต้ัง - ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

วงจรปิด (CCTV) และทรัพย์สิน บ้านท่า-ท่านาง กล้องวงจรปิด ความปลอดภัยในชีวิต ชุมชนบ้านท่า

- เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรม และทรัพย์สิน  -ท่านาง

และปัญหาการลักขโมยในชุมชน - ปัญหาอาชญากรรม

- เพ่ือเป็นการดูแลสอดส่อง และการลักขโมยลดลง

ป้องกันปัญหายาเสพติด - ชุมชนปลอดภัยจาก

ปัญหายาเสพติด

13 โครงการติดต้ัง - เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ - บริเวณปากทาง ซ.4 - 10,000 10,000 10,000 - ชุมชนได้รับ  - ประชาชนผู้ใช้รถ กองช่าง

กระจกสะท้อน บนท้องถนน ข้าง รร.สันป่ายางหลวง การติดต้ังกระจก ใช้ถนนได้รับความ ชุมชนบ้านท่า

 -บริเวณปากทาง ซ.4 ข้าง สะท้อนตามเป้าหมาย สะดวกสบายในการ   -ท่านาง

 รร.สันป่ายางหลวง 100 % สัญจร

- การเกิดอุบัติเหตุใน

ชุมชน

14 โครงการติดต้ังกล้อง - เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต - กล้องวงจรปิด - 10,000 10,000 10,000 - ชุมชนได้รับการติดต้ัง - ประชาชนในชุมชน กองช่าง

วงจรปิด (CCTV) และทรัพย์สิน จ านวน ๓ จุด กล้องวงจรปิด ๓ จุด มีความปลอดภัย ชุมชน

- เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรม ในชีวิตและทรัพย์สิน พระคงฤาษี

 และปัญหาการลักขโมยในชุมชน - ปัญหาอาชญากรรม

- เพ่ือเป็นการดูแลสอดส่อง และการลักขโมยลดลง

ป้องกันปัญหายาเสพติด - ชุมชนปลอดภัยจาก

ปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 332



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.4 แผนงาน : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

15 โครงการติดต้ังกล้อง - เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต - กล้องวงจรปิด ภายใน - 100,000 100,000 100,000 - ชุมชนได้รับการ - ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

วงจรปิด (CCTV) และทรัพย์สิน ชุมชน  จ านวน 1 ระบบ ติดต้ังกล้องวงจรปิด ความปลอดภัยในชีวิต ชุมชน

จ านวน 2 จุด - เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรม 2 จุด และทรัพย์สิน ช่างฆ้อง

- หน้าวัดช่างฆ้อง และปัญหาการลักขโมยในชุมชน - ปัญหาอาชญากรรม

- ทางลงโบราณสถานกู่ช้าง - เพ่ือเป็นการดูแลสอดส่อง และการลักขโมยลดลง

ป้องกันปัญหายาเสพติด - ชุมชนปลอดภัยจาก

ปัญหายาเสพติด

16 โครงการติดต้ังกล้อง -เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ -ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV - 100,000 100,000 100,000 -ชุมชนมีการติดต้ังกล้อง CCTV -ประชาชนในชุมชนมีความ กองช่าง

CCTV  ชุมชนบ้านท่า - ทรัพย์สิน ถนนพนังจิตตวงศ์-พันธ์รังสรรค์ บริเวณถนนจิตตวงศ์พันธ์- ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชน

ท่านาง ถึงโรงแรมแท่นทอง 2 รังสรรค์ ฯ บ้านท่า -

ท่านาง

รวม 16  โครงการ - - 0 1,231,000 1,231,000 1,231,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 3 - 333



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพ - เสริมสร้างศักยภาพ - เพ่ือให้กลุ่มเยาวชน - 50,000 50,000 50,000 - สภาเด็กและเยาวชน - สมาชิกสภาฯ  กองสวัสดิการฯ

เด็กและเยาวชน สมาชิก และสภาเด็ก ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน มีความรู้จักสนิทสนม และสภาเด็ก

เทศบาลเมืองล าพูน และเยาวชน และสืบเน่ืองในการ ปีละ 1 คร้ัง กันมากข้ึน และ และเยาวชน

(สภาเด็กและเยาวชน) - กระชับความสัมพันธ์ ด าเนินการเพ่ือด าเนินงาน - สภาเด็กและเยาวชน ประสานงานกันได้

ของสมาชิกสภาเด็ก ตามโครงการให้มี ด าเนินงานในเขต ง่ายข้ึน

และเยาวชน ประสิทธิภาพต่อไป เทศบาลฯ - สมาชิกสภาฯ มี

ศักยภาพในการท างาน 

- สมาชิกสภาฯ  

สามารถท างาน

ร่วมกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

2 โครงการรณรงค์ยุติ - เพ่ือลดการกักขัง - ได้รับความร่วมมือ - 5,000 5,000 5,000 - มีการรณรงค์ - เพ่ือลดปัญหา กองสวัสดิการฯ

ความรุนแรงต่อเด็ก หน่วงเหนียว อสิรภาพ เพ่ือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ปีละ 1 คร้ัง การใช้ความรุนแรง

และสตรี ในเด็กและสตรี ท้ังทางภาครัฐ เอกชน ต่อร่างกาย จิตใจ

- เพ่ือเสริมสร้างความ และ ประชาชนทุกคน อารมณ์ วาจาฯ

เข้มแข็งในเด็กและสตรี ในเด็กและสตรี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.5 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 1 : เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis)
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.5 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

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

3 โครงการส่งเสริม กิจการสภาเด็กและเยาวชน

ประชาธิปไตย - เพ่ือจัดกิจกรรมให้ - เยาวชนได้มีการรวม - 20,000 20,000 20,000 - มีการอบรม - เยาวชนใช้เวลาว่าง กองสวัสดิการฯ

เยาวชนในชุมชนได้มี กลุ่มกันสร้างสรรค์ ให้ความรู้ ให้เกิดประโยชน์มี

ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม กิจกรรมร่วมกัน เลือกต้ัง ปีละ 1 คร้ัง การสอดส่องดูแล

ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ คณะกรรมการสภาเด็ก ซ่ึงกัน และกันสร้าง

และเยาวชน โดยพิจารณา ความสามัคคีใน

ตัวแทนนักเรียนใน หมู่คณะ

โรงเรียนต่างๆ

4 โครงการหอพักสีขาว - เพ่ือให้เด็กและเยาวชน - ผู้ประกอบการหอพัก - 8,000 8,000 8,000 - มีการจัดอบรมให้ - เด็กและเยาวชน กองสวัสดิการฯ

ได้รับการคุ้มครองตาม ผู้จัดการหอพัก และ กับผู้ประกอบการ ได้รับการคุ้มครอง

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

- เพ่ือให้ผู้ประกอบการ รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีเทศบาล และตัวแทนจากสถาน  พ.ศ. 2558

และผู้จัดการหอพัก จ านวน 40 คน ศึกษา รวมท้ังเจ้าหน้า - ผู้ประกอบการ 

มีความรู้ ความเข้าใจ ท่ีเทศบาล และผู้จัดการหอพัก 

และสามารถปฏิบัติตาม มีความรู้ ความเข้าใจ

พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 และปฏิบัติตาม

ได้อย่างถูกต้องตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. 

กฏหมาย 2558 ได้อย่าง

ถูกต้องตามกฏหมาย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.5 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

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

5 โครงการฝึกอบรมสัมมนา - เพ่ือพัฒนาบุคลากร - อบรมให้ความรู้แก่ - 10,000 10,000 10,000 - อบรมให้ความรู้ - บุคลากรใน กองสวัสดิการฯ

พัฒนาศักยภาพของ กองสวัสดิการฯให้มี บุคลากรกองสวัสดิการฯ แก่บุคลากร กองสวัสดิการฯ

บุคลากร กองสวัสดิการฯ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  - อบรมสัมมนาวิชาการ กองสวัสดิการฯ มีความรู้ความเข้าใจ

 - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ แก่พนักงานเทศบาล อย่างน้อยปีละ ในการปฏิบัติงาน

ความเข้าใจ ในระเบียบ ลูกจ้างประจ า และ 1 คร้ัง เพ่ิมข้ึน

กฎหมายท่ีใช้ในการ พนักงานจ้าง  รวมท้ัง  - พนักงานเทศบาล

ปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานเพ่ือ และลูกจ้างมีความรู้

 - เพ่ือพัฒนาบุคลากร เพ่ิมพูนความรู้และ เก่ียวกับระเบียบ

ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประสบการณ์ในการ กฎหมายต่างๆ

รวมท้ังสร้างขวัญก าลังใจในการ ท างานให้มีประสิทธิภาพ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน มากย่ิงข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

6 โครงการระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ชุมชน

เพ่ือการพัฒนาเทศบาล -เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน - ศูนย์การเรียนรู้ - 10,000 10,000 10,000 - มีการอบรมให้ - ศูนย์การเรียนรู้ ICT กองสวัสดิการฯ

สามารถเรียนรู้ ได้ด้วย ICT ชุมชนให้มีศักยภาพ ความรู้แก่ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพบริการ

ตนเองผ่านทางเทคโนโลยี ในการบริการประชาชน 1 คร้ัง ประชาชน

สารสนเทศ -จัดให้มีการอบรมและ - วัสดุอุปกรณ์ - ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้

- เพ่ือเป็นส่ือกลางการ ถ่ายทอดวิทยาการ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ท่ีสามารถเข้าถึงความรู้

แลกเปล่ียนข้อมูลในแต่ละ ด้านคอมพิวเตอร์แก่ ชุมชนมีความพร้อม และให้การบริการด้าน

ชุมชนในด้านภูมิปัญญา เด็ก เยาวชนและ ในการบริการ อนิเตอร์เน็ตของภาครัฐได้

ท้องถ่ินตลอดจนแลก ประชาชน และผู้ด้อย - ชุมชนสามารถเข้าถึง

เปล่ียนประสบการณ์ โอกาส องค์ความรู้ท่ีน่าสนใจ

ความรู้ของคนในชุมชน ในรูปแบบต่างๆ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.5 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

