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จ ำนวน คดิเป็นร้อยละ คดิเป็นร้อยละของ หน่วยงำนท่ี

โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ด ำเนินกำร

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.62 80,000                    0.03 วิชาการฯ

แผนงานการศึกษา 33 20.37 37,867,126                   15.34 กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 18 11.11 1,923,400                    0.78 กองการศึกษา ,ส านักปลัดฯ

รวม 52 32.10 39,870,526                 16.16                 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน

แผนงานเคหะและชุมชน 12 7.41 10,203,080                     4.13 กองสาธารณสุขฯ ,กองช่าง

รวม 12 7.41 10,203,080                  4.13                  

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข 6 3.70 410,000                     0.17 กองสาธารณสุขฯ,กองการแพทย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 4.32 240,000                     0.10 กองสวัสดิการฯ

แผนงานการพาณิชย์ 2 1.23 89,000                    0.04 กองสาธารณสุขฯ

รวม 15 9.26 739,000                      0.30                   

บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน จ ำนวนงบประมำณ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการ บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมและค่าใข้จ่ายต่าง ๆ
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จ ำนวน คดิเป็นร้อยละ คดิเป็นร้อยละของ หน่วยงำนท่ี

โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ด ำเนินกำร

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรวมท้ังกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.23 7,464,100 3.02                   กองช่าง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.62 100,000 0.04                   กองสวัสดิการฯ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 1.85 2,000,000 0.81                    ส านักปลัดฯ

รวม 6 3.70 9,564,100                    3.88                 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 3.09 640,000 0.26                   กองวิชาการฯ ,ส านักปลัดฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1.85 250,000 0.10                    กองสวัสดิการฯ

รวม 8 4.94 890,000                      0.36                 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 21 12.96 1,792,000                    0.73
  กองวิชาการฯ ,กองคลัง ,      

ส านักปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 6.17 196,000                    0.08 ส านักปลัดฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.23 60,000                    0.02 กองสวัสดิการ

แผนงานงบกลาง 17 10.49 32,821,404                   13.30
    ส านักปลัด ,กองสวัสดิการ ,   

 กองการแพทย์

รวม 50 30.86 34,869,404 14.13

รวมโครงกำรพัฒนำท้ังส้ิน 143 88.27 96,136,110                  38.96

จ ำนวนงบประมำณ

บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

ยุทธศำสตร์ / แนวทำง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการ บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมและค่าใข้จ่ายต่าง ๆ
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จ ำนวน คดิเป็นร้อยละ คดิเป็นร้อยละของ หน่วยงำนท่ี

โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ด ำเนินกำร

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

บัญชีจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรและค่ำใช้จ่ำยในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรและพัฒนำเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน

-ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการบุคลากร 8 4.94 123,192,120                  49.92 ทุกกอง

-ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครือง

ใช้/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
8 4.94 26,185,270                   10.61 ทุกกอง

รวม 16 9.88 149,377,390 60.53

บัญชีจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยอ่ืน

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3 1.85 1,271,500                    0.52 คลัง

รวม 3 1.85 1,271,500 0.52

รวมโครงกำรพัฒนำและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ท้ังส้ิน 162 100.00 246,785,000                 100.00

บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

ยุทธศำสตร์ / แนวทำง จ ำนวนงบประมำณ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการ บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมและค่าใข้จ่ายต่าง ๆ
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ล ำดับท่ี 1

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือสร้างคุณค่า และเชิดชูเกียรติ 1.จัดแสดงผลงานของศิลปิน เชิงปริมำณ ประชาชนในพื นท่ีเขต ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ

ศิลปินเมืองล าพูน ล าพูน จัดแสดงผลงานศิลปิน ไม่ต่ ากว่า เทศบาลเมืองล าพูน ๒. ประสานงาน ศิลปินล าพูน 

2.เพ่ือเป็นเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 2.เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้2 ครั ง/ปี และผู้ท่ีมาร่วมงาน เข้าร่วมการจัดแสดงผลงาน

และรวบรวมผลงานศิลปวัฒนธรรม ศึกษาเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรม เชิงคุณภำพ แสดงผลงานเฮือนศิลปิน๓. ด าเนินการจัดแสดงผลงาน

ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน -ผู้เข้าชมพึงพอใจกับการจัดแสดง ศิลปิน ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย

3.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ 3.ศิลปินล าพูน มีขวัญและก าลัง ผลงานเฮือนศิลปิน ไม่ต่ ากว่า ไม่ต่ ากว่า 2 ครั ง/ปี

ศิลปินล าพูนในการสร้างสรรค์ ใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ร้อยละ 85 4. สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละ

ผลงาน 4.เพ่ิมโอกาสและช่องทางในการ -เฮือนศิลปิน เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง ครั ง และเพ่ิมข้อมูลท าเนียบศิลปิน

จัดแสดงผลงานให้เป็นท่ีรู้จัก ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ล าพูน

อย่างแพร่หลาย ท้องถ่ิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 5.ติดตามและประเมินผลโครงการ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

กลยุทธ์: ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

งบประมำณ 80,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงกำร: เฮือนศิลปินหริภุญชัย

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 1

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน จริยธรรมและปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: การศึกษา บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก ร้อยละของผู้เข้าร่วมได้ เชิงปริมำณ  เด็กและเยาวชน ข้ันตอน 

และเยาวชนนอกสถานศึกษา รับความรู้ในการสร้าง  - จ านวนผู้เข้าร่วม นอกสถานศึกษา 1. ขออนุมัติโครงการ

 2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนอก ภูมิคุ้มกันยาเสพติด โครงการจ านวน  100  คน ในเขตพื นท่ี 2. เตรียมการก่อนด าเนินงาน

สถานศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิด (ผลส ำเร็จ) เชิงคุณภำพ เทศบาล 3. ด าเนินการตามโครงการ

ประโยชน์  ห่างไกลจากยาเสพติด ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ค่าเฉล่ียร้อยละ 4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ความพึงพอใจ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ 5. สรุปรายงานผล

(พึงพอใจ) ของผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินการ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งำนกิจกรรมเด็กและเยำวชน กองกำรศึกษำ

กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ให้มีวินัย มีคุณธรรม

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

งบประมำณ 200,000

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร: ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 2

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) บำท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. ส่งเสริมพัฒนาความคิด ร้อยละของผู้เข้าร่วมได้ เชิงปริมำณ เด็ก  เยาวชน และ ข้ันตอน

สร้างสรรค์และจินตนาการ รับความรู้และทักษะใน   - ผู้เข้าร่วมโครงการ  เด็กด้อยโอกาส 1. เสนอโครงการเพ่ือขอ

เด็กและเยาวชน การท างานเพ่ิมมากขึ น จ านวน  40 คน ในพื นท่ีเขตเทศบาล อนุมัติด าเนินการ

 2. เพ่ือส่งเสริมให้มีจิตอาสาพัฒนา (ผลส ำเร็จ) เชิงคุณภำพ 2. ก าหนดกิจกรรมตามโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองล าพูน ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ค่าเฉล่ียร้อยละ 3. ประสานงานกับหน่วยงาน

 3. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการอนุรักษ์ ความพึงพอใจ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ ท่ีเก่ียวข้อง

เมืองล าพูน  (พึงพอใจ) ของผู้เข้าร่วมโครงการ 4. ประชาสัมพันธ์ผู้น าชุมชน /

 4. เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน เด็กและเยาวชนในชุมชนท่ี

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ

ส าหรับเด็ก 5. ด าเนินงานตามโครงการ

 5. เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่าง 6. สรุปและรายงานผล

เลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ การด าเนินการ

แผนงำน : การศึกษา งบประมำณ 20,000        

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงกำร : บ้านหลังเรียน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

                       ควำมสอดคล้อง

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีวินัย  มีคุณธรรม

จริยธรรม และปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 3

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) บำท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือให้ครอบครัวมีเวทีแลก ร้อยละของครอบครัวท่ี เชิงปริมำณ ครอบครัวใน ข้ันตอน

เปล่ียนเรียนรู้ ได้วิเคราะห์ เข้าร่วมโครงการได้รับ   - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ชุมชนเขตเทศบาล 1. เสนอโครงการเพ่ือขอ

สภาพปัญหาในครอบครัวตนเอง ความรู้และทักษะใน จ านวน  20  ครอบครัว อนุมัติด าเนินการ

 2. เพ่ือให้ครอบครัวได้ใช้เวลา การท างานเพ่ิมมากขึ น  เชิงคุณภำพ 2. ก าหนดกิจกรรมตามโครงการ

ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ (ผลส ำเร็จ) ร้อยละ  100 3. ประสานงานกับหน่วยงาน

 3. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ท้องถ่ิน เป็นศูนย์กลางในการ ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 4. ประชาสัมพันธ์ผู้น าชุมชน /

พัฒนาสถาบันครอบครัวใน  (พึงพอใจ) เด็กและเยาวชนในชุมชนท่ี

ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ

5. ด าเนินงานตามโครงการ

6. สรุปและรายงานผล

การด าเนินการ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีวินัย  มีคุณธรรม

จริยธรรม และปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

แผนงำน : การศึกษา งบประมำณ 20,000        

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร :  3 ร (ริเร่ิม รอบรู้ ร่วมกัน)

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 8

ล ำดับท่ี 4

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) บำท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลเด็กด้อย ร้อยละของเด็กด้อย เชิงปริมำณ ชุมชน ข้ันตอน

โอกาสในเขตเทศบาลเมืองล าพูน โอกาสท่ีได้รับการ จ านวนชุมชนในเขต ในเขตเทศบาล 1. เสนอโครงการเพ่ือขอ

 2. เพ่ือวางแผนการช่วยเหลือเด็ก ช่วยแหลือ เทศบาลเมืองล าพูน อนุมัติด าเนินการ

ด้อยโอกาสตามท่ีควรได้รับ (ผลส ำเร็จ) จ านวน   17  ชุมชน 2. ก าหนดกิจกรรมตามโครงการ

 3. เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน า ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ เชิงคุณภำพ 3. ประสานงานกับหน่วยงาน