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

7 โครงการปรับปรุงต่อเติม - เพ่ือปรับปรุงสถานท่ี - ปรับปรุงพ้ืนท่ีส าหรับ - 700,000 700,000 700,000 - ประชาชนมีความ -ประชาชนมีความ กองช่าง

อาคารส านักงาน ท างาน ส าหรับบริการ บริการประชาชน พึงพอใจในการเข้ารับ พึงพอใจในการเข้ารับ กองสวัสดิการฯ

ของเทศบาลแก่ประชาชน และสามารถอ านวย บริการของเทศบาล การบริการของเทศบาล

ให้ได้รับความสะดวก ความสะดวกแก่ประชาชน

ท่ีมาติดต่องาน

8 โครงการปรับปรุงหลังคา - เพ่ือปรับปรุงหลังคา - อาคารศูนย์นันทนาการ - 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนมีความ - อาคารศูนย์นันทนาการ กองช่าง

อาคารศูนย์นันทนาการ อาคารศูนย์นันทนาการ มีสภาพดี สามารถให้ พึงพอใจในการ มีสภาพดี สมารถให้ กองสวัสดิการฯ

ให้มีสภาพดี ส าหรับบริการ บริการแก่ประชาชนท่ีมา ใช้บริการ ณ ศูนย์ บริการแก่ประชาชนท่ีมา

ประชาชนท่ีมาออกก าลัง ออกก าลังกายได้ นันทนาการ ใช้บริการได้

กายในศูนย์นันทนาการ

9 โครงการส่งเสริม - เพ่ือให้มีเครือข่ายความร่วมมือ - ฝึกอบรม ทัศนศึกษา - 100,000 100,000 100,000 - เทศบาลเมืองล าพูน - เครือข่ายป้องกันการ กองสวัสดิการฯ

และจัดต้ังเครือข่าย ในการป้องกันการทุจริต ดูงานและจัดต้ังเครือข่าย มีเครือข่ายป้องกัน ทุจริตให้ความร่วมมือ

ป้องกันการทุจริต - เพ่ือส่งเสริมให้เครือข่าย ป้องกันการทุจริต การทุจริตอย่างน้อย ในการป้องกันการทุจริต

ป้องกันการทุจริต มีความรู้ 1 เครือข่าย - เครือข่ายป้องกันการ

ความเข้าใจเก่ียวกับข้อกฎหมาย ทุจริต มีความรู้ ความ

ระเบียบ ค าส่ัง ท่ีเก่ียวกับการ เข้าใจเก่ียวกับข้อ

ป้องกันการทุจริต กฎหมาย ระเบียบ 

- เพ่ือให้เครือข่าย ป้องกัน ค าส่ัง ท่ีเก่ียวกับ

การทุจริต ได้เข้าร่วมหรือ การป้องกันการทุจริต 

จัดต้ังเครือข่ายกับทุกภาค - เครือข่ายป้องกันการ

ส่วนด้านการป้องกันการทุจริต ทุจริต ได้เข้าร่วม หรือ

จัดต้ังเครือข่ายกับทุก

ภาคส่วนด้านการ

ป้องกันการทุจริต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 3 - 337



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.5 แผนงาน  : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

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

รวม 9  โครงการ - - 0 1,203,000 1,203,000 1,203,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 3 - 338



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดระเบียบและพัฒนา จัดการจราจร/จัดท าป้ายบังคับจราจร - 500,000 500,000 500,000 -ประชาชนในเขตทุกคน  - อ านวยความสะดวก ส านักปลัด 

ระบบการจราจร  - จัดหาวัสดุอุปกรณ์จราจร  - ทาสีตีเส้นจราจร และประชาชนท่ัวไป แก่ผู้ปฏิบัติตามกฎ

 - เพ่ือทาสี ตีเส้นจราจรให้มี ในบริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุ ได้รับความสะดวกและ จราจร

  ความชัดเจนและปฏิบัติ บ่อยคร้ังและมองไม่ชัดเจน   ปลอดภัยในการสัญจร  - อุบัติเหตุด้านการ

 ตามกฎจราจร  - ก าหนดผัง  วางจุด ใช้รถใช้ถนน จราจรลดลง

 - เพ่ือวางผังการจราจรให้มี การจราจรร่วมกับ    

ความชัดเจนและสามารถ ต ารวจจราจรตามถนน    

ปฏิบัติตามกฎจราจร ในเขตเทศบาล

รวม 1  โครงการ - - 0 500,000 500,000 500,000 - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.6 แผนงาน :  งบกลาง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานงบกลาง หน้า 3 - 339



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ - 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 ประเพณีอันดีงามของจัง

รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่ กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และวัฒนธรรมไทย หวัดล าพูนให้เป็นท่ีรู้จัก

ประชาชน  ท้ังชาวไทยและชาว จังหวัดล าพูน  จ านวน   อย่างกว้างขวางในหมู่

ต่างชาติ 3,000   คน ประชาชน  ท้ังชาวไทยและ

- เพ่ือส่งเสริมความรักความ ชาวต่างชาติ

สามัคคีการร่วมแรงร่วมใจของ - ส่งเสริมความรักความ

คนในจังหวัดล าพูน สามัคคีการร่วมแรงร่วมใจ

- เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสร่วม ของคนในจังหวัดล าพูน  

ท าบุญ  ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึง

ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี

และผู้มีพระคุณของตนเองและ

ครอบครัว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่

เทศบาลเมืองล าพูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 )

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

              1.1 แผนงาน : การศกึษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 340



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

              1.1 แผนงาน : การศกึษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

บูชาพระนางจามเทวี 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 สิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ให้อนุชนรุ่นหลังสืบสานปฏิบัติ รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม

สืบทอดคงไว้ต่อไป และส่งเสริมประเพณีอันดีงาม

- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ ของท้องถ่ิน ให้อนุชนรุ่นหลัง

แสดงออกซ่ึงความกตัญญูแด่ สืบสานปฏิบัติสืบทอดคงไว้ต่อ

พระนางจามเทวี เป็นการ ไปอกีท้ังยังเป็นการส่งเสริมการ

ปฏิบัติอันดีงามเก่ียวกับการ ท่องเท่ียวของจังหวัดล าพูน

ถวายโคมเป็นพุทธบูชา และ ให้เป็นท่ีรู้จักของชาวไทยและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 341



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

              1.1 แผนงาน : การศกึษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการเทศกาลโคมหลากสี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน ชาวต่างชาติ

บูชาพระนางจามเทวี - เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ

(ต่อ) สนับสนุนการท่องเท่ียวของ

จังหวัดล าพูน

3 ประเพณีสลากภัต สลากย้อม - เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน - หัวหน้าส่วนราชการ - 400,000 - - เด็ก เยาวชนและ - เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบ กอง

ประเพณีสลากภัต สลากย้อม ผู้บริหาร  พนักงาน  ประชาชนตระหนักถึง สานประเพณีอันดีงาม การศึกษา

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  โครงการ - - 0 1,800,000 0 0 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 3 - 342



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดการส่ิงปฏิกูล  - เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ส ำหรับ  - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 - ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้ำง - เกิดควำมพีงพอใจแก่ กอง

มูลฝอย ใช้ในกำรเก็บขนขยะมูลฝอย แบบอัดท้ำย ขนำดบรรทุก ภำยในเขตเทศบำลเมือง ประชำชน หน่วยงำนรำชกำร สำธำรณสุขฯ

ส่งเสริมให้กำรเก็บขยะมูลฝอย ไม่เกิน 6 ตัน จ ำนวน 2 คัน ล ำพูน ร้อยละ 100 สถำนศีกษำ สถำนประกอบ

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรท่ีขอรับบริกำรเก็บขนขยะ

มูลฝอยภำยในเขตเทศบำล

เมืองล ำพูน

 -ครัวเรือน จ ำนวน

7,050 ไม่มีขยะตกค้ำง

- ประชำกรท่ีอำศัยอยู่ในเขต

เทศบำลเมืองล ำพูน จ ำนวน

12,188 คน ไม่ได้รับควำม

เดือดร้อนร ำคำญจำกปัญหำ

ขยะตกค้ำง

รวม 1  โครงการ - - 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 )

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เทศบาลเมืองล าพูน

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

          3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

              3.2 แผนงาน  : สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต     แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำ 3 - 343



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาเมืองเก่า - เพ่ือให้แกนน ำชุมชน กลุ่ม - ประชำชน เยำวชนในเขต - 2,000,000 - - รำยได้จำกกำรท่องเท่ียว - ประชำชนมีควำมรู้เร่ือง ส ำนักปลัด

และศึกษาดูงานคุณภาพ อำชีพ สตรีแม่บ้ำน กลุ่มเด็ก เทศบำลเมืองล ำพูนจ ำนวน ท่ีเพ่ิมข้ึน ทุนทำงวัฒนธรรมชุมชน /กอง

ชีวิตชุมชนตามวิถีเมืองเก่า และเยำวชนและตัวแทนภำค 50 คน - จ ำนวนนักท่องเท่ียวท่ีเดิน ของเครือข่ำยกำรท่องเท่ียว สวัสดิกำรฯ

ล าพูน ประชำชนในชุมชน ท้ัง 17 - เจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐและภำค ทำงเข้ำมำจังหวัดล ำพูนเพ่ิม เชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน 5

ชุมชน เกิดกำรพัฒนำศักยภำพ เอกชนท่ีเก่ียวข้องกับกำร ข้ึน ชุมชนน ำร่องในเขตเทศบำล

ด้ำนกระบวนกำรเรียนรู้แบบมี ท่องเท่ียว จ ำนวน 15 คน - วำรสำรประชำสัมพันธ์ เมืองล ำพูน

ส่วนร่วม - นักท่องเท่ียวและประชำชน แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม - ประชำชนมีควำมรู้เร่ือง

- เพ่ือให้แกนน ำชุมชน กลุ่ม ท่ีสนใจ จ ำนวน 15 คน โดยชุมชน 5 ชุมชนน ำร่อง ระบบกำรบริหำรจัดกำร