เบื องต้นกับครอบครัว และ ความพึงพอใจ ร้อยละ  100  ของการ ท่ีเก่ียวข้อง

เด็กด้อยโอกาส  (พึงพอใจ) ด าเนินงานเป็นไปตาม 4. ประชาสัมพันธ์ผู้น าชุมชน /

 4. เทศบาลเมืองล าพูนมีข้อมูลท่ี แผนงานท่ีก าหนด เด็กและเยาวชนในชุมชนท่ี

 เป็นข้อเท็จจริงเพ่ือน าไปใช้ในการ มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ

พัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไข 5. ด าเนินงานตามโครงการ

ปัญหาของเด็กด้อยโอกาส 6. สรุปและรายงานผล

 5. เพ่ือใช้วางแผน ก าหนดกิจกรรม การด าเนินการ

ในการพัฒนาส่งเสริมการ

ด าเนินงานของครูสอนเด็กด้อย

โอกาส

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีวินัย  มีคุณธรรม

จริยธรรม และปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

แผนงำน : การศึกษา งบประมำณ 10,000         

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : ศึกษารวบรวมข้อมูลวางแผนการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 9

ล ำดับท่ี 5

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) งบประมำณ บำท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความสุข ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมำณ เด็กและเยาวชน ข้ันตอน

และได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบ ได้รับความรู้และทักษะใน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ในสถานศึกษา 1. เสนอโครงการเพ่ือขอ

การณ์เรียนรู้จากประสบการณ์ การท างานเพ่ิมมากขึ น จ านวน  30  คน สังกัดเทศบาล อนุมัติด าเนินการ

ตรงโดยการทัศนศึกษานอก (ผลส ำเร็จ) เชิงคุณภำพ 2. ก าหนดกิจกรรมตามโครงการ

สถานท่ี ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ร้อยละ  100 3. ประสานงานกับหน่วยงาน

 2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการ ความพึงพอใจ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้    ท่ีเก่ียวข้อง

น าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มา  (พึงพอใจ) ของผู้เข้าร่วมโครงการ 4. ประชาสัมพันธ์ผู้น าชุมชน /

ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ เด็กและเยาวชนในชุมชนท่ี

และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ

5. ด าเนินงานตามโครงการ

6. สรุปและรายงานผล

การด าเนินการ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีวินัย  มีคุณธรรม

จริยธรรม และปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

แผนงำน : การศึกษา 20,000        

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : ทัศนศึกษา (กบนอกกะลา)

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 6

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) บำท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก ร้อยละของผู้ใหญ่ท่ีเข้า เชิงปริมำณ เด็ก  นักเรียนและ ข้ันตอน 

และเยาวชนยึดม่ันในสถาบันชาติ ร่วมกิจกรรม มีตระหนัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครอง  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ศาสนา พระมหากษัตริย์และการ ถึงความส าคัญของวันเด็ก จ านวน  3,000 คน  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ผลส ำเร็จ) เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ร้อยละ  100  ของการ การปฏิบัติงาน

 2. เพ่ือจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ความพึงพอใจ ด าเนินงานเป็นไปตาม  3. ด าเนินการตามโครงการ

มีระเบียบวินัยความสามัคคีมีคุณธรรม  (พึงพอใจ) แผนงานท่ีก าหนด  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

สนับสนุนให้บ าเพ็ญประโยชน์  5. สรุปและรายงานผล

 3. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัย การด าเนินงาน

และจิตใจของเด็กและเยาวชนให้มี

ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีวินัย  มีคุณธรรม

จริยธรรม และปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

แผนงำน : การศึกษา งบประมำณ 100,000       

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ต่อ

 4. เพ่ือให้ทุกส่วนของสังคมและผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องรับผิดชอบต่ออนาคต

ของชาติ และได้ตระหนักถึงการ

คุ้มครองเลี ยงดู อบรมส่ังสอน

และช่วยเหลือสงเคราะห์

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 12

ล ำดับท่ี 7

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน แผนงำน : การศึกษา งบประมำณ บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ สถำนท่ีด ำเนินงำน : พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนท่ีเรียนดี ร้อยละของนักเรียนท่ี เชิงปริมำณ นักเรียนท่ีอาศัย ข้ันตอน 

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ให้ได้ ได้รับทุนมีคุณภาพ      ผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในเขต  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

รับทุนการศึกษา ชีวิตท่ีดีย่ิงขึ น จ านวน   50   คน เทศบาลเมือง  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

 2. เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการ (ผลส ำเร็จ) เชิงคุณภำพ ล าพูน ด าเนินการและประชุมชี แจง

ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ร้อยละ 100  ของการ การปฏิบัติงาน

เศรษฐกิจของครอบครัวท่ี ความพึงพอใจ ด าเนินงานเป็นไป  3. ด าเนินการตามโครงการ

ขาดแคลนทุนทรัพย์  (พึงพอใจ) ตามแผนงานท่ีก าหนด  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

 3. เพ่ือให้นักเรียนสนใจศึกษา  5. สรุปและรายงานผล

และเรียนต่อในระดับสูงเพ่ิมขึ น การด าเนินงาน

 4. เพ่ือให้นักเรียนท่ีได้รับทุน

การศึกษา เกิดความภาคภูมิใจ 

เห็นความส าคัญในการเข้า

รับ ทุนการศึกษา

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง

27,700         

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจการนักเรียน

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน แผนงำน : การศึกษา  บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ สถำนท่ีด ำเนินงำน : พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1.  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา เชิงปริมำณ นักเรียนท่ีส าเร็จ ข้ันตอน 

แก่นักเรียน มีความภาคภูมิใจ และเห็น    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การศึกษาในระดับ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

 2.  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละ คุณค่าในการส าเร็จการศึกษา จ านวน  400  คน ป.6 และ ม.3  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ระดับชั นสามารถด ารงชีพได้ พร้อมท่ีจะศึกษาต่อ เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

ด้วยความม่ันใจในความสามารถ ในระดับท่ีสูงขึ น ร้อยละ 100  ของการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน

ของตน (ผลส ำเร็จ) เป็นไปตามก าหนดการ  3. ด าเนินการตามโครงการ

 3.  เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้มีความ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

พร้อมทุกด้านดีพอท่ีจะเข้า ความพึงพอใจ  5. สรุปและรายงานผล

รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ น  (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

 4.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็น

คุณค่าของตนเองท่ีได้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับประถมฯ

และระดับมัธยมฯตอนต้น

 5.  เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัด

การศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง

งบประมำณ 30,000        

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : มอบใบประกาศนียบัตรฯ แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.6 และ  ม.3

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจการนักเรียน

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน แผนงำน : การศึกษา งบประมำณ  บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ สถำนท่ีด ำเนินงำน : ค่ายลูกเสือในเขตพื นท่ีจังหวัดล าพูนและจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมำณ นักเรียนในสถานศึกษา ข้ันตอน 

ให้แก่เด็ก มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ตาม ผู้เข้าร่วมโครงการ สังกัดเทศบาล  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

 2. เพ่ือให้เด็กมีระเบียบวินัย หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมี จ านวน  126  คน  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

รู้จักปรับ ตนเองให้เข้ากับ คุณภาพ เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

สังคมและส่ิงแวดล้อม (ผลส ำเร็จ) ร้อยละ  100  ของการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน

 3. เพ่ือให้รู้จักเสียสละและ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ เป็นไปตามก าหนดการ   3. ด าเนินการตามโครงการ

บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ความพึงพอใจ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

 4. เพ่ือฝึกนิสัยการเป็นผู้น าและ  (พึงพอใจ)  5. สรุปและรายงานผล

ผู้ตามท่ีดี มีความอดทน การด าเนินงาน

 5. เพ่ือให้เด็กเกิดการพัฒนา

การทางร่างกายจิตใจ 

อารมณ์ และสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง

30,000        

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจการนักเรียน

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน แผนงำน : การศึกษา  บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ สถำนท่ีด ำเนินงำน : โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

            

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมำณ ครูแกนน า ข้ันตอน 

พัฒนาครูแกนน าโรงเรียน มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ตาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ละ 1 คนๆละ 3,000 บาท หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมี จ านวน   5  คน เจ้าหน้าท่ีเทศบาล  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

 2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ คุณภาพ เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

พัฒนา เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 1 คน (ผลส ำเร็จ) ร้อยละ  100  ของการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน

คนละ  3,000 บาท ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ เป็นไปตามก าหนดการ   3. ด าเนินการตามโครงการ

 3. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาครูแกนน า ความพึงพอใจ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าท่ีเทศบาลให้มีความรู้  (พึงพอใจ)  5. สรุปและรายงานผล

ในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ การด าเนินงาน

การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา

กลยุทธ์ : ส่งเสริม  พัฒนา   ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง

งบประมำณ 15,000         

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจการนักเรียน

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP)  บำท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ในประเทศ (ตามท่ีหน่วยผู้รับผิดชอบก าหนด)

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือพัฒนาครูอาสา  ครูสอน ร้อยละของครูท่ีเข้าร่วมได้รับ เชิงปริมำณ ครูอาสา  ครูสอน ข้ันตอน

เด็กด้อยโอกาสได้รับความรู้ การพัฒนา และมีความรู้ความ ครูอาสา  ครูสอนเด็ก เด็กด้อยโอกาส 1. ขออนุมัติเข้าร่วม

พัฒนาศักยภาพตนเองอย่าง เข้าใจ ทักษะในการท างาน ด้อยโอกาส ได้เข้ารับการ อบรม/สัมมนา/ประชุม

มีคุณภาพ มากย่ิงขึ น อบรม/ประชุม/สัมมนา 2. ค าส่ังให้เดินทางไปราชการ

 2. เพ่ือจัดส่งครูอาสา ครูสอน (ผลส ำเร็จ) ไม่น้อยกว่า  1 ครั ง/ปี 3. ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ  

เด็กด้อยโอกาสเข้ารับการอบรม ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ เชิงคุณภำพ 4. เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา

ประชุม  สัมมนา  ตามโครงการ ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ียร้อยละ 5. สรุปรายงานผลการเข้ารับ

ต่างๆ ของกรมส่งเสริมการ  (พึงพอใจ) ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ การอบรม/ประชุม/สัมมนา

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ

หน่วยงานอื่นๆ 

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน : การศึกษา งบประมำณ 6,000          

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) งบประมำณ  บำท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : หอประชุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือจัดกิจกรรมให้พนักงานครู ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมำณ พนักงานครู ข้ันตอน

สังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ได้ ได้ ร่วมระลึกถึงบูรพคณาจารย์  -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในสังกัดเทศบาล  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ระลึกถึง บูรพคณาจารย์ (ผลส ำเร็จ) จ านวน  200  คน  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

 2. สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

ครูด้วยกันเอง ความพึงพอใจ ร้อยละ 100   ของการ การปฏิบัติงาน

 3. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ  (พึงพอใจ) ด าเนินงานเป็นไป  3. ด าเนินการตามโครงการ

และก าลังใจ ตามก าหนดการ   4. เบิกจ่ายงบประมาณ

 5. สรุปและรายงานผล

การด าเนินงาน

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน : การศึกษา 15,000         

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : จัดงานวันครู

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา  งานธุรการ

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) งบประมำณ  บำท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : หอประชุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือพัฒนาศักภาพของ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมำณ คณะกรรมการ ข้ันตอน

คณะกรรมการสถานศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจและมี  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาฯ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ประสบการณ์ในการบริหารจัด จ านวน  100   คน  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

โดยการจัดสัมมนา อบรม การศึกษาเพ่ิมขึ น เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

ศึกษาดูงาน (ผลส ำเร็จ) ร้อยละ 100 ของการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน

 2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ เป็นไปตามก าหนดการ   3. ด าเนินการตามโครงการ

และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ในการบริหารงานของ (พึงพอใจ)  5. สรุปและรายงานผล

 คณะกรรมการสถานศึกษา การด าเนินงาน

ขั นพื นฐาน

3. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าท่ีของ

คณะกรรมการฯ

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน : การศึกษา 15,000         

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : อบรมสัมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ฯ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา  งานธุรการ

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP)  บำท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : หอประชุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. ด าเนินการจัดระบบการเรียน ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ นักเรียน ข้ันตอน

การสอนแบบออนไลน์ โครงการได้รับความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียน  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

 2. ท าส่ือประกอบการเรียนการสอน และทักษะในการ จ านวน  300 คน ในสังกัด  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ระบบมัลติมีเดีย พร้อมระบบ ท างานมากย่ิงขึ น เชิงคุณภำพ เทศบาลเมือง ด าเนินการและประชุมชี แจง

ทดสอบอิเล็กทรนิกส์ (ผลส ำเร็จ) ค่าเฉล่ียร้อยละผลสัมฤทธ์ิ ล าพูน การปฏิบัติงาน

 3. จัดท าโปรแกรมระบบ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ การเรียนรู้  3. ด าเนินการตามโครงการ

 อินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา ความพึงพอใจ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ (พึงพอใจ)  5. สรุปและรายงานผล

การด าเนินงาน

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน : การศึกษา งบประมำณ 15,000         

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : อินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา (School online)

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา งานธุรการ

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 20

ล ำดับท่ี 15

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) งบประมำณ  บำท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : หอประชุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือจัดประชุมทบทวนจัดท า ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ คณะท างานแผน ข้ันตอน

แผนพัฒนาการการศึกษาของกอง โครงการได้รับความรู้  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาการศึกษา  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

การศึกษา โรงเรียนในสังกัดและ และทักษะในการ จ านวน  30  คน เจ้าหน้าท่ี  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท างานมากย่ิงขึ น ผลสัมฤทธ์ิของการทบทวนแผน กองการศึกษา ด าเนินการและประชุมชี แจง

 2. เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา (ผลส ำเร็จ) ครบทุกองค์ประกอบของแผน การปฏิบัติงาน

การศึกษาของกองการศึกษา ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  3. ด าเนินการตามโครงการ

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความพึงพอใจ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

เทศบาลเมืองล าพูน (พึงพอใจ)  5. สรุปและรายงานผล

 3. เพ่ือจัดประชุม/อบรมสัมมนา การด าเนินงาน

เสริมสร้างความรู้เข้าใจให้กับ

พนักงาน และผู้เข้าร่วมโครงการ

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน : การศึกษา 15,000         

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา งานธุรการ

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 21

ล ำดับท่ี 16

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP)  บาท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : หอประชุมเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือจัดอบรมบุคลากรทาง ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ บุคลากรทาง ข้ันตอน

การศึกษาเจ้าหน้าท่ีศึกษาดูงาน โครงการได้รับความรู้  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การศึกษาและ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ด้านการจัดการศึกษา และงาน และทักษะในการ จ านวน   20   คน เจ้าหน้าท่ี  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ท่ีเก่ียวข้องกับภาระหน้าท่ี ท างานมากย่ิงขึ น เชิงคุณภำพ กองการศึกษา ด าเนินการและประชุมชี แจง

ของกองการศึกษา (ผลส ำเร็จ) ค่าเฉล่ียร้อยละ การปฏิบัติงาน

 2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้  3. ด าเนินการตามโครงการ

ปฏิบัติงานและแลกเปล่ียน ความพึงพอใจ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน (พึงพอใจ)  5. สรุปและรายงานผล

 3. เพ่ือจัดบุคลากรทางการ การด าเนินงาน

ศึกษาเข้ารับการอบรมของ

หน่วยงานต่างๆ

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน : การศึกษา งบประมำณ 20,000        

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ี

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานธุรการ

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 22

ล ำดับท่ี 17

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP)  บาท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

  1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับ ค่าเฉล่ียร้อยละของ เชิงปริมำณ จ านวนโครงการ ข้ันตอน

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลส าหรับ การด าเนินงานเป็น  -จ านวนโครงการทั งหมด 17 ท่ีด าเนินการ  1. ตรวจสอบงบประมาณ

ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ไปตามแผนการ กิจกรรม 17   โครงการ ในสถานศึกษา  2. ขออนุมัติเบิกเงิน /

ท้องถ่ิน ตามรายการท่ีกรมส่งเสริม ด าเนินงานท่ีก าหนด เชิงคุณภำพ สังกัดเทศบาล ท าฏีกาเบิกเงิน

การปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด (ผลส ำเร็จ) ค่าเฉล่ียร้อยละของการด าเนินงาน  3. เบิกหักผลักส่งเงินเข้า

  2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ โครงการ ท่ีแล้วเสร็จ ครบถ้วน บัญชีสถานศึกษา

กลางวัน   ส าหรับสถานศึกษา ความพึงพอใจ สมบูรณ์  4. ติดตาม/รายงานการ

สังกัดเทศบาล และ สังกัด สพฐ.ใน (พึงพอใจ) ด าเนินงานของสถานศึกษา

เขตรับผิดชอบ ตามท่ีกรมส่งเสริมฯ

การปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน : การศึกษา งบประมำณ 22,285,536      

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานงบประมาณ

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 23

ล ำดับท่ี 18

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP)  บาท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และ สังกัด สพฐ. ในพื นท่ีรับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน ค่าเฉล่ียร้อยละของ เชิงปริมำณ นักเรียนระดับ ข้ันตอน

อาหารเสริม(นม) ครบทุกคน นักเรียนมีสุขภาพ  - นักเรียนในสังกัด อนุบาล  -  ป.6  1. ส ารวจจ านวนนักเรียน

ตามหลักเกณฑ์ทีก าหนด แข็งแรง  น  าหนัก จ านวน 1,660 คน สังกัดเทศบาล ในสังกัดและหน่วยงานอื่น

 2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  - นักเรียนสังกัดอื่น และสังกัด ในเขตรับผิดชอบ

อนามัยดี ร่างกาย แข็งแรง (ผลส ำเร็จ)  จ านวน  1,680 คน หน่วยงานอื่น  2. เสนอขออนุมัติจัดซื อพัสดุ

สมบูรณ์ และสุขภาพจิตดี ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  - นักเรียนศูนย์พัฒนา ในเขตรับผิดชอบ  3. ประสานผู้ประกอบการ

ความพึงพอใจ เด็กเล็ก จ านวน  110  คน  4. ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ

(พึงพอใจ) เชิงคุณภำพ  5. เบิกจ่ายงบประมาณ

ร้อยละของการด าเนินงานเป็นไป  6. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

ตามแผนการจัดซื อจัดจ้าง สรุปและรายงานผลการด าเนิน

งาน

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน : การศึกษา งบประมำณ 6,610,890    

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : อาหารเสริม (นม)

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานงบประมาณ

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 24

ล ำดับท่ี 19

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP)  บาท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา ในเขตรับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ร้อยละของนักเรียน เชิงปริมำณ นักเรียนระดับ ข้ันตอน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด มีภาวะโภชนาการท่ีดี  จ านวนนักเรียนท่ีได้รับประทาน อนุบาล จนถึง  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (ผลส ำเร็จ) อาหารกลางวันจ านวน 1,680คน ประถมศึกษาปีท่ี 6  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

(โรงเรียนอนุบาลล าพูน)ระดับอนุบาล ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ เชิงคุณภำพ ในสังกัดสพฐ, ด าเนินการและประชุมชี แจง

จนถึงประถมศึกษาปีท่ี  6  ความพึงพอใจ ร้อยละ ของการ การปฏิบัติงาน

จ านวน  200  วัน (พึงพอใจ) ด าเนินงานเป็นไป  3. ด าเนินการตามโครงการ

ตามแผนการด าเนินงาน  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

 5. สรุปและรายงานผล

การด าเนินงาน

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน : การศึกษา งบประมำณ 6,720,000    

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานฯ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานงบประมาณ

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 25

ล ำดับท่ี 20

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP)  บาท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบ ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ พนักงานครู ข้ันตอน

วิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัด โครงการได้รับความรู้    ผู้เข้าร่วมโครงการ ในโรงเรียน  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

เทศบาลเมืองล าพูนตาม และทักษะในการท างาน จ านวน  110   คน สังกัดเทศบาล  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

หนังสือกรมส่งเสริมการ มากย่ิงขึ น เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

ปกครองท้องถ่ินด่วนท่ีสุด ท่ี (ผลส ำเร็จ) ค่าเฉล่ียร้อยละ การปฏิบัติงาน

มท0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี   ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้  3. ด าเนินการตามโครงการ

 28  มิถุนายน  2562 ความพึงพอใจ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (พึงพอใจ)  5. สรุปและรายงานผล

การด าเนินงาน

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน : การศึกษา งบประมำณ 1,290,000    

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดสถานศึกษาของ อปท.