อำชีพ สตรีแม่บ้ำน กลุ่มเด็ก - ประชำชนในเขตเทศบำล ในเขตเทศบำลเมืองล ำพูน ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

และเยำวชนและตัวแทนภำค เมืองล ำพูน ท้ัง 17 ชุมชน พร้อม QR Code โดยชุมชนของเครือข่ำย   

ประชำชนในชุมชน ท้ัง 17 กำรท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ชุมชน ได้รับแนวทำงกำร 5 ชุมชนน ำร่องในเขต

บริหำรจัดกำรชุมชนในรูปแบบ เทศบำลเมืองล ำพูน

เมืองท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม - ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 

ก่อเกิดกำรท ำงำนแบบมี

ส่วนร่วมในกำรบริหำรจัด

กำรตนเองและพัฒนำเมือง

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 )

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

              4.1 แผนงาน  : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว     แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร หน้ำ 3 - 344



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

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

บรรเทาสาธารณภัย       - เพ่ือเป็นก าลังเสริมของเจ้าหน้า ล าพูน ท้ัง 17 ชุมชน อ านวยความสะดวกแก่

ท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันฯ 

ท่ีเดินทางมาเข้าผจญเหตุ

สาธารณภัย

- สร้างเครือข่ายและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนใน

การดูแลและช่วยเหลือ

ชุมชนของตัวเอง

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล าพูน  : การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 )

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เทศบาลเมืองล าพูน

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

          6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

              6.1 แผนงาน  : รักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 3 - 345



เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -รถยนต์กระบะ 1 ตอน 600,000 600,000 - - กองช่าง

และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานเก็บ จ านวน 1 คัน

ขนวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างและ

ซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภค

สาธารณูปการต่างๆ เช่น

ถนน ทางเท้า ฯลฯ ของงาน

สาธารณูปโภค ประชาชนได้

ใช้ประโยชน์สาธารณูปการ

ต่างๆ ท่ีปลอดภัย ได้รับความ

สะดวก ลดอุบัติเหตุจาก

สาธารณูปการท่ีช ารุด

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 29,000 29,000 29,000 กองช่าง

จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติ -จอคอมพิวเตอร์ - 3,500 3,500 3,500

งานและท าให้งานมีประสิทธิ -เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ - 7,900 7,900 7,900

ภาพมากย่ิงข้ึนตอบสนองต่อ

ประชาชนในด้านการบริการ

และการอ านวยความสะดวก

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -รถยนต์บรรทุกน้ า 550,000 550,000 550,000 550,000 กองช่าง

และขนส่ง จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติ

งานและท าให้งานมีประสิทธิ

ภาพมากย่ิงข้ึนตอบสนองต่อ

การบริการและการอ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )

เทศบาลเมืองล าพูน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 3 - 346



เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติ

งานและท าให้งานมีประสิทธิ

ภาพมากย่ิงข้ึนตอบสนองต่อ

การบริการและการอ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชน

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -เคร่ืองเช่ือม 7,500 7,500 7,500 7,500 กองช่าง

จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติ

งานและท าให้งานมีประสิทธิ

ภาพมากย่ิงข้ึนตอบสนองต่อ

การบริการและการอ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชน

6 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี เคร่ืองตัดหญ้าสะพาย 9,500 19,000 - 28,500 กองช่าง

จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติ ข้อแข็ง (1 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (3 เคร่ือง)

งานและท าให้งานมีประสิทธิ

ภาพมากย่ิงข้ึนตอบสนองต่อ

การบริการและการอ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชน

7 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี - เทปวัดระยะทาง 4,500 4,500 - 4,500 กองช่าง

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไฟเบอร์กลาส ยาว 100

ส ารวจ ออกแบบ ประมาณ เมตร กว้าง 1.25 เมตร

ก่อสร้างต่างๆ ในการบริการ

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแก่

ประชาชน
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -แท่งยึดเคร่ืองคอร่ิง 4,500 4,500 - - กองช่าง

จ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติ เจาะคอนกรีต

งานและท าให้งานมีประสิทธิ

ภาพมากย่ิงข้ึนตอบสนองต่อ

การให้บริการด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานแก่ประชาชน

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา  - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - ไม้กันส่ัน - 26,500 - - กองวิชาการ

และเผยแพร่ ท่ีมีคุณสมบัติช่วยเสริมการ จ านวน ๑ อัน และแผนงาน

ท างานของกล้องถ่ายภาพซ่ึง
เป็นอุปกรณ์หลักได้ท างาน
ควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้คุณภาพของภาพถ่าย

และภาพเคล่ือนไหวมีความ
คมชัด สามารถน าไปใช้เป็นส่ือ
เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงาน

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ

หน่วยงานและประชาชน

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

และเผยแพร่ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ทันสมัย ๑ ตัว และแผนงาน

และมีคุณสมบัติ คุณภาพ

การใช้งานระดับสูง สามารถ

พกพาง่าย สะดวก ท้ังในและ

นอกสถานท่ี เพ่ือถ่ายทอด

ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว

ของโครงการส าคัญอย่าง

เหมาะสมกับโลกแห่งส่ือดิจิตอล

สมัยใหม่ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

ให้หน่วยงานและประชาชน
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 29,000 29,000 29,000 กองวิชาการ

จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติ -จอคอมพิวเตอร์ - 3,500 3,500 3,500 และแผนงาน

งานและท าให้งานมีประสิทธิ -เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ - 7,900 7,900 7,900

ภาพมากย่ิงข้ึนตอบสนองต่อ

ประชาชนในด้านการบริการ

และการอ านวยความสะดวก

12 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 44,000 44,000 44,000 44,000 กองสาธารณสุขฯ

จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติ

งานและท าให้งานมีประสิทธิ

ภาพมากย่ิงข้ึนตอบสนองต่อ

ประชาชนในด้านการบริการ

และการอ านวยความสะดวก

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -รถบรรทุกน้ า (อแีต๋น) 500,000 500,000 500,000 500,000 กองสาธารณสุขฯ

และส่ิงก่อสร้าง ยานพาหนะและขนส่ง จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติ

ค่าครุภ ณฑ์ งานและท าให้งานมีประสิทธิ

ภาพมากย่ิงข้ึนตอบสนองต่อ

ประชาชนในด้านการบริการ

และการอ านวยความสะดวก

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้บริการประชาชนใน -เคร่ืองจ่ายบัตรคิว - 181,900 181,900 - ส านักปลัดฯ

การติดต่อราชการและการ พร้อมประเมิน

ประเมินความพึงพอใจของ ความพึงพอใจ

ประชาชนต่อการบริการของ

ราชการ
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ืออ านวยความสะดวก -อุปกรณ์อา่นบัตร - 3,500 3,500 3,500 ส านักปลัดฯ

แก่ประชาชนในการติดต่อ อเนกประสงค์

ราชการ จ านวน 5 เคร่ือง

เคร่ืองละ 700 บาท

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 29,000 29,000 29,000 ส านักปลัดฯ

จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติ -จอคอมพิวเตอร์ - 3,500 3,500 3,500

งานและท าให้งานมีประสิทธิ -เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ - 7,900 7,900 7,900

ภาพมากย่ิงข้ึนตอบสนองต่อ

ประชาชนในด้านการบริการ

และการอ านวยความสะดวก

17 สร้างความเข้มแข็ง ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์กีฬา -เพ่ือให้มีเคร่ืองออกก าลังกาย -เคร่ืองออกก าลังกาย 100,000 100,000 100,000 100,000 กองสวัสดิการฯ

ของชุมชน ส่ิงก่อสร้าง ท่ีเพียงพอส าหรับบริการ

ประชาชนในการออกก าลังกาย

18 สร้างความเข้มแข็ง ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์งานบ้าน -เพ่ืออ านวยความสะดวกใน -เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 10,000 10,000 10,000 10,000 กองสวัสดิการฯ

ของชุมชน ส่ิงก่อสร้าง งานครัว การจัดหาน้ าส าหรับบริการ ขนาด 2 ก๊อก

ประชาชนท่ีมาติดต่องานใน

หน่วยงานราชการ

19 สร้างความเข้มแข็ง ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสวัสดิการฯ

ของชุมชน ส่ิงก่อสร้าง ท่ีจ าเป็นเพียงพอแก่การปฏิบัติ ส าหรับงานประมวลผล

งานและท าให้งานมีประสิทธิ 2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ต 22,000 22,000 22,000 22,000

ภาพมาย่ิงข้ึนตอบสนองต่อ บุ๊ก ส าหรับประมวลผล

ประชาชนในด้านการบริการ 3.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 8,000 8,000 8,000 8,000

และการอ านวยความสะดวก แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์

4.เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 9,000 9,000 9,000 9,000
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

20 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจค 27,700 27,700 27,700 27,700 กองสวัสดิการฯ

ของชุมชน และเผยแพร่ ท่ีจ าเป็น เพียงพอแก่การ เตอร์

ปฏิบัติงานและท าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

21 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 29,000 29,000 29,000 29,000 กองสวัสดิการฯ

ของชุมชน จ าเป็น เพียงพอแก่การปฏิบัติ -จอคอมพิวเตอร์ 3,500 3,500 3,500 3,500

งานและท าให้งานมีประสิทธิ -เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 7,900 7,900 7,900 7,900

ภาพมากย่ิงข้ึนตอบสนองต่อ

ประชาชนในด้านการบริการ

และการอ านวยความสะดวก

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 29,000 29,000 29,000 29,000 กองการศึกษา

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน -จอคอมพิวเตอร์ 3,500 3,500 3,500 3,500

และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน -เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 7,900 7,900 7,900 7,900

23 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน ชุดไมโครโฟนไร้สาย  -  -  - 20,000 กองการแพทย์

และวิทยุ และการอ านวยความสะดวก (2 ชุด)

24 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองฉายมัลติมีเดีย 42,500 42,500  -  - กองการแพทย์

และเผยแพร่ และการอ านวยความสะดวก โปรเจกเตอร์ (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

25 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองช่ังน้ าหนักดิจิตอล  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก 200 กก. 

26 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองติดตามสัญญาณ  -  - 110,000  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (1 เคร่ือง)

27 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองบันทึกคล่ืนหัวใจ  -  - 100,000  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก แบบ 12 ลีด (1 เคร่ือง)

28 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ  -  - 150,000  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะพร้อมแบตเตอร่ี (6 เคร่ือง)
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29 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองวัดความดันปรอท  - 12,000  - 12,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะ (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง)

30 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองวัดความดันโลหิต  -  - 95,000  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก อัตโนมัติแบบสอดแขน (1 เคร่ือง)

31 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองฉายแสง 28,000  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (1 เคร่ือง)

32 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองป่ันและผสมอุดฟัน 12,000  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (1 เคร่ือง)

33 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองเป่าลมร้อนและ  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก อุปกรณ์การแพทย์

34 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองซักผ้า 20,000  -  -  - กองการแพทย์

งานบ้านงานครัว และการอ านวยความสะดวก ขนาด 15 กก. (1 เคร่ือง)

35 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค  -  - 23,000  - กองการแพทย์

และการอ านวยความสะดวก (1 เคร่ือง)

36 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ  - 60,000 60,000 60,000 กองการแพทย์

และการอ านวยความสะดวก งานประมวลผล แบบท่ี 2 (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง)

37 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล  -  - 60,000  - กองการแพทย์

และการอ านวยความสะดวก บนเครือข่าย (NAS) (1 เคร่ือง)
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38 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 4,300 4,300 4,300 กองการแพทย์

และการอ านวยความสะดวก (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

39 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  -  - - 6,000 กองการแพทย์

และการอ านวยความสะดวก (2 เคร่ือง)

40 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองพิมพ์ฉลากยา  - 20,000  -  - กองการแพทย์

และการอ านวยความสะดวก (1 เคร่ือง)

41 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองวัดออกซิเจนใน 4,000

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก แบบหนีบน้ิว (2 เคร่ือง)

42 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน หูฟัง (Stethoscope) 2,000  -  - 2,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (1 ชุด) (1 ชุด)

43 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองตรวจหู,ตา 4,500  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (1 ชุด)

44 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองวัดความดันโลหิต 350  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (1 เคร่ือง)

45 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองวัดความดันโลหิต 2,600  -  - 2,600 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก แบบดิจิตอล (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง)

46 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองวัดอุณหภูมิใน 9,000  -  - 9,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก แบบดิจิตอลวัดหน้าผาก (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง)
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47 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองเอกซเรย์ฟันชนิด  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก

48 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน ช้ันวางเคร่ืองมือแพทย์ 4  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก

49 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน หม้อต้มแผ่นประคบร้อน 70,000  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (1 ชุด)

50 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  - 6,500  -  - กองการแพทย์

และการอ านวยความสะดวก (L 2 Switch) (1 ชุด)

51 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  -  - 5,400  - กองการแพทย์

และการอ านวยความสะดวก ไร้สาย (Access Point) (1 ชุด)

52 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน ล าโพง (ภายในอาคาร) 16,000  -  -  - กองการแพทย์

และการอ านวยความสะดวก (4 คู่)

53 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน ล าโพง (ภายนอกอาคาร)  - 14,000  -  - กองการแพทย์

และการอ านวยความสะดวก (1 คู่)

54 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองขยายเสียง 20,000 40,000  -  - กองการแพทย์

และการอ านวยความสะดวก (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

55 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน ไฟฉุกเฉิน 30,000 30,000  -  - กองการแพทย์

และการอ านวยความสะดวก (10 ตัว) (10 ตัว)
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56 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เล่ือยยนต์ 5,000  -  -  - กองการแพทย์

และการอ านวยความสะดวก (1 ตัว)

57 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน รถยนต์ แบบดับเบ้ิลแคป 860,000  -  -  - กองการแพทย์

และขนส่ง และการอ านวยความสะดวก ขับเคล่ือน 2 ล้อ ขนาด 2,400 cc (1 คัน)

58 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน รถตู้โดยสาร 16 ท่ีน่ัง 1,240,000  -  -  - กองการแพทย์

และขนส่ง และการอ านวยความสะดวก ขนาด 3,000 cc (1 คัน)

59 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน ถังขยะสแตนเลส 50,000  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก แบบมีล้อเล่ือน (10 ใบ)

60 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน โคมไฟส่องตรวจชนิด 38,000  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก เลนส์ขยาย (1 ตัว)

61 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองวัดความอิ่มตัว  - 37,500  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก ของออกซิเจนในเลือด (1 เคร่ือง)

62 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองขูดหินปูนไฟฟ้า  - 50,000  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (1 เคร่ือง)

63 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองบันทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ  -  - 95,000  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (1 เคร่ือง)
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64 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองวัดการเต้นของหัวใจ  -  - 35,000  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก ทารกในครรภ์ (1 เคร่ือง)

65 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เก้าอี้เข็นผู้ป่วยปรับเอนได้  -  - 30,000  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (3 ตัว)

66 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เตียงฝึกยืนแบบใช้ไฟฟ้า  -  - 35,000  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก ส าหรับผู้ใหญ่ (1 ชุด)

67 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองวัดความดันโลหิต  -  - 100,000  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก อัตโนมัติแบบต้ังโต๊ะ (4 เคร่ือง)

68 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน รถเข็นแท็งค์ออกซิเจน  -  - 12,000  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก 6 คิว สแตนเลส (2 ตัว)

69 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน ชุดส่องตรวจหู-ตา  -  - 39,000  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (3 ชุด)

70 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน มอเตอร์ดูดน้ าลาย  -  - 85,000  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก ยูนิตท าฟัน (1 เคร่ือง)

71 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองสแกนเนอร์ 58,000  -  - 29,000 กองการแพทย์

และการอ านวยความสะดวก จ านวน 3 เคร่ือง (2 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)
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72 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 37,000  -  -  - กองการแพทย์

และการอ านวยความสะดวก (1 เคร่ือง)

73 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน รถกอล์ฟไฟฟ้า 283,550  -  -  - กองการแพทย์

และขนส่ง และการอ านวยความสะดวก (1 คัน)

74 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองซีลปิดผนึกซอง 45,000  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก บรรจุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (1 เคร่ือง)

75 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน กล่องล้างฟิล์มเอกซเรย์ 18,000  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (1 กล่อง)

76 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองวัดความดันโลหิต 6,000  - 6,000  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก ชนิดปรอท (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

77 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองวัดความดันโลหิต 5,000  - 5,000  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก แบบอัตโนมัติ (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

78 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน รถน่ังคนพิการมาตรฐาน 7,000 70,000 70,000 70,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก ปรับไม่ได้ (2 คัน) (20 คัน) (20 คัน) (20 คัน)

79 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน รถน่ังคนพิการมาตรฐาน 11,000 110,000 110,000 110,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก ปรับได้ (2 คัน) (20 คัน) (20 คัน) (20 คัน)
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80 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน รถน่ังคนพิการ ปรับนอนได้  - 100,000 100,000 100,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (20 คัน) (20 คัน) (20 คัน)

81 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน รถน่ังคนพิการมีน่ังถ่าย  - 70,000 70,000 70,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (20 คัน) (20 คัน) (20 คัน)

82 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน รถสามล้อโยก  - 60,000 60,000 60,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (20 คัน) (20 คัน) (20 คัน)

83 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน ไม้เท้า ช่วยเดิน 4 ขา  - 14,000 14,000 14,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (40 ชุด) (40 ชุด) (40 ชุด)

84 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน ไม้เท้า 3 ปุ่ม  - 12,000 12,000 12,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (40 ชุด) (40 ชุด) (40 ชุด)

85 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน ไม้เท้า 1 ปุ่ม  - 4,000 4,000 4,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (40 ชุด) (40 ชุด) (40 ชุด)

86 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน ท่ีนอนลม 6,000 120,000 120,000 120,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (1 ชุด) (20 ชุด) (20 ชุด) (20 ชุด)

87 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เก้าอี้สามขาน่ังถ่าย 700 7,000 7,000 7,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (1 ตัว) (10 ตัว) (10 ตัว) (10 ตัว)

88 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน ไม้ค้ ายันอลูมิเนียม  - 6,500 6,500 6,500 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (10 ชุด) (10 ชุด) (10 ชุด)
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89 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน กระโถนส าหรับถ่ายของเสีย  - 1,000 1,000 1,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (20 ใบ) (20 ใบ) (20 ใบ)

90 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน กระบอกปัสสาวะ 100 1,000 1,000 1,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (1 ใบ) (10 ใบ) (10 ใบ) (10 ใบ)

91 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองผลิตออกซิเจน 30,000 225,000 225,000 225,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (2 เคร่ือง) (15 เคร่ือง) (15 เคร่ือง) (15 เคร่ือง)

92 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน ถังออกซิเจน ขนาดเล็ก  - 60,000 60,000 60,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (30 ถัง) (30 ถัง) (30 ถัง)

93 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองดูดเสมหะ  - 97,500 97,500 97,500 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ และการอ านวยความสะดวก (15 เคร่ือง) (15 เคร่ือง) (15 เคร่ือง)

94 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน รถพยาบาลฉุกเฉิน  -  - 2,000,000  - กองการแพทย์

และขนส่ง และการอ านวยความสะดวก (1 คัน)

95 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองซักผ้า 24 กก.  -  -  - 30,000     กองการแพทย์

งานบ้านงานครัว และการอ านวยความสะดวก (1 เคร่ือง)

96 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เคร่ืองอบผ้า 7 กก.  - 12,000    -  - กองการแพทย์

งานบ้านงานครัว และการอ านวยความสะดวก (1 เคร่ือง)
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

97 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง 400,000 400,000 400,000 400,000 ส านักปลัดฯ

เคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น ชริดหาบหามขนาดไม่

เพียงพอต่อการปฏิบัติ เกิน 55 แรงม้า

งานให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 เคร่ือง

 -เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน

ตามภารกิจและหน้าท่ีเพ่ือ

ช่วยเหลือป้องกันและดูแล

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

ประชาชน

98 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ชุดป้องกันสารเคมี 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัดฯ

เคร่ืองดับเพลิง ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติ level B จ านวน 1 ชุด

งานให้มีประสิทธิภาพ

 -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตาม

ภารกิจและหน้าท่ีเพ่ือช่วย

เหลือป้องกันและดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

ประชาชน

99 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ หัวฉีดดับเพลิงชนิด 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัดฯ

เคร่ืองดับเพลิง ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติ ด้ามปืนจ านวน 2 อัน

งานให้มีประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ต่อ  -เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน

ตามภารกิจและหน้าท่ีเพ่ือ

ช่วยเหลือป้องกันและดูแล

ความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สินประชาชน

100 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ การเกษตร  เพ่ือใช้ในการด าเนิน เคร่ือสูบน้ าแบบ 13,400 13,400 13,400 13,400 ส านักปลัดฯ

งานตามภารกิจและ เคร่ืองเบนซิน

หน้าท่ีเพ่ือช่วยเหลือ จ านวน 1 เคร่ือง

ป้องกันและดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สินประชาชน

101 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ การแพทย์  เพ่ือใช้ในการด าเนิน เคร่ืองช่วยหายใจแบบ 330,000 330,000 330,000 330,000 ส านักปลัดฯ

งานตามภารกิจและ อัดอากาศ (SCB A)

หน้าท่ีเพ่ือช่วยเหลือ จ านวน 3 เคร่ือง

ป้องกันและดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

ประชาชน

102 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ -เพ่ือให้มีอุปกรณ์ในการ เคร่ืองป่ันไฟส ารอง 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัดฯ

ปฏิบัติงานบริการประชาชน
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

103 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ -เพ่ือให้มีอุปกรณ์ในการ ไฟฉุกเฉิน 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลัดฯ

ปฏิบัติงานบริการประชาชน

104 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ -เพ่ือให้มีอุปกรณ์ในการ เคร่ืองมัลติมีเดียโปร 28,200 28,200 28,200 28,200 ส านักปลัดฯ

ปฏิบัติงานบริการประชาชน เจคเตอร์ ระดับ XGA

3000

105 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ การแพทย์ เพ่ือให้มีอุปกรณ์ไว้ส าหรับ รถเข็นแบบน่ัง 6,900 6,900 6,900 6,900 ส านักปลัดฯ

บริการประชาชนผู้พิการและ

ผู้สูงอายุ

106 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือให้มีอุปกกรณ์ใน เคร่ืองบันทึกเสียง mp3 4,000 4,000 4,000 4,000 ส านักปลัดฯ

การท างาน

5,883,600 4,636,400 6,702,800 3,590,100รวม
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ส่วนที่ 4 
 

การติดตามและประเมินผล 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  3             
พ.ศ. 2561) เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย  

1.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
1.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย  
2.2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
2.2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
2.2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง   
     5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ  มั่นคง มั่งคั่ง 

           ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 

(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ            
       5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึ งความเ ช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(3) การวิ เคราะห์ทางสังคม เ ช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ทีจ่ะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น  ( ใ ช้การวิ เ คราะห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,                                 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น เ ชิ ง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห รื อ ไ ม่  ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น า ไปสู่ ก า รจั ดท า โครงการพัฒนาท้ อ งถิ่ น โดย ใ ช้  SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration)  กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

5.2 ก าหนดวัตถ ุ
ประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ  ไปสู่  Value–Based Economy หรื อ เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน  

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้ว
ต่อยอดความได้ เปรียบเ ชิงเปรียบเทียบ เ ช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

60 
(5) 
 

 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5 .8  โคร งการแก้ ไ ข
ปัญหาความยากจนหรือ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ใ ห้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5 .9  งบประมาณ มี
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)                   
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม 
(Equity)   (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์                

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถ ุ
ประสงค์และผลที่คาด 
ว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้ รั บ  สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ  (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  (3) ระบุสิ่ งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
 1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 
        & Norton  
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
   (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 
    Method  
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ                
         (1) - (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 5. ผลกระทบ (Impact) 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เทศบาลเมืองล าพูนใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving  

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10) หรือ

เป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่นแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ข้อสรุปดังนี้ 
เกณฑ์ในการอ่านค่าคะแนน 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ระดับ มากที่สุด 4.21 - 5.00 80.01 – 100.00 

ระดับ มาก 3.41 - 4.20 60.01 – 80.00 

ระดับ ปานกลาง 2.61 - 3.40 40.01 – 60.00 

ระดับ นอ้ย 1.81 - 2.60 20.01 – 40.00 

ระดับ นอ้ยที่สุด 1.00 - 1.80 1.00 – 20.00 

โดยจ าแนกคะแนน (5=มากที่สุด  4=มาก  3=ปานกลาง  2=น้อย  1=น้อยท่ีสุด) 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
ร้อยละ แปลผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม  
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
1. ท่านพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองล าพูน มากน้อยเพียงใด 

3.82 .760 76.40 ระดับ มาก 

2. ท่านพอใจในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนาต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา และ
การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ และการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม  เช่น งานสงกรานต์ งานลอยกระทง ของ
เทศบาลเมืองล าพูน มากน้อยเพียงใด 

4.00 .735 80.00 ระดับ มาก 

3. ท่านมีความพึงพอใจในการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินงานของเทศบาลเมือง
ล าพูน มากน้อยเพียงใด 

3.73 .793 74.60 ระดับ มาก 

4 .ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตเทศบาลเมือง
ล าพูน มากน้อยเพียงใด 

3.75 .789 75.00 ระดับ มาก 

5. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม 
มากน้อยเพียงใด 
5.1 ความพึงพอใจการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

3.63 .767 72.60 ระดับ มาก 

5.2 ความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

3.61 .793 72.20 ระดับ มาก 

5.3 ความพึงพอใจมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

3.59 .835 71.80 ระดับ มาก 

5.4 ความพึงพอใจประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.63 .797 72.60 ระดับ มาก 

ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์น้ี 3.71 .673 74.20 ระดับมาก 
สรุประดับความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 1  ของเทศบาลเมืองล าพูน ได้ดังนี ้

  จากการตอบแบบสอบถาม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน  17  ชุมชน  จ านวน  380  คน
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 1 

1. มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา 
และการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ และการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเช่น งานสงกรานต์ งานลอย
กระทง ของเทศบาลเมืองล าพูนในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80  

2. มีความพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 76.40 

3. มีความพึงพอใจ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตเทศบาลเมือง
ล าพูน ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75.00 

4. มีความพึงพอใจต่อการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองล าพูน 
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.60 
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5. มีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ของเทศบาล ดังนี้ 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมาก คิดเป็น 
  ร้อยละ 72.60 
- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย 
  ละ 72.20 
- การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น   
  ร้อยละ 71.80 
- ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ  
  72.60 
สรุป ความพึงพอใจต่อภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 1 ของเทศบาลเมืองล าพูนในระดับมาก         

คิดเป็นร้อยละ 74.20 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 - ควรปรับปรุงร้านอาหาร เช่น ก๋วยเตี๋ยว ร้านขายของสด เพราะมีกลิ่นแรงมาก 
 - พอใจในกิจกรรมเนืองในวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก คิดว่า
คงจะได้ร่วมเดินขบวนร่วมโครงการและกิจกรรมอีกตลอดไป 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
ร้อยละ แปลผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
1. ท่านพอใจกับการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน มากน้อยเพียงใด 

3.63 .806 72.60 ระดับมาก 

2. ท่านพอใจกับการจัดการเหตุร าคาญ (เช่น กลิ่น
ขยะกลิ่นควัน กลิ่นจากท่อระบายน้ า เสียงรบกวน 
ขยะ น้ าเสีย ปัญหาหมอกควัน ฯลฯ) มากน้อยเพียงใด 

3.34 .958 66.80 
ระดับปาน

กลาง 

3. ท่านพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมในการด าเนินงานใน
ด้านการใช้พลังงานและพลังงานทางเลือก (เช่น การ
ใช้รถรางไฟฟ้า หลอด LED ส่งเสริมการใช้จักรยาน 
ฯลฯ) มากน้อยเพียงใด 

3.54 .835 70.80 ระดับมาก 

4. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม มากน้อย
เพียงใด 
4.1 ความพึงพอใจการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

3.51 .743 70.20 ระดับมาก 

4.2 ความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

3.49 .784 69.80 ระดับมาก 

4.3 ความพึงพอใจมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

3.45 .779 69.00 ระดับมาก 

4.4 ความพึงพอใจประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.45 .799 69.00 ระดับมาก 

ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์น้ี 3.49 .696 69.80 ระดับมาก 
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สรุประดับความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 2 ของเทศบาลเมืองล าพูน ได้ดังนี ้
  จากการตอบแบบสอบถาม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 17 ชุมชน  จ านวน  380  คนมี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 2 

1. มีความพอใจกับการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ในระดับมาก ร้อยละ 
72.60 

2. มีความพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมในการด าเนินงานในด้านการใช้พลังงานและพลังงานทางเลือก     
(เช่น การใช้รถรางไฟฟ้า หลอด LED ส่งเสริมการใช้จักรยาน ฯลฯ) ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
70.80 

3. มีความพึงพอใจต่อการจัดการเหตุร าคาญ (เช่น กลิ่นขยะกลิ่นควัน กลิ่นจากท่อระบายน้ า เสียง
รบกวน ขยะ น้ าเสีย ปัญหาหมอกควัน ฯลฯ) ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.80 

4. มีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ของเทศบาล ดังนี้ 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมาก คิดเป็น 
  ร้อยละ 72.60 
- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย 
  ละ 72.20 
- การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น   
  ร้อยละ 71.80 
- ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ  
  72.60 
สรุป ความพึงพอใจต่อภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 2 ของเทศบาลเมืองล าพูนในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 69.80 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 - ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้จะดีมาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสขุและคุณภาพชีวิต 
1. ความพึงพอใจกับการบริการด้านสุขภาพอนามัย
เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจัดกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุหรือการส่งเสริมการออกก าลังกาย 

3.99 .769 79.80 ระดับมาก 

2. ความพึงพอใจกับการบริการดา้นสุขภาพอนามยั
เรื่องการป้องกันโรค เช่น การรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ หรือไข้เลือดออก 

4.04 .785 80.80 ระดับมาก 

3. ความพึงพอใจกับการบริการดา้นสุขภาพอนามยั
เรื่องการรักษาพยาบาล เช่น การรกัษาพยาบาล
คลินิกชุมชนอบอุ่นของเทศบาลเมอืงล าพูน 

4.01 .820 80.20 ระดับมาก 

4. ความพึงพอใจกับการบริการด้านสุขภาพอนามัย
เรื่องการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล 
มากน้อยเพียงไร  เช่น การเยี่ยมบ้านประชาชน 

3.88 .829 77.60 ระดับมาก 

5. ความพึงพอใจกับการบริการดา้นสุขภาพอนามยั
เรื่องการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการแพทย์
แผนไทยประยุกต ์

3.83 .826 76.60 ระดับมาก 

6. ท่านมีความพึงพอใจกับการบริการด้านสวัสดิการ
สงเคราะห์ มากน้อยเพียงใด 
6.1. ความพึงพอใจกับการบริการด้านสวัสดิการ
สงเคราะห์ของเทศบาลเมืองล าพูน เรื่องการแจกเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือเอดส์ ของ
เทศบาลเมืองล าพูน 

4.04 .740 80.80 ระดับมาก 

6.2 ความพึงพอใจกับการบริการด้านสวัสดิการ
สงเคราะห์ของเทศบาลเมืองล าพูน เรื่ องการ
ด าเนินงานดูแลป้องกันยาเสพติด (กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน/ทูบีนัมเบอร์วัน) 

3.67 .822 73.40 ระดับมาก 

7. ท่านมีความพึงพอใจกับการด าเนินงานของ
เทศบาล มากน้อยเพียงใด  
7.1 ความพึงพอใจกับการด าเนินงานของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองล าพูน
ในด้านตลาดสด 

3.59 .838 71.80 ระดับมาก 

7.2 ความพึงพอใจกับการด าเนินงานของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองล าพูน
ในด้านการรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

3.51 .842 70.20 ระดับมาก 

7.3 ความพึงพอใจกับการด าเนินงานของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองล าพูน
ในด้านสุขาภิบาลน้ าและอาหาร (การตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร น้ าดื่ม และร้านอาหาร) 

3.56 .792 71.20 ระดับมาก 

7.4 ความพึงพอใจกับการด าเนินงานของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองล าพูน
ในด้านการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

3.42 .848 68.40 ระดับมาก 
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7.5 ความพึงพอใจกับการด าเนินงานของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองล าพูน
ในด้านงานควบคุมโรคจากสัตว์ (โรคพิษสุนัขบ้า 
ไข้หวัดนก คุณภาพโรงฆ่าสัตว์) 

3.71 .807 74.20 ระดับมาก 

8. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม มากน้อย
เพียงใด 
8.1 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม 

3.57 .761 71.40 ระดับมาก 

8.2 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

3.54 .776 70.80 ระดับมาก 

8.3 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านมีการ
รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

3.53 .760 70.60 ระดับมาก 

8.4 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้ าน
ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

3.54 .806 70.80 ระดับมาก 

ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์น้ี 3.71 .641 74.20 ระดับมาก 
 

สรุประดับความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 3  ของเทศบาลเมืองล าพูน ได้ดังนี ้
  จากการตอบแบบสอบถาม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน  17  ชุมชน  จ านวน  380  คน
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 3 

1. มีความพึงพอใจกับการบริการด้านสุขภาพอนามัยเรื่องการป้องกันโรค เช่น การรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ หรือไข้เลือดออก  ในระดับมาก ร้อยละ 80.80 

2. มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพอนามัยเรื่องการรักษาพยาบาล เช่น การ
รักษาพยาบาลคลินิกชุมชนอบอุ่นของเทศบาลเมืองล าพูน ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.20 

3. มีความพึงพอใจกับการบริการด้านสุขภาพอนามัยเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจัดกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุหรือการส่งเสริมการออกก าลังกาย ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.80 

4. มีความพึงพอใจกับการบริการด้านสุขภาพอนามัยเรื่องการฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชนในเขต
เทศบาล มากน้อยเพียงไร  เช่น การเยี่ยมบ้านประชาชน ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.60 

5. มีความพึงพอใจกับการบริการด้านสุขภาพอนามัยเรื่องการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.60 

6. มีความพึงพอใจกับการบริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ มากน้อยเพียงใด 
- เรื่องการแจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ของเทศบาลเมืองล าพูน ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 80.80 
- เรื่องการด าเนินงานดูแลป้องกันยาเสพติด (กองทุนแม่ของแผ่นดิน/ทูบีนัมเบอร์วัน) ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 73.40 
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7. มีความพึงพอใจกับการด าเนินงานของเทศบาล มากน้อยเพียงใด 
- การด าเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองล าพูนในด้านงานควบคุม
โรคจากสัตว์ (โรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนก คุณภาพโรงฆ่าสัตว์) ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.20 
- การด าเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองล าพูนในด้านตลาดสด ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71.80 
- การด าเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองล าพูนในด้านสุขาภิบาลน้ า
และอาหาร (การตรวจสอบคุณภาพอาหาร น้ าดื่ม และร้านอาหาร) ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
71.20 
- การด าเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองล าพูนในด้านการรักษา
ความสะอาดในพ้ืนที่สาธารณะ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70.20 
- การด าเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองล าพูนในด้านการแก้ไข
ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 68.40 

8. มีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ของเทศบาล ดังนี้ 
- ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 71.40 
- ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 71.40 
- ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 70.80 
- ด้านมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ คิดเป็นร้อยละ 
70.60 
สรุป ความพึงพอใจต่อภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 3 ของเทศบาลเมืองล าพูน ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 74.20 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 - อยากให้เพ่ิมข่วงคนเตว บริเวณถนนรอบเมืองใน ทางทิศตะวันตก อีกแห่งหนึ่งหลังจากที่ย้ายไปอยู่
ทางฝั่งตะวันออกท าให้ถนนทางด้านทิศตะวันตกดูเงียบเหงาไป 
 - มีกลิ่นเหม็นจากร้านขายปลาสด อาหารทะเล ล้างน้ าลงท่อ 
 - ควรท าความสะอาดตลาดสดหนองดอกให้สะอาดกว่านี้โดยเฉพาะเขียงหมู ของทะเล สกปรกมาก น้ า
เฉอะแฉะ ไม่น่าเข้าไปซื้อ เพราะตลาดหนองดอกเป็นศูนย์รวมของการจ่ายตลาด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 
1.ความพึงพอใจกับสภาพการก่อสร้างและการ
บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาล 
มากน้อยเพียงใด 
1.1 ความพึงพอใจกับสภาพการก่อสร้างและการ
บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาล
เมืองล าพูนด้านถนน/ตรอกซอย/ทางเท้า 

3.46 .780 69.20 ระดับมาก 

1.2 ความพึงพอใจกับสภาพการก่อสร้างและการ
บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาล
เมืองล าพูนด้านท่อระบายน้ า/รางระบายน้ า 

3.33 .829 66.60 
ระดับปาน

กลาง 

1.3 ความพึงพอใจกับสภาพการก่อสร้างและการ
บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาล
เมืองล าพูนด้านไฟฟ้าแสงสว่าง/การซ่อมแซมไฟฟ้า 

3.55 .872 71.00 ระดับมาก 

1.4 ความพึงพอใจกับสภาพการก่อสร้างและการ
บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาล
เมืองล าพูนด้านการน าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้
ดิน   

3.91 .822 78.20 ระดับมาก 

1.5 ความพึงพอใจกับสภาพการก่อสร้างและการ
บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาล
เมืองล าพูนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการและ
ผู้สูงอาย ุ

3.77 .803 75.40 ระดับมาก 

2. ความพึงพอใจในความสะอาดและความมีระเบียบ
เรียบร้อยบริเวณพื้นที่สาธารณะในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล มากน้อยเพียงใด 
2.1 ความพึงพอใจในความสะอาดและความมี
ระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่สาธารณะในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ด้านสวนสาธารณะ 

3.57 .771 71.40 ระดับมาก 

2.2 ความพึงพอใจในความสะอาดและความมี
ระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่สาธารณะในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ด้านสุสาน 

3.60 .757 72.00 ระดับมาก 

2.3 ความพึงพอใจในความสะอาดและความมี
ระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่สาธารณะในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ด้านลานออกก าลังกาย 

3.59 .812 71.80 ระดับมาก 

3. ความพึงพอใจกับกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนารายได้แก่ประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน 
3.1 ความพึงพอใจกับกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนารายได้แก่ประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน 
ด้านข่วงคนเตียว 

3.74 .860 74.80 ระดับมาก 

3.2 ความพึงพอใจกับกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนารายได้แก่ประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน 
ด้านส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านชุมชน 

3.64 .849 72.80 ระดับมาก 
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3.3 ความพึงพอใจกับกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนารายได้แก่ประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน 
ด้านตลาดไชยชนึก (กาดก้อม/พระเจ้าเพ่อเล้อ)  

3.75 .804 75.00 ระดับมาก 

3.4 ความพึงพอใจกับกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนารายได้แก่ประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน 
ด้านตลาดผักกลางคืน (ตลาดสองเลน) 

3.71 .813 74.20 ระดับมาก 

3.5 ความพึงพอใจกับกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนารายได้แก่ประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน 
ด้านตลาดโต้รุ่ง 