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานงบประมาณ

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 26

ล ำดับท่ี 21

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP)  บำท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบ ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ พนักงานครู ข้ันตอน

วิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัด โครงการได้รับความรู้    ผู้เข้าร่วมโครงการ ในศูนย์พัฒนา  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม และทักษะในการท างาน จ านวน    4    คน เด็กเล็กใน  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

หนังสือกรมส่งเสริมการ มากย่ิงขึ น เชิงคุณภำพ สังกัดเทศบาล ด าเนินการและประชุมชี แจง

ปกครองท้องถ่ินด่วนท่ีสุด ท่ี (ผลส ำเร็จ) ค่าเฉล่ียร้อยละ การปฏิบัติงาน

มท0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี   ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้  3. ด าเนินการตามโครงการ

 28  มิถุนายน  2562 ความพึงพอใจ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (พึงพอใจ)  5. สรุปและรายงานผล

การด าเนินงาน

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน : การศึกษา งบประมำณ 40,000        

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานงบประมาณ

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 22

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน แผนงำน : การศึกษา  บาท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ สถำนท่ีด ำเนินงำน : ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนโรงเรียน ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ ครูและนักเรียน ข้ันตอน

ในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน การแข่งขันของผู้ได้รับรางวัล   - ผู้เข้าร่วมโครงการ ในสังกัดเทศบาล  1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ เหรียญทอง ระดับประเทศ จ านวน   120   คน  2.ประชุมผู้บริหารในโรงเรียน

วิชาการในระดับภาคและ (ผลส ำเร็จ) เชิงคุณภำพ และกลุ่มวิชาการเทศบาลเพ่ือ

ระดับประเทศ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เข้าร่วม รับทราบนโยบายการวางแผน

 2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีวิสัยทัศน์ ความพึงพอใจ การแข่งขันของผู้ได้รับรางวัล การด าเนินงาน

กว้างไกลและนักเรียนมีความรู้ (พึงพอใจ) เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ  3.แต่งตั งคณะกรรมการและ

ความสามารถทางสติปัญญาและ เจ้าหน้าท่ีด าเนินการรับผิดชอบ

กล้าแสดงความสามารถได้  4.ติดตามผลการฝึกซ้อมกิจกรรม

อย่างเหมาะสม  5.ครูและนักเรียนได้เป็นตัวแทน 

ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ

 5. สรุปและรายงานผล

การด าเนินงาน

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง

งบประมำณ 80,000        

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : จัดงานวันพัฒนาการศึกษา

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา    งานนิเทศการศึกษา

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน แผนงำน : การศึกษา  บาท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ สถำนท่ีด ำเนินงำน : ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครูและ ค่าเฉล่ียร้อยละผลสัมฤทธ์ิระดับ เชิงปริมำณ นักเรียนในระดับ ข้ันตอน

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เหรียญทอง ระดับประเทศ   - ผู้เข้าร่วมโครงการ ชั น ป. 5 และชั น 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

เมืองล าพูนมีความต่ืนตัวทางวิชาการ (ผลส ำเร็จ) จ านวน   40   คน ม. 2 โรงเรียน 2. แต่งตั งคณะท างานเพ่ือวาง

อยู่เสมอ ซ่ึงจะท าให้จัดการศึกษา ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ เชิงคุณภำพ ในสังกัด แผนการด าเนินงาน

ของเทศบาลดีย่ิงขึ น ความพึงพอใจ ร้อยละของการด าเนินงานเป็นไป เทศบาล 3. ฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมความพร้อม

 2. เพ่ือเป็นการสรรหานักเรียนท่ี (พึงพอใจ) ตามแผนงานหรือก าหนดการ เข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด

มีความเป็นเลิศทางการศึกษา 4. เข้าร่วมการแข่งขัน

และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน 5. ฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมความพร้อม

มีโอกาสแสดงความสามารถ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ

สร้างช่ือเสียงให้วงศ์ตระกูลและ 6. เข้าร่วมการแข่งขันประเทศ

โรงเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริม 7. สรุปและรายงานผล

ขวัญและก าลังใจให้แก่ครูและ การด าเนินงาน

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง

งบประมำณ 60,000        

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : แข่งขันคนเก่ง

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา  งานนิเทศการศึกษา

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) แผนงำน : การศึกษา  บำท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือให้พนักงานครู มีความรู้ ร้อยละของครูท่ีเข้าร่วม เชิงปริมำณ พนักงานครู ข้ันตอน

ความเข้าใจและลงมือปฏิบัติใน ได้รับการพัฒนา และ   - ผู้เข้าร่วมโครงการ และบุคลากรทาง  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

การจัดท ามาตรฐานการประกัน มีความรู้ความเข้าใจ   จ านวน   150   คน การศึกษาใน  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

คุณภาพภายในสถานศึกษา ทักษะในการท างาน เชิงคุณภำพ สังกัดเทศบาล ด าเนินการและประชุมชี แจง

แนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการ มากย่ิงขึ น ค่าเฉล่ียร้อยละ การปฏิบัติงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2561 (ผลส ำเร็จ) ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้   3. ด าเนินการตามโครงการ

 ท่ีประกาศใช้ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

2. เพ่ือจัดท าการตั งค่าเป้าหมาย ความพึงพอใจ  5. สรุปและรายงานผล

ของมาตรฐานการประกันคุณภาพ (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

ภายในสถานศึกษาแนวใหม่ และ

การก าหนดประเด็นพิจารณา

ประกอบแหล่งข้อมูลและวิธีการ

วัดการประเมินและสรุปผล   

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคคลภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน

งบประมำณ 80,000        

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา  งานนิเทศการศึกษา

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 30

ล ำดับท่ี 25

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน แผนงำน : การศึกษา  บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ สถำนท่ีด ำเนินงำน : ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ร้อยละของผู้ปกครอง เชิงปริมำณ นักเรียนใน ข้ันตอน

ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ต้อง มีความพึงพอใจต่อการ   - ผู้เข้าร่วมโครงการ สังกัดเทศบาล  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ส่งเสริมดูแล และพัฒนาเด็ก ใน จัดการเรียนการสอน จ านวน  180   คน ระดับปฐมวัย  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ชั นเรียน ทั งด้านร่างกาย สติปัญญา อย่างมีคุณภาพ เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

อารมณ์สังคมและบุคลิกภาพ อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉล่ียร้อยละของ การปฏิบัติงาน

2. เพ่ือสร้างความเตรียมพร้อม (ผลส ำเร็จ) ผู้บริหารและครูมีความ  3. ด าเนินการตามโครงการ

ให้เด็กท่ีจะเรียนในระดับประถม ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ภาคภูมิในการจัด  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ศึกษาต่อไป ความพึงพอใจ การเรียนการสอน  5. สรุปและรายงานผล

3. เพ่ือสร้างคุณภาพการจัดการ (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนของ

เทศบาลเมืองล าพูน 

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง

งบประมำณ 20,000        

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา    งานนิเทศการศึกษา

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 26

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน แผนงำน : การศึกษา  บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ สถำนท่ีด ำเนินงำน : ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ร้อยละของครูท่ีเข้าร่วม เชิงปริมำณ พนักงานครู ข้ันตอน

กระบวนการ จัดท าแผนพัฒนา ได้รับการพัฒนา และ   - ผู้เข้าร่วมโครงการ เทศบาล และ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

การศึกษาส่ีปีของกองการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ   จ านวน   60  คน บุคลากรทาง  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ตามแผนยุทธศาตร์การศึกษา ทักษะในการท างาน เชิงคุณภำพ การศึกษา ด าเนินการและประชุมชี แจง

ของเทศบาลเมืองล าพูน มากย่ิงขึ น ค่าเฉล่ียร้อยละ สังกัดเทศบาล การปฏิบัติงาน

2. เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน (ผลส ำเร็จ) ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้   3. ด าเนินการตามโครงการ

ได้มีข้อมูลการจัดการศึกษาท่ี ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

สามารถสนับสนุนพัฒนาระบบ ความพึงพอใจ  5. สรุปและรายงานผล

ด้านการจัดการศึกษา ให้ (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

ความต้องการ 

กลยุทธ์ : ส่งเสริม  พัฒนา   ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง

งบประมำณ 80,000        

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และวางแผนงานจัดการคุณภาพจัดการศึกษาและดูงาน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา    งานนิเทศการศึกษา

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 32
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน แผนงำน : การศึกษา  บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์:ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ สถำนท่ีด ำเนินงำน : ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือประเมินผลคุณภาพการ ค่าเฉล่ียร้อยละ เชิงปริมำณ สถานศึกษา ข้ันตอน

ศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล ผลสัมฤทธ์ิของสถาน   - สถานศึกษา ในสังกัด  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

เมืองล าพูน ศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การ จ านวน   5   แห่ง เทศบาลเมือง  2.แต่งตั งคณะกรรมการติดตาม

2. เพ่ือประเมินคุณภาพการจัด ประเมินในระดับดีมาก  เชิงคุณภำพ ล าพูน ประเมินผลคุณภาพ 

การศึกษาและการประกันคุณภาพ (ผลส ำเร็จ) ร้อยละของการ  3. ก าหนดปฏิทินออกติดตาม

ของโรงเรียนในสังกัดเพ่ือรอรับ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ด าเนินงานเป็นไป ประเมินผลและประชุมออกติดตาม

การประเมินจากหน่วยงาน ความพึงพอใจ ตามแผนงาน/  4.ด าเนินการติดตามระบบประกัน

ภายนอก สมศ. (พึงพอใจ) ปฏิทินงานท่ีก าหนด คุณภาพภายในโรงเรียน

 3. เพ่ือประกันคุณภาพภายใน 5.ตรวจสอบเอกสารการประเมิน

โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ผล SAR แต่ละโรงเรียน 

มากย่ิงขึ น  6.ต้นสังกัดวิเคราะห์ผลและ

รายงานผลของการประเมิน

คุณภาพการศึกษาให้โรงเรียน

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง

งบประมำณ 5,000          

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : ประเมินคุณภาพการศึกษาและประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัดเทศบาล

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา    งานนิเทศการศึกษา

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 28

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน แผนงำน : การศึกษา  บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ สถำนท่ีด ำเนินงำน : ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ร้อยละของจ านวน เชิงปริมำณ ผู้บริหารสถานศึกาษา ข้ันตอน

ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เอกสารท่ีจัดท าอย่าง  จ านวนเอกสารท่ีจัดท า  และคณะครู  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

 2.เพ่ือจัดท าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ ถูกต้องและเป็นไป จ านวน    10  เล่ม โรงเรียนใน  2.รวบรวมผลงานทางวิชาการของ

การพัฒนาการเรียนการสอน ตามมาตรฐานก าหนด เชิงคุณภำพ สังกัดเทศบาล หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผลงาน

ให้พนักงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (ผลส ำเร็จ) ค่าเฉล่ียร้อยละของเอกสารน าไป ทางวิชาการของครูผู้สอนท่ีได้รับ

 3. เพ่ือเป็นการเผยแพร่เอกสาร ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน รางวัลหรือการเล่ือนวิทยฐานะ

เก่ียวกับวิชาชีพครูและการจัด ความพึงพอใจ การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช านาญการพิเศษและเช่ียวชาญ 

การเรียนการสอนอย่างมี (พึงพอใจ)  3. ด าเนินการจัดเรียบเรียงผลงาน

ประสิทธิภาพ เป็นประเด็นสรุปผลท่ีส าคัญ

จัดท าเอกสารเผยแพร่ให้แก่ 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 4.การสรุปรายงานผลในโครงการ

เผยแพร่เอกสารทางวิชาการ

เพ่ือรายงานผลต่อคณะผู้บริหาร

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง

งบประมำณ 1,000          

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : จัดท าเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา    งานนิเทศการศึกษา

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 34

ล ำดับท่ี 29

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน จริยธรรมในการปฏิบิตงาน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) แผนงำน : การศึกษา  บำท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1.เพ่ือนิเทศและติดตามการจัด ร้อยละของครูท่ีเข้าร่วม เชิงปริมำณ พนักงานครูและ ข้ันตอน

การเรียนการสอนของ ได้รับการพัฒนา และ   - ผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรทางการ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ  จ านวน  150  คน ศึกษา ในสังกัด  2.แต่งตั งคณะกรรมการออก

 2.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการ  ทักษะในการท างาน เชิงคุณภำพ เทศบาล นิเทศติดตาม

นิเทศการสอนให้พนักงานครู มากย่ิงขึ น ค่าเฉล่ียร้อยละของครู  3. ก าหนดตารางการนิเทศ/

ตามแนวทางการประเมินนิเทศ (ผลส ำเร็จ) ท่ีผ่านการนิเทศอย่าง ออกแบการนิเทศ

 3.เพ่ือนิเทศการสอนงานให้ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ มีคุณภาพ  4.ออกติดตามผลการนิเทศ 

ครูผู้สอนและนิเทศการจัด ความพึงพอใจ การศึกษา

การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (พึงพอใจ)  5.สรุปและรายงานผลการ

นิเทศการศึกษา 

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูงควบคู่คุณธรรมและ

งบประมำณ 20,000        

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : นิเทศการศึกษา

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา  งานนิเทศการศึกษา

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 35

ล ำดับท่ี 30

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน จริยธรรมในการปฏิบิตงาน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) แผนงำน : การศึกษา  บาท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1.เพ่ือพัฒนาบุคคลากรท่ีเป็น ร้อยละของครูท่ีเข้าร่วม เชิงปริมำณ พนักงานครูและ ข้ันตอน

ครูวิชาการของแต่ละโรงเรียน ได้รับการพัฒนา และ   - ผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรทางการ  1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน มีความรู้ความเข้าใจ  จ านวน  150  คน ศึกษา ในสังกัด  2.แต่งตั งครูวิชาการของ

ให้มีประสิทธิภาพ  ทักษะในการท างาน เชิงคุณภำพ เทศบาล โรงเรียนในสังกัดทั ง 4 โรงเรียน 

 2.เพ่ือพัฒนางานวิชาการ มากย่ิงขึ น ค่าเฉล่ียร้อยละของครู  3.จัดท าตารางการประชุม/

ทั ง 8 กลุ่มสาระให้มีประสิทธิ (ผลส ำเร็จ) ท่ีผ่านการนิเทศอย่าง อบรมงานวิชาการ 

ภาพเพ่ิมมากขึ น ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ มีคุณภาพ  4.ลงพื นท่ีประเมินงานวิชาการ

 3.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิของ ความพึงพอใจ ทั ง 8 กลุ่มสาระ  

ผู้เรียน ในการพัฒนาวิชาการ (พึงพอใจ)  5.สรุปผลการสอบ RT,NT,

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ O-NET ผลสัมฤทธ์ิระดับชาติ  

 6.รายงานผลสัมฤทธ์ิผู้เรียน

ทั ง 4 โรงเรียน

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูงควบคู่คุณธรรมและ

งบประมำณ 5,000          

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : อบรมบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนางานวิชาการ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา    งานนิเทศการศึกษา

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 36

ล ำดับท่ี 31

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน แผนงำน : การศึกษา  บาท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ สถำนท่ีด ำเนินงำน : ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1.เพ่ือเร่งรัดคุณภาพกลุ่มวิชาการ ค่าเฉล่ียร้อยละของ เชิงปริมำณ โรงเรียนในสังกัด ข้ันตอน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนท่ีได้ยกระดับ จ านวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วม เทศบาลเมือง  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

 2.เพ่ือยกระดับวิชาการของ ผลสัมฤทธ์ิครอบคลุม จ านวน   4  แห่ง ล าพูน  2.แต่งตั งคณะกรรมการกลุ่ม

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั ง ทุกสาระการเรียนรู้ เชิงคุณภำพ วิชาการของโรงเรียนในสังกัด 

 4 โรงเรียน (ผลส ำเร็จ) ร้อยละของการ เทศบาล

 3.เพ่ือยกระดับคุณภาพการ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ด าเนินงานเป็น  3.ก าหนดการประชุมเพ่ือเร่งรัด

จัดการศึกษา โรงเรียน ความพึงพอใจ ไปตามแผนงานท่ีก าหนด คุณภาพกลุ่มวิชาการ 4 โรงเรียน 

ในสังกัดเทศบาล (พึงพอใจ)  4.ติดตามการเร่งรัดโดยลงพื นท่ี

กลุ่มวิชาการโรงเรียนในสังกัด 

 5.รายงานผลการติดตาม

เร่งรัดคุณภาพกลุ่มวิชาการ

เสนอผู้บริหาร

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง

งบประมำณ 1,000          

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : เร่งรัดคุณภาพของกลุ่มวิชาการ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา    งานนิเทศการศึกษา

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 37

ล ำดับท่ี 32

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน แผนงำน : การศึกษา  บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ สถำนท่ีด ำเนินงำน : ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1.เพ่ือวัดผลผู้เรียนในการจัดการ ค่าเฉล่ียร้อยละ เชิงปริมำณ นักเรียนทุกคน ข้ันตอน

เรียนการสอนของครูในแต่ละ ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน   - ผู้เข้าร่วมโครงการ ในสังกัด  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ภาคเรียน อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 1,800  คน เทศบาล  2.แต่งตั งคณะกรรมการวัดผล

 2.เพ่ือติดตามประเมินผลการ (ผลส ำเร็จ) เชิงคุณภำพ ประเมินผลแต่ละโครงการ 

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ร้อยละของการ  3.สร้างแบบวัดผลและการประเมิน

เทศบาล ความพึงพอใจ ด าเนินงานเป็นไป ผลโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

 3.เพ่ือสร้างแบบวัดผลและ (พึงพอใจ) ตามแผนงานท่ีก าหนด  4.ครูน าแบบประเมินไปทดลอง

ประเมินผลของครูผู้สอนแต่ละ ใช้และเก็บข้อมูล 

กลุ่มสาระ  5.รวบรวมผลการศึกษาแต่ละ

 4.เพ่ือประเมินผลการศึกษาแต่ ภาคเรียนจ านวน  2 ภาคเรียน/ 

ละปีการศึกษาของโรงเรียนใน ปีการศึกษา

สังกัด 6. สรุปและรายงานผลการ

ด าเนินงาน

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง

งบประมำณ 8,000          

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : วัดประเมินการศึกษาประจ าภาคเรียน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา  งานนิเทศการศึกษา

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 38

ล ำดับท่ี 33

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน แผนงำน : การศึกษา  บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ สถำนท่ีด ำเนินงำน : ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1.เพ่ือแนะเเนวการศึกษาต่อของ ค่าเฉล่ียร้อยละของ เชิงปริมำณ นักเรียนใน ข้ันตอน

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เด็กท่ีเข้ารับการศึกษา   - ผู้เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษา 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

 2.เพ่ือให้นักเรียนได้มีท่ีเรียนต่อ เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ น จ านวน  280  คน ในสังกัด 2.ก าหนดการแนะแนวการศึกษา

ตามการจัดการศึกษาขึ นพื นฐาน (ผลส ำเร็จ) เชิงคุณภำพ ต่อ ตามตารางก าหนดการ 

ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ร้อยละของการ 3.ติดต่อโรงเรียนท าหนังสือเชิญ

ความพึงพอใจ ด าเนินงานเป็นไป และแบบตอบรับสถานศึกษา

(พึงพอใจ) ตามแผนงานท่ีก าหนด อาชีวะเข้าแนะแนวภายใน 

โรงเรียน

 4.ลงพื นท่ีโรงเรียนในสังกัด

 เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อ  

6. สรุปและรายงานผลการ

ด าเนินงาน

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง

งบประมำณ 2,000          

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : แนะแนวการศึกษา

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา    งานนิเทศการศึกษา

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



2 - 39

ล ำดับท่ี 1

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

 บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์:ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม  ปลอดภัย  มีภูมิต้านทาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และย่ังยืน สถำนท่ีด ำเนินงำน : ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเชิงสะพานท่าขาม

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานตาม ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความ เชิงปริมำณ เด็ก  เยาวชน ข้ันตอน

อ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ใน พึงพอใจในท่ีได้ร่วมบ ารุง   - ผู้เข้าร่วมโครงการ และ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รักษาประเพณีและวัฒนธรรม  จ านวน  2,000  คน ประชาชนใน  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ด้านการส่งเสริมงานประเพณี   ท้องถ่ิน เชิงคุณภำพ จังหวัดล าพูน ด าเนินการและประชุมชี แจง

ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ผลส ำเร็จ) ร้อยละ 100  ของการด าเนิน การปฏิบัติงาน

 2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ งานเป็นไปตามก าหนดการ  3. ด าเนินการตามโครงการ

หน่วยงาน ของรัฐ  เอกชน  เด็ก ความพึงพอใจ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

 เยาวชน  ผู้สูงอายุ ประชาชน  (พึงพอใจ)  5. สรุปและรายงานผล

ท่ัวไปได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การด าเนินงาน

และช่วยกันรักษาไว้ซ่ึงศิลปะประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

 4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน

การท่องเท่ียวของจังหวัดล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

งบประมำณ 50,000        4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณและความมีเหตุผล แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : จัดงานวันลอยกระทง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

 บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์:ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม  ปลอดภัย  มีภูมิต้านทาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ เด็ก  เยาวชน ข้ันตอน

ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีของ กิจกรรมมีความ   - ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชน  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป พึงพอใจในท่ีได้ร่วม จ านวน   500  คน คณะผู้บริหาร  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

 2.  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ บ ารุงรักษาประเพณี เชิงคุณภำพ สมาชิกสภา ด าเนินการและประชุมชี แจง

รวมทั งประชาชนทุกคนได้ปฏิบัติ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน ร้อยละ 100  ของการด าเนิน พุทธศาสนิกชน การปฏิบัติงาน

กิจกรรมบ าเพ็ญกุศล พัฒนาจิตใจ (ผลส ำเร็จ) งานเป็นไปตามก าหนดการ ในจังหวัดล าพูน   3. ด าเนินการตามโครงการ

และตระหนักถึงความส าคัญของ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

พระพุทธศาสนา ความพึงพอใจ  5. สรุปและรายงานผล

 3. เพ่ือให้เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

 รวมทั งประชาชนทุกคนได้ร่วมกัน

สรรค์สร้างและสืบสานงานวัฒนธรรม

ท้องถ่ินอันเป็นการส่งเสริมแสดง

ออกซ่ึงความพร้อมเพรียงในทางท่ี

ดีงาม  และท่ีส าคัญเป็นการเสริม

สร้างความรักสมัครสมานและ

สามัคคีของคนในชุมชน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณและความมีเหตุผล แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 5,000          

สถำนท่ีด ำเนินงำน : วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : จัดงานวันเข้าพรรษา

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

 บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์:ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม  ปลอดภัย  มีภูมิต้านทานและย่ังยืน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ เด็ก เยาวชน ข้ันตอน

เอกลักษณ์ของไทยในวันวิสาขบูชา กิจกรรมมีความพึงพอ   - ผู้เข้าร่วมโครงการ  ประชาชน  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

 2. เพ่ือให้พุทธบริษัทได้ร่วมกัน ใจในการบ ารุงรักษา จ านวน   1,000    คน และ  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี เชิงคุณภำพ หัวหน้าส่วนราชการ ด าเนินการและประชุมชี แจง

งดเว้นอบายมุข ทั งปวงใน และวัฒนธรรมท้องถ่ิน ร้อยละ 100  ของการด าเนิน การปฏิบัติงาน

วันวิสาขบูชา และมุ่งปฏิบัติธรรม  (ผลส ำเร็จ) งานเป็นไปตามก าหนดการ  3. ด าเนินการตามโครงการ

บ าเพ็ญทาน  รักษาศีลให้ครบถ้วน ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ในวันส าคัญทางพุทธศาสนาด้วย ความพึงพอใจ  5. สรุปและรายงานผล

 3. เพ่ือให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมใน  (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

การประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา

 4. เพ่ือส่ือความหมายให้เยาวชน

ได้เห็นถึงความเป็นมาในวันส าคัญ

ทางพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม

สถำนท่ีด ำเนินงำน : วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : จัดงานวันวิสาขบูชา

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณและความมีเหตุผล แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 25,000        

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

 บาท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์:ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม  ปลอดภัย  มีภูมิต้านทาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือส่งเสริมรักษาวัฒนธรรม ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ  - เด็ก เยาวชน ข้ันตอน

และขนบธรรมเนียมประเพณี กิจกรรมมีความพึง  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ประชาชน และ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

อันดีงามของชาวไทย พอใจในการมีส่วน    จ านวน  500  คน หัวหน้าส่วนราชการ  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

 2. เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรม ร่วมรักษาวัฒนธรรม เชิงคุณภำพ  - คณะผู้บริหาร ด าเนินการและประชุมชี แจง

วันขึ นปีใหม่ให้ยืนยงคงอยู่ และประเพณีท้องถ่ิน ร้อยละ 100  ของการ สมาชิกสภาฯ การปฏิบัติงาน

คู่ชาวไทยสืบไป (ผลส ำเร็จ) ด าเนินงานเป็นไปตาม พนักงานเทศบาล  3. ด าเนินการตามโครงการ

 3.เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงการ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ก าหนดการ พนักงานครูฯ และ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความพึงพอใจ พนักงานจ้าง  5. สรุปและรายงานผล

ต่อองค์พระบาทสมเด็จ  (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 5ท่ีพระองค์ทรงมีต่อ

ประชาชนชาวไทย

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณและความมีเหตุผล แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 30,000        

สถำนท่ีด ำเนินงำน : วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : จัดกิจกรรมวันส าคัญ/บุคคลของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และของท้องถ่ิน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



2 - 43

ล ำดับท่ี 5

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

 บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์:ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม  ปลอดภัย  มีภูมิต้านทาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมไว้ซ่ึง ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ หัวหน้าส่วนราชการ  ข้ันตอน

ประเพณีอันดีงามท้องถ่ิน ให้ กิจกรรมมีความ   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะผู้บริหาร   1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

อนุชนรุ่นหลังสืบสานปฏิบัติ พึงพอใจในการมีส่วน จ านวน  50,000  คน พนักงาน  เด็ก   2. แต่งตั งคณะกรรมการ

สืบทอดคงไว้ต่อไป ร่วมรักษาวัฒนธรรม เชิงคุณภำพ เยาวชน  และ ด าเนินการและประชุมชี แจง

 2. เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม จารีตประเพณีและ ร้อยละ 100  ของการ ประชาชนท่ัวไป การปฏิบัติงาน

ในการถวายโคมเป็นพุทธบูชาและ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด าเนินงานเป็นไปตาม ทั งในจังหวัด  3. ด าเนินการตามโครงการ

เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง (ผลส ำเร็จ) ก าหนดการ และต่างจังหวัด  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  5. สรุปและรายงานผล

ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง ความพึงพอใจ การด าเนินงาน

พระองค์ท่ีทรงมีต่อเมืองหริภุญชัย  (พึงพอใจ)

 5. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ

กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของ

จังหวัดล าพูน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : เทศกาลโคมหลากสีบูชาพระนางจามเทวี

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณและความมีเหตุผล แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 58,000        

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

 บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์:ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม  ปลอดภัย  มีภูมิต้านทาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือให้ส่วนราชการ พ่อค้า ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ คณะผู้บริหาร  ข้ันตอน

ประชาชน  รัฐวิสากิจ ได้วางพวง กิจกรรมมีความ   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พนักงานเทศบาล  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

มาลาสักการะอนุสาวรีย์ พึงพอใจในการมีส่วน จ านวน  500  คน ส่วนราชการ  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

พระนางจามเทวี  เพ่ือร าลึกถึง ร่วมรักษาวัฒนธรรม เชิงคุณภำพ รัฐวิสาหกิจ  พ่อค้า ด าเนินการและประชุมชี แจง

พระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อ จารีตประเพณีและ ร้อยละ 100  ของการ  ประชาชน การปฏิบัติงาน

เมืองหริภุญชัย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด าเนินงานเป็นไปตาม  3. ด าเนินการตามโครงการ

 2. เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ (ผลส ำเร็จ) ก าหนดการ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ประชาชนชาวล าพูน ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  5. สรุปและรายงานผล

ความพึงพอใจ การด าเนินงาน

 (พึงพอใจ)

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณและความมีเหตุผล แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 10,000         

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : วันคล้ายวันสวรรคตพระนางจามเทวี

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

 บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์:ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม  ปลอดภัย  มีภูมิต้านทาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือให้ส่วนราชการ  พ่อค้า  ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ คณะผู้บริหาร  ข้ันตอน

ประชาชน รัฐวิสาหกิจ  ได้ กิจกรรมมีความ   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พนักงานเทศบาล  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ท าบุญตักบาตร พึงพอใจในการมีส่วน จ านวน  500  คน ส่วนราชการ  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

 2. เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณร่วมรักษาวัฒนธรรม เชิงคุณภำพ รัฐวิสาหกิจ  พ่อค้า ด าเนินการและประชุมชี แจง

 ท่ีมีต่อเมืองหริภุญชัย จารีตประเพณีและ ร้อยละ 100  ของการ  ประชาชน การปฏิบัติงาน

 3. เพ่ือให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด าเนินงานเป็นไปตาม  3. ด าเนินการตามโครงการ

พ่อค้า  ประชาชนได้แสดงออก (ผลส ำเร็จ) ก าหนดการ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ซ่ึงความกตัญญูกตเวทิตา อัน ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  5. สรุปและรายงานผล

ก่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเอง ความพึงพอใจ การด าเนินงาน

 4. เพ่ือเป็นความสิริมงคลแก่  (พึงพอใจ)

ประชาชนชาวล าพูน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : วันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณและความมีเหตุผล แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 5,000          

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 8

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

 บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์:ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม  ปลอดภัย  มีภูมิต้านทาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ เด็ก  เยาวชน ข้ันตอน

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม กิจกรรมมีความ   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนและ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ประเพณีอันดีงามของจังหวัดล าพูน พึงพอใจในการมีส่วน จ านวน  3,000  คน หัวหน้าส่วนราชการ  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

2.เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคี ร่วมรักษาวัฒนธรรม เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

การร่วมแรงร่วมใจของคนในจังหวัด จารีตประเพณีและ ร้อยละ 100  ของการ การปฏิบัติงาน

3. เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสร่วม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด าเนินงานเป็นไปตาม  3. ด าเนินการตามโครงการ

ท าบุญ ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึง (ผลส ำเร็จ) ก าหนดการ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มี ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  5. สรุปและรายงานผล

พระคุณของตนเองและครอบครัว ความพึงพอใจ การด าเนินงาน

4. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง  (พึงพอใจ)

วัฒนธรรมของจังหวัดล าพูน ให้เป็น

ท่ีรู้จักในหมู่ชน ทั งชาวไทยและ

ต่างชาติ และครอบครัว

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณและความมีเหตุผล แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 500,000      

สถำนท่ีด ำเนินงำน : วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และ ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเชิงสะพานท่าขาม

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : จัดงานวันสงกรานต์

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

(ต่อ)

5. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมของจังหวัดล าพูน ให้เป็น

วัฒนธรรมของจังหวัดล าพูน ให้เป็น

ท่ีรู้จักในหมู่ชน ทั งชาวไทยและ

ต่างชาติ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

 บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์:ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม  ปลอดภัย  มีภูมิต้านทาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือสืบสานพิธีท าบุญสืบ ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ หัวหน้าส่วนราชการ ข้ันตอน

ชะตาส่ีมุมเมืองล าพูนซ่ึงเป็น กิจกรรมมีความ   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พ่อค้า  ประชาชน  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ประเพณีส าคัญอย่างหน่ึงของ พึงพอใจในการมีส่วน จ านวน  1,500   คน รัฐวิสาหกิจ  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ชาวล้านนาท่ีเช่ือกันว่าเป็นการ ร่วมรักษาวัฒนธรรม เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

ต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมือง จารีตประเพณีและ ร้อยละ 100  ของการ การปฏิบัติงาน

 2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด าเนินงานเป็นไปตาม  3. ด าเนินการตามโครงการ

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ (ผลส ำเร็จ) ก าหนดการ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

อนุรักษ์สืบสานประเพณีและ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  5. สรุปและรายงานผล

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความพึงพอใจ การด าเนินงาน

 3. เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่  (พึงพอใจ)

ประชาชนชาวล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณและความมีเหตุผล แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 50,000        

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ประตูท่าขาม, ประตูลี , ประตูช้างสี,ประตูมหาวัน

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : ท าบุญสืบชะตาส่ีมุมเมือง

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

 บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์:ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม  ปลอดภัย  มีภูมิต้านทาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือร่วมสืบสานประเพณี ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ เด็ก  เยาวชน ข้ันตอน

วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญา กิจกรรมมีความ   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนท่ัวไปและ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ท้องถ่ิน พึงพอใจในการมีส่วน จ านวน  1,000  คน หัวหน้าส่วนราชการ  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

 2. เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึง ร่วมรักษาวัฒนธรรม เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

ความส าคัญของประเพณีวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ร้อยละ 100  ของการ การปฏิบัติงาน

และเกิดความรู้สึกหวงแหนศิลป ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด าเนินงานเป็นไปตาม  3. ด าเนินการตามโครงการ

วัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่า (ผลส ำเร็จ) ก าหนดการ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ของจังหวัดล าพูน ท านุบ ารุงพระ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  5. สรุปและรายงานผล

พุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป ความพึงพอใจ การด าเนินงาน

 3. เพ่ือให้เกิดความสามัคคีโดย  (พึงพอใจ)

การร่วมกิจกรรม

สถำนท่ีด ำเนินงำน : วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : จัดงานประเพณีด าหัวครูบาสังฆะ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณและความมีเหตุผล แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 50,000        

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

 บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์:ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม  ปลอดภัย  มีภูมิต้านทาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ เด็ก  เยาวชน ข้ันตอน

ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน กิจกรรมมีความ   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนท่ัวไปและ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน พึงพอใจในการมีส่วน จ านวน  1,000  คน หัวหน้าส่วนราชการ  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

 2. เพ่ือแสดงออกถึงความสามัคคี ร่วมรักษาวัฒนธรรม เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

โดยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน จารีตประเพณีและ ร้อยละ 100  ของการ การปฏิบัติงาน

กิจกรรมประเพณีท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด าเนินงานเป็นไปตาม  3. ด าเนินการตามโครงการ

 3. เพ่ือส่งเสริมจารีตประเพณีและ (ผลส ำเร็จ) ก าหนดการ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ส่งเสริมศาสนาให้คงอยู่ต่อไป ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  5. สรุปและรายงานผล

 4. เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรม ความพึงพอใจ การด าเนินงาน

อันเป็นมรดกของท้องถ่ินและเป็น  (พึงพอใจ)

การส่งเสริมการท่องเท่ียว

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณและความมีเหตุผล แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 50,000        

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเชิงสะพานท่าขาม  และ บ่อน  าทิพย์ดอยขะม้อ

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : ประเพณีตักน  าทิพย์และอัญเชิญน  าทิพย์จากดอนขะม้อ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

 บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์:ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG : เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม  ปลอดภัย  มีภูมิต้านทาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ หัวหน้าส่วนราชการ ข้ันตอน

ประเพณีสลากภัต สลากย้อม ซ่ึง กิจกรรมมีความ   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะผู้บริหาร  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล  าค่า เป็น พึงพอใจในการมีส่วน จ านวน   3,000  คน สมาชิกสภาฯ  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

การต่อยอดทางวัฒนธรรม ร่วมรักษาวัฒนธรรม เชิงคุณภำพ พนักงานเทศบาล ด าเนินการและประชุมชี แจง

 2.เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชน จารีตประเพณีและ ร้อยละ 100  ของการ พนักงานครูฯ การปฏิบัติงาน

ตระหนักถึงความส าคัญของ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด าเนินงานเป็นไปตาม กลุ่มผู้สูงอายุ  3. ด าเนินการตามโครงการ

วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินอันดี (ผลส ำเร็จ) ก าหนดการ กลุ่มพัฒนาสตรี  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

งาม เกิดความรู้สึกหวงแหนศิลป ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ เด็กและเยาวชน  5. สรุปและรายงานผล

วัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่า ความพึงพอใจ ประชาชนท่ัวไป การด าเนินงาน

ของจังหวัดล าพูน  (พึงพอใจ)

 3. เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้

คงอยู่ต่อไป

สถำนท่ีด ำเนินงำน : วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : ประเพณีสลากภัต สลากย้อม

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณและความมีเหตุผล แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 20,000        

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) งบประมำณ  บำท

6. SDG : เป้าหมายท่ี  3  สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพอีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย ยุทธศำสตร์:ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ระดับภาคเหนือ, ระดับประเทศ(ตามเจ้าภาพก าหนด) และ สนามกีฬาโรงเรียน

สังกัดเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ คณะผู้บริหาร ข้ันตอน

เทศบาลได้มีโอกาสแสดงความ การแข่งขันได้รับ   - จัดกิจกรรมการแข่งขัน พนักงานเทศบาล  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

สามารถในด้านทักษะการกีฬา รางวัลชนะเลิศตาม กีฬาและกรีฑานักเรียน พนักงานครูฯ  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

 2. เพ่ือเป็นการคัดเลือกนักกีฬาและ หลักเกณฑ์การ โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ นักเรียนในสังกัด  ด าเนินการและประชุม

นักกรีฑาเป็นตัวแทนของเทศบาล แข่งขันท่ีก าหนด  - กิจกรรมการแข่งขัน นร. เทศบาล ชี แจงการปฏิบัติงาน

เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ (ผลส ำเร็จ)  อปท.แห่งประเทศไทย  3. ด าเนินการตามโครงการ

และระดับประเทศและเป็นการตอบ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ระดับภาคและระดับประเทศ - ส่งทีมเข้าร่วมระดับภาค

สนองต่อนโยบายของกรมการปกครอง ความพึงพอใจ  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ส่งทีมเข้าร่วมระดับประเทศ

 3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามารถ  (พึงพอใจ) จ านวน  2,300  คน - จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา

สามัคคี และเช่ือมสัมพันธ์ระหว่างครู เชิงคุณภำพ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศ ร้อยละ 100  ของการ  5. สรุปและรายงานผล

บาลทั ง 4 โรงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด าเนินงานเป็นไปตาม การด าเนินงาน

 4. เพ่ือส่งเสริมให้นักกีฬาให้มีวินัย ก าหนดการ

รู้จักแพ้   รู้จักชนะในการกีฬา

กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน จริยธรรม และปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 

แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 160,000       

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 14

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

 บำท

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) ยุทธศำสตร์ :ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. SDG :  เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการ ร้อยละของผู้ใช้บริการ เชิงปริมำณ เด็ก   เยาวชน ข้ันตอน

หอสมุดแห่งชาติหริภุญไชย ให้  มีความพึงพอใจ ใน   - ผู้ใช้บริการ  จ านวน  นักเรียน นักศึกษา  1. ประชุมจัดท าโครงการ/

ประชาชนสามารถเข้าใจบริการได้ การได้รับบริการอย่าง   10,000  คน ประชาชนท่ัวไป  แต่งตั งคณะผู้รับผิดชอบ

อย่างต่อเน่ือง มีคุณภาพตามมาตรฐาน เชิงคุณภำพ และด าเนินการฝ่ายต่างๆ

 2. เพ่ือเป็นทางเลือกของการเรียนรู้ ทีก าหนด ร้อยละ 100  ของผู้ใช้บริการ 2. จัดท าบัญชีรายช่ือหนังสือและ

 ของเด็ก เยาวชน และประชาชน (ผลส ำเร็จ)  ได้รับประโยชน์และ ส ารวจรายช่ือหนังสือท่ีมีอยู่

ท่ัวไป ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ความรู้จากการห้องสมุด 3. ส ารวจความต้องการหนังสือ

 3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนา และยกระดับ ความพึงพอใจ ประเภทต่างๆ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน  (พึงพอใจ) 4.ประชุมคณะครู คณะกรรมการ

ให้ดีขึ นอย่างย่ังยืน ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญ สถานศึกษา เพ่ือวางแผนในการ

ประการหน่ึงในการพัฒนาประเทศ จัดหางบประมาณจัดซื อหนังสือ 

4. เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาส และวัสดุอุปกรณ์ พัฒนา

ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง ปรับปรุงห้องสมุด

ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 5.พัฒนาปรับปรุงและด าเนินการฯ

6.ให้บริการประชาชน นักศึกษา

และบุคลากรอื่นท่ีสนใจ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 80,000        

สถำนท่ีด ำเนินงำน : หอสมุดแห่งชาติหริภุญชัย  รร.สันป่ายางหลวง

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร : หอสมุดแห่งชาติหริภุญไชย

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ได้อย่างย่ังยืน

 บำท

ยุทธศำสตร์ :ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6. SDG :  เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ืออนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง 1.อนุรักษ์คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ เชิงปริมำณ นักท่องเท่ียว และ 1.เสนอโครงการ

ล าพูน (คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงษ์) ให้มี จ านวน 1 หลังให้คงอยู่สืบไป   - ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในแต่ละปี ผู้ท่ีสนใจ 2.จัดท าทะเบียนส่ิงของจัดแสดง

สภาพท่ีดีและคงอยู่สืบไป เพ่ือเป็น จ านวน 13,000 คน ในพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล าพูน

สถานท่ีรวบรวมประวัติเจ้าผู้ครอง เชิงคุณภำพ 3.จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ

นครล าพูนในอดีต การจัดแสดง  - ร้อยละของการออกแบบ/ปรับ 4.ด าเนินการตามโครงการเก็บสถิติ

ภาพถ่ายและส่ิงของสะสม เคร่ืองใช้ ปรุงโครงสร้างคุ้มเจ้าราชสัมพันธ  และแบบสอบถามความพึงพอใจ

พื นบ้านต่างๆ ท่ีบ่งบอกวิถีของ วงษ์ ท่ีแล้วเสร็จร้อยละ 100 5.วิเคราะห์ผล และบันทึกผลสถิติ

ประชาชนในท้องถ่ิน ตั งแต่อดีตจนถึง ควำมพึงพอใจ ต่างๆ และรายงานผลให้ผู้ท่ี

ปัจจุบันให้แก่คนในชุมชน นักเรียน  - ค่าเฉล่ียร้อยละความพึงพอใจ เก่ียวข้องได้รับทราบ

นักศึกษา และนักท่องเท่ียวได้เย่ียมชม ของผู้เข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ฯ 

ร้อยละ 85

ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล าพูน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน หน่วยงำนด ำเนินงำน : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ส านักปลัดเทศบาล

กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศำสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 350,000      

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

สถำนท่ีด ำเนินงำน : 10 ถนนวังซ้าย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 51000

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 16

ได้อย่างย่ังยืน

 บำท

ยุทธศำสตร์ :ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6. SDG :  เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ืออนุรักษ์คุ้มเจ้ายอดเรือน อนุรักษ์คุ้มเจ้ายอดเรือนวงษ์ เชิงปริมำณ นักท่องเท่ียว และผู้ท่ี 1.เสนอโครงการ

อาคารสถาปัตยกรรม เรือนสรไน จ านวน 1 หลังให้คงอยู่สืบไป  - ผู้เข้าชมคุ้มเจ้ายอดเรือนใน สนใจ 2.จัดท าทะเบียนส่ิงของจัดแสดง

ให้มีสภาพสมบูรณ์และคงอยู่สืบไป แต่ละปี จ านวน 8,500 คน ในคุ้มเจ้ายอดเรือน

2.เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัดแสดงอาคาร เชิงคุณภำพ 3.จัดท าแบบสอบถามผู้เข้าชม

ส่ิงของเคร่ืองใช้พื นบ้านและข้อมูล  -  ร้อยละของการออกแบบ/ปรับ 4.ด าเนินการตามโครงการ 

เก่ียวกับเจ้าผู้ครองนครล าพูน ให้แก่ ปรุงโครงสร้างคุ้มเจ้ายอดเรือน เก็บสถิติ และแบบสอบถามความ

คนในชุมชน นักเรียน นักศึกษาและ ท่ีแล้วเสร็จร้อยละ 100  พึงพอใจ

นักท่องเท่ียวได้เข้าเย่ียมชม ควำมพึงพอใจ 5.วิเคราะห์ผล และบันทึกผลสถิติ

 - ค่าเฉล่ียร้อยละความพึงพอใจ ต่างๆ และรายงานผลให้ผู้ท่ีเก่ียว

ของผู้เข้าเย่ียมชมคุ้มเจ้ายอดเรือน ข้องได้รับทราบ

ร้อยละ 85

ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : อนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถ่ิน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน หน่วยงำนด ำเนินงำน : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ส านักปลัดเทศบาล

กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศำสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 260,400       

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : 4 ถนนรถแก้ว ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 51000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



2 - 56

ล ำดับท่ี 17

ได้อย่างย่ังยืน

 บำท

ยุทธศำสตร์ :ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6. SDG :  เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือบูรณะและรักษาบ้านเก่า  - อนุรักษ์บ้านเก่าจ านวน 3 เชิงปริมำณ นักท่องเท่ียว และผู้ท่ี 1.เสนอโครงการ

2. หลังท่ีเทศบาลได้ท าการเช่าของ หลัง ให้คงอยู่สืบไป - จ านวนบ้านเก่าท่ีสามารถเปิดให้ สนใจ 2.ตรวจสอบความเรียบร้อยและ

การเคหะแห่งชาติ เพ่ือเป็นการ บริการเข้าเย่ียมชมได้ 2 หลัง ประเมินความเสียหายเพ่ือท าการ

อนุรักษ์สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม เชิงคุณภำพ ซ่อมบ ารุงและปรับปรุงอาคาร

และภูมิปัญญาท้องถ่ินของเมือง - ร้อยละของการออกแบบ / 3.จ้างเหมาท่ีปรึกษาเพ่ือออกแบบ

ล าพูน ให้คงอยู่สืบไป ปรับปรุงโครงสร้างท่ีแล้วเสร็จ และปรับปรุงอาคาร

ร้อยละ 100 4.ด าเนินการติดตามประเมินผล

ควำมพึงพอใจ 5.รายงานผลต่อคณะผู้บริหาร

 - ค่าเฉล่ียร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85

ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : อนุรักษ์บ้านเก่า

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน หน่วยงำนด ำเนินงำน : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ส านักปลัดเทศบาล

กลยุทธ์ :ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศำสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 200,000      

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : 115 117 และ 119 ถนนวังขวา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 51000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



2 - 57

ล ำดับท่ี 18

ได้อย่างย่ังยืน

 บำท

ยุทธศำสตร์ :ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6. SDG :  เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือฝึกอบรมเยาวชน  ร้อยละ 50 ของจ านวนผู้เข้ารับ เชิงปริมำณ เยาวชน/ประชาชนในเขต1.เสนอโครงการ

ประชาชนในเขตเทศบาล  พนักงาน การอบรมท่ีตอบรับเข้าร่วมเป็น  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  เทศบาล และพนักงาน 2.เตรียมการจัดฝึกอบรม

เทศบาล และผู้ท่ีสนใจให้สามารถ อาสาสมัครมัคคุเทศก์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย เทศบาล 3.ด าเนินการจัดฝึกอบรม

ให้ค าแนะน า  หรือให้ข้อมูลเก่ียวกับ 4.การประเมินและติดตามผลการ

การท่องเท่ียวในจังหวัดล าพูนได้ ฝึกอบรม

5.รายงานผลต่อคณะผู้บริหาร

ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์แก่เยาวชน ประชาชน และพนักงานเทศบาล

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน หน่วยงำนด ำเนินงำน : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ส านักปลัดเทศบาล

กลยุทธ์:ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศำสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม แผนงำน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 20,000        

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



2 - 58

ล ำดับท่ี 1

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมิองนิเวศน์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน/เป้าหมายท่ี 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา อย่างย่ังยืน
อย่างย่ังยืน สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมของ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เชิงปริมำณ 1.ประชาชนใน 17 ชุมชน 1.เขียนโครงการและน าเสนอ

ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ล าพูน มีจิตส านึกท่ีดีต่อการ 1.ความร่วมมือจากประชาชน 2.วัดทั ง 19 วัด 2.จัดท าแผนการด าเนินการแต่ละชุมชน

โดยกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดการส่ิงแวดล้อม ครอบคลุม 17  ชุมชน  3.สถานศึกษา 3.ประชาสัมพันธ์โครงการ

ต่อการจัดการส่ิงแวดล้อมร่วมกัน 2.ร้อยละ 100 ของสถานท่ีตาม 4.จัดกิจกรรม

2.เพ่ือสร้างเครือข่ายในการดูแล เป้าหมายได้รับการด าเนินการ -กิจกรรมวัดประชารัฐ

ส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน และร่วมกัน ตามกิจกรรมภายใต้ โครงการฯ -กิจกรรมจัดแสดงผลงานเมือง

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดและ เชิงคุณภำพ ส่ิงแวดล้อมย่ังยืน

ถูกสุขลักษณะ ไม่กระทบต่อการ 1. สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่ี -กิจกรรมถนนประชารัฐ

ด ารงชีวิต ด าเนินโครงการ มีความสะอาด -กิจกรรมการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ -กิจกรรมส่งเสริมการลดก๊าซเรือน

2. ประชาชนได้รับการเผยแพร่ กระจกเพ่ือมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า

ความรู้ในการจัดการส่ิงแวดล้อม 5. ประเมินผลความพึงพอใจ

6. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ

พ.ศ. 2563

50,000งบประมำณ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562

กลยุทธ์: สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการ

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: สร้างจิตส านึกในการจัดการส่ิงแวดล้อม

หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 2

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมิองนิเวศน์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 6 การจัดให้มีน  าสะอาดและสุขอนามัยอย่างย่ังยืน อย่างย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือพัฒนาส้วมสาธารณะรองรับ ประชาชนได้ใช้ห้องน  าสาธารณะ เชิงปริมำณ 1.ประชาชนท่ีใช้ห้องน  า 1. เขียนโครงการพร้อมเสนอ

ประชาชนท่ัวไปและนักท่องเท่ียว ท่ีอยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน ร้อยละ 50 ของส้วมสาธารณะ สาธารณะในเขตเทศบาล โครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ

อย่างเพียงพอ ผ่านมาตราฐานส้วมสาธารณะ 2. วางแผนการด าเนินการ

2.เพ่ือให้ส้วมสาธารณะภายในเขต ระดับประเทศ (HAS) 3. ท าหนังสือประชาสัมพันธ์

เทศบาลฯ ได้รับการตรวจสอบและ เชิงคุณภำพ 4. จัดส่งเกณฑ์การประเมินส้วม

ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ส้วม ส้วมสาธารณะภายในเขต สาธารณะระดับประเทศ(HAS)และ

สาธารณะระดับประเทศ(HAS) เทศบาลฯผ่านเกณฑ์มาตราฐาน ก าหนดการตรวจส้วมสาธารณะ

3. เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ ส้วมสาธารณะระดับประเทศ 5. ออกส ารวจส้วมตามเกณฑ์

ส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลเมือง (HAS) การประเมิน

ล าพูน 6. แจ