3.63 .796 72.60 ระดับมาก 

4. ความพึงพอใจกับการบริหารจัดการเมืองเก่าและ
การท่องเที่ยวเมืองล าพูน มากน้อยเพียงใด 
4.1 ความพึงพอใจกับการบริหารจัดการเมืองเก่าและ
การท่องเที่ยวเมืองล าพูน  ด้านพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง 

3.76 .803 75.20 ระดับมาก 

4.2 ความพึงพอใจกับการบริหารจัดการเมืองเก่าและ
การท่องเที่ยวเมืองล าพูน  ด้านคุ้มเจ้ายอดเรือน 

3.68 .801 73.60 ระดับมาก 

4.3 ความพึงพอใจกับการบริหารจัดการเมืองเก่าและ
การท่องเที่ยวเมืองล าพูน  ด้านรถรางน าเที่ยว 

3.84 .801 76.80 ระดับมาก 

4.4 ความพึงพอใจกับการบริหารจัดการเมืองเก่าและ
การท่องเที่ยวเมืองล าพูน  ด้านการประชาสัมพันธ์
แนะน าด้านสถานท่ีท่องเที่ยว 

3.73 .832 74.60 ระดับมาก 

5. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม มาก
น้อยเพียงใด 
5.1 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม 

3.50 .781 70.00 ระดับมาก 

5.2 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

3.45 .734 69.00 ระดับมาก 

5.3 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านมีการ
รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

3.50 .728 70.00 ระดับมาก 

5.4 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.48 .780 69.60 ระดับมาก 

ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์น้ี 3.63 .639 72.60 ระดับมาก 
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สรุประดับความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 4  ของเทศบาลเมืองล าพูน  ได้ดังนี ้
  จากการตอบแบบสอบถาม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน  17  ชุมชน  จ านวน  380  คน
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 4 

1. มีความพึงพอใจกับสภาพการก่อสร้างและการบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาล 
มากน้อยเพียงใด 
- ด้านการน าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน  ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.20 
- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75.40 
- ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง/การซ่อมแซมไฟฟ้า ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71.00 
- ด้านถนน/ตรอกซอย/ทางเท้า ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 69.20 
- ด้านท่อระบายน้ า/รางระบายน้ า ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 66.60 

2. มีความพึงพอใจในความสะอาดและความมีระเบียบเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่สาธารณะในความ
รับผิดชอบของเทศบาล มากน้อยเพียงใด 
- ด้านสุสาน ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 72.00 
- ด้านลานออกก าลังกาย ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71.80 
- ด้านสวนสาธารณะ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71.40 

3. มีความพึงพอใจกับกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้แก่ประชาชนของเทศบาลเมือง
ล าพูน 
- ด้านตลาดไชยชนึก (กาดก้อม/พระเจ้าเพ่อเล้อ) ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75.00 
- ด้านข่วงคนเตียว ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.80 
- ด้านตลาดผักกลางคืน (ตลาดสองเลน) ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.20 
- ด้านส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านชุมชน ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 72.80 
- ด้านตลาดโต้รุ่ง ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 72.60 

4. มีความพึงพอใจกับการบริหารจัดการเมืองเก่าและการท่องเที่ยวเมืองล าพูน มากน้อยเพียงใด 
- ด้านรถรางน าเที่ยว ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.80 
- ด้านพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75.20 
- ด้านการประชาสัมพันธ์แนะน าด้านสถานที่ท่องเที่ยว ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.60 
- ด้านคุ้มเจ้ายอดเรือน ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.60 

5.  มีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม มากน้อยเพียงใด 
- ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 70.00 
- ด้านมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 70.00 
- ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
69.60 
- ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 69.00 
สรุป ความพึงพอใจต่อภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 3 ของเทศบาลเมืองล าพูน ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 72.60 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 - อยากให้เพ่ิมข่วงคนเตวบริเวณรอบเมืองใน ทางด้านทิศตะวันตกอีกทางหนึ่ง หลังจากย้ายไปอยู่ฝั่ง
ตะวันออกท าให้ถนนด้านทิศตะวันตกดูเงียบเหงาไป 
 - ตลาดไชยชนึกควรจะจัดสถานที่จอดรถให้เป็นระเบียบ โดยเฉพาะหัวมุมและที่จอดรถฝั่งห้องน้ า ควร
มีทางเข้า-ออก รถจะได้ไม่ติด 
 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
ร้อยละ แปลผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมสี่วนร่วมของประชาชน 
1. ท่านพึงพอใจกับบทบาทการปฏิบัติงานของแกนน า
ชุมชนมากน้อยเพียงใด  
(เช่น อสม. คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ฯลฯ) 

3.86 .794 77.20 ระดับมาก 

2. ท่านพึงพอใจกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูนมากน้อยเพียงใด 
( เ ช่น การประชาคมแผนชุมชน การประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล) 

3.68 .798 73.60 ระดับมาก 

3. ท่านพึงพอใจในการที่เทศบาลสนับสนุนและเปิด
โอกาสให้ประชาชนตระหนักในบทบาทหน้าที่ และรับ
การพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านการเมืองการ
ปกครองมากน้อยเพียงใด 

3.64 .792 72.80 ระดับมาก 

4. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม มากน้อย
เพียงใด 
4.1 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม 

3.59 .734 71.80 ระดับมาก 

4.2 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

3.58 .776 71.60 ระดับมาก 

4.3 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านมีการ
รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

3.56 .765 71.20 ระดับมาก 

4.4 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.55 .782 71.00 ระดับมาก 

ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์น้ี 3.64 .700 72.80 ระดับมาก 
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สรุประดับความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 5  ของเทศบาลเมืองล าพูน   ได้ดังนี ้
1. มีความพึงพอใจกับบทบาทการปฏิบัติงานของแกนน าชุมชน (เช่น อสม. คณะกรรมการชุมชน 

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ) ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.20 
2. มีความพึงพอใจกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน (เช่น 

การประชาคมแผนชุมชน การประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล) ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 73.60 

3. มีความพึงพอใจในการที่เทศบาลสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนตระหนักในบทบาทหน้าที่ 
และรับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านการเมืองการปกครอง ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
72.80 

4. มีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม มากน้อยเพียงใด 
- ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 71.80 
- ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 71.60 
- ด้านมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 71.20 
- ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
71.00 
สรุป ความพึงพอใจต่อภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 5 ของเทศบาลเมืองล าพูน ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 72.80 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
- ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของแกนน าควรปรับปรุง บางท่านไม่สม่ าเสมอ ไม่ค่อยติดตาม 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
ร้อยละ แปลผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง การบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี 
1. ความพึงพอใจบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน
ในหน่วยงานของเทศบาลด้านการรักษาพยาบาล 
(ศูนย์บริการสาธารณสุข) 

3.96 .872 79.20 ระดับมาก 

2. ความพึงพอใจบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน
ในหน่วยงานของเทศบาลด้านงานทะเบียนและบัตร 

3.84 .783 76.80 ระดับมาก 

3. ความพึงพอใจบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน
ในหน่วยงานของเทศบาลด้านงานช าระภาษี 

3.80 .766 76.00 ระดับมาก 

4. ความพึงพอใจบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน
ในหน่วยงานของเทศบาลด้านงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

3.65 .780 73.00 ระดับมาก 

5. ความพึงพอใจกับการจัดระเบียบสังคม ของเทศบาล
เมืองล าพูน มากน้อยเพียงใด 
5.1 ความพึงพอใจกับการจัดระเบียบสังคม ของเทศบาล
เมืองล าพูน ด้านการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย 

3.51 .770 70.20 ระดับมาก 

5.2 ความพึงพอใจกับการจัดระเบียบสังคม ของเทศบาล
เมืองล าพูน ด้านการติดตั้งป้ายโฆษณา 

3.43 .771 68.60 ระดับมาก 

5.3 ความพึงพอใจกับการจัดระเบียบสังคม ของเทศบาล
เมืองล าพูน ด้านการดูแลความปลอดภัยทรัพย์สิน
สาธารณะ 

3.52 .794 70.40 ระดับมาก 

6. ความพึงพอใจกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองล าพูน มากน้อยเพียงใด 
6.1 ความพึงพอใจกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองล าพูน ด้านเสียงตามสาย 

3.75 .865 75.00 ระดับมาก 

6.2 ความพึงพอใจกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองล าพูน ด้านวารสาร 

3.54 .872 70.80 ระดับมาก 

6.3 ความพึงพอใจกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองล าพูน ด้านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

3.53 .876 70.60 ระดับมาก 

6.4 ความพึงพอใจกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองล าพูน ด้านเว็บไซต์เทศบาล 

3.52 .929 70.40 ระดับมาก 

6.5 ความพึงพอใจกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองล าพูน ด้านเพจงานประชาสัมพันธ์เทศบาล
เมืองล าพูน 

3.54 .905 70.80 ระดับมาก 

6.6 ความพึงพอใจกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองล าพูน ด้านระบบ wifi ฟรี 

3.50 1.018 70.00 ระดับมาก 

7. ท่านพอใจในการช่วยเหลือประชาชนด้านการจัดการ
ด้านภัยพิบัติ (เช่น วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ) มาก
น้อยเพียงใด 

3.68 .846 73.60 ระดับมาก 



ส่วนที่ 4 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                                                                 การติดตามและประเมนิผล 

 

 เทศบาลเมืองล าพูน                                                                                                                       หนา้ 4 - 386 

 

สรุประดับความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 6  ของเทศบาลเมืองล าพูน ได้ดังนี ้
  จากการตอบแบบสอบถาม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน  17  ชุมชน  จ านวน  380  คน
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 6 

1. มีความพึงพอใจบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนในหน่วยงานของเทศบาลด้านการ
รักษาพยาบาล (ศูนย์บริการสาธารณสุข) ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.20 

2. มีความพึงพอใจบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนในหน่วยงานของเทศบาลด้านงานทะเบียน
และบัตร ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.80 

3. มีความพึงพอใจบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนในหน่วยงานของเทศบาลด้านงานช าระภาษี 
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.00 

4. มีความพึงพอใจบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนในหน่วยงานของเทศบาลด้านงานรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.00 

5. มีความพึงพอใจกับการจัดระเบียบสังคม ของเทศบาลเมืองล าพูน มากน้อยเพียงใด 
- ด้านการดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินสาธารณะ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70.40 
- ด้านการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70.20 
- ด้านการติดตั้งป้ายโฆษณา ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 68.60 

6. มีความพึงพอใจกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองล าพูน มากน้อยเพียงใด 
- ด้านเสียงตามสาย ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75.00 
- ด้านวารสาร ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70.80 
- ด้านเพจงานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองล าพูน ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70.80 
- ด้านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70.60 
- ด้านเว็บไซต์เทศบาล ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70.40 
- ด้านระบบ wifi ฟรี ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70.00 
 
 
 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
ร้อยละ แปลผล 

8. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม มากน้อย
เพียงใด 
8.1 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

3.51 .791 70.20 ระดับมาก 

8.2 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

3.52 .763 70.40 ระดับมาก 

8.3 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมมีการรายงานผล
การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

3.50 .770 70.00 ระดับมาก 

8.4 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.51 .830 70.20 ระดับมาก 

ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์น้ี 3.60 .662 72.00 ระดับมาก 
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7. มีความพึงพอใจกับการช่วยเหลือประชาชนด้านการจัดการด้านภัยพิบัติ (เช่น วาตภัย อัคคีภัย 
อุทกภัย ฯลฯ) ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.60 

8. มีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม มากน้อยเพียงใด 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 70.20 
- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
70.40 
- การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 70.00 
- การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70.20 

สรุป ความพึงพอใจในภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 6 อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 72.00 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
- เสียงตามสายได้ยินไม่ชัดเจน ผู้ประกาศเสียงตามสายบางคนพูดไม่ชัดเจน ท าให้ฟังไม่ชัดเจน 
- ประชาชนได้ประโยชน์และมีส่วนร่วม กับทางเทศบาลในการด าเนินโครงการและกิจกรรมเป็นอย่าง

   มาก คิดว่าคงจะมีโอกาสได้ร่วมโครงการที่เทศบาลจัดขึ้นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ 
- อยากให้ท าความสะอาดถนน ซอยหมู่บ้านให้สะอาด และตัดต้นไม้ 
- เสียงตามสาย จุดที่มีล าโพงมากกว่า 2 ตัวดังมากเกินไป 
- อยากให้ทางเทศบาลมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงออกมาถ่ายตามท้องถนน 
- มีสุนัขจรจัดจ านวนมาก อยากให้ทางเทศบาลช่วยหาวิธีก าจัดด้วย 
- อยากให้ดูแลท่อระบายน้ าอุดตันตามสนามกีฬา ท่อระบายน้ าตัน และมีกลิ่นเหม็น ระบายน้ าไม่สะดวก 
- เวลาประชาชนในชุมชนมีปัญหา ขอความช่วยเหลือทางเทศบาลจะช้ามาก ควรบริการให้เร็วกว่านี้   
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รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
ร้อย
ละ 

แปลผล ล าดับที ่

1. ความพึงพอใจภาพรวมต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.72 .673 74.40 ระดับมาก 1 

2.ความพึงพอใจภาพรวมต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.49 .696 69.80 ระดับมาก 6 

3.ความพึงพอใจภาพรวมต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

3.71 .641 74.20 ระดับมาก 2 

4.ความพึงพอใจภาพรวมต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

3.63 .639 72.60 ระดับมาก 4 

5.ความพึงพอใจภาพรวมต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.64 .700 72.80 ระดับมาก 3 

6.ความพึงพอใจภาพรวมต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านสังคม การเมือง การบริหาร
ราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี 

3.60 .662 72.00 ระดับมาก 5 

ความพึงพอใจในภาพรวม 3.63 .667 72.60 ระดับมาก  
สรุปผลระดับความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่นแยกตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม ของเทศบาล

เมืองล าพูน ได้ดังนี้ 
 จากแบบสอบถาม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ทั้ง 17 ชุมชน จ านวน 380 ชุด มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมดังนี้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.40  รองลงมาได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ร้อยละ 74.20 และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนน ร้อยละ 72.80 ตามล าดับ 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลเมืองล าพูน 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ เทศบาลเมืองล าพูน มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าว
มาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็น
ต้น 

 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูร่อด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 
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ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณ ีกล่าวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะ
ปฏิบัติงานใน เทศบาลจึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ 
อปท. ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต. และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
คนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพ
และบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่าง
แท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
 เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุ

ของปัญหาอ่ืนๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลา
ไปท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐ
อยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        
“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความ
สนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
 ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานใน

แต่ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคม
ทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.  เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสิน
ก าหนดนโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็
หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน เทศบาล    
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จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคี
ในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดใน
ประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความ
ขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางการสาร
บรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ
ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 

เทศบาลเมืองล าพูน มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนา
ต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 

โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ 
อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิด
ที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทาง
ที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่เทศบาลเมืองล าพูนได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนั้นจึง

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลเมืองล าพูน      
ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 การศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้ได้มาตรฐานสากล และมุ่งสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการ สนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนทุกสังกัดในเขตเทศบาล ขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมทั้งมีการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดย
เปิดชั้นเรียนระดับมัธยมตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้ที่ มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาเด็กในเขตเทศบาล “สอนพิเศษ และ
ค่ายกิจกรรม” โดยใช้ระบบเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่นระบบ School online เป็นต้น เพ่ิม
ศักยภาพการอ่านแก่ประชาชน โดยการเข้าถึงการใช้บริการหอจดหมายเหตุ ห้องสมุด อิเลคโทรนิค จัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ทั้งใน และนอกระบบ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับไอที เช่น พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT  และศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบผ่านดาวเทียม โปรแกรมฝึกภาษาต่างประเทศ ภาษาอาเซียน แก่ประชาชนทุกระดับ  พัฒนา
เมืองล าพูนให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในจุดต่างๆ ของเมือง  
โดยติดตั้งระบบ Wi-Fi เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างครอบคลุมในเขตเทศบาล 

 ศาสนา 
 การส่งเสริมกิจการด้านการศาสนา ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองล าพูนให้เกิด

สันติสุขในพ้ืนที่ โดยการจัดกิจกรรมทางศาสนา อันมุ่งเน้นที่จะสร้างศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้ประชาชนให้เป็นคนดีของสังคม 

 วัฒนธรรม 
 การจัดให้มีการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าล าพูนไว้ในรูปแบบต่างๆ  ดังเช่น งานประเพณีท าบุญตัก
บาตรปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีตานก๋วยสลาก ฯลฯ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลจึงต้องส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ วิถีชีวิตชุมชน เช่น การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาท้องถิ่น รื้อฟ้ืนบรรยากาศของเมืองเก่า เมืองบุญหลวง วัดวาอาราม 
โบราณสถาน เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม น้ าเสีย ขยะมูลฝอย 

สุขาภิบาล เทศบาลเมืองล าพูนต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สร้างจิตส านึกของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้ปลอดภัยจากมลพิษทุกด้าน และส่งเสริมให้มีการรณรงค์ เพ่ือลด
และประหยัดพลังงาน โดยการพัฒนาพลังงานทางเลือก การใช้จักรยาน การใช้รถบริการสาธารณะ การ
ปรับปรุงโครงสร้างผังเมือง สร้างก าแพงเขื่อนป้องกันน้ าท่วมตลอดแนวเขตเทศบาล การจัดให้มีระบบรองรับ
ป้องกันน้ าท่วมอย่างเป็นระบบ เร่งรัดพัฒนา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะและคูเมืองให้สวยงาม 
น่าท่องเที่ยว เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองล าพูนทางธรรมชาติ การ
สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต  
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 

SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆ ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการ
ท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ รวมทั้งปัญหาสังคม
จะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผน การพัฒนาตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งด้านสถานที่และ
ด้านสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือให้ผู้อุปโภค บริโภค ได้อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยจากสารตกค้าง 
ราคายุติธรรม มาตรฐานอาหาร และสินค้าการเกษตรให้เป็นไปตามแนวนโยบายจังหวัดด้านเกษตรปลอดภัย
เพ่ือเข้าสู่การค้า AEC ประชาคมอาเซียน การพัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมประชาชน ผู้ประกอบการค้า 
ในงานด้านการรักษาความสะอาด ติดตั้งบ่อดักไขมัน การก าจัดขยะมูลฝอย ให้ทั่วถึง และเร่งรัดโครงการต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดจิตส านึกในการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ และก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้ง
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทศบาลเมืองล าพูน ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามา
ของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น  
เทศบาลเมืองล าพูนต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างานกับ
โรงแรม รีสอร์ท ที่พักในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เทศบาลเมืองล าพูนต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น 
เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจาก
ชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพ
ติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น เทศบาลจึงต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในชุมชน (CCTV) และจัดระบบบริการรับแจ้งเหตุ ภายในเขต
เทศบาลอย่างทั่วถึงตลอด  ๒๔  ชั่วโมง เพ่ือดูแลความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในเขต
เทศบาล 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง
ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 

การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้าน
การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติ
กรรมต่างๆซ่ึงเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ มีการด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการระบบรับแจ้งเหตุ ดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งพัฒนาระบบการจราจร จัดระเบียบพ้ืนที่ หาบเร่  
แผงลอยในเขตเทศบาล การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่ างต่อเนื่องเป็น



ส่วนที่ 4 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                                                                 การติดตามและประเมนิผล 

 

 เทศบาลเมืองล าพูน                                                                                                                       หนา้ 4 - 394 

ระบบ พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้สถานที่ในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการป้องกันการทุจริตในภาครัฐและบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 
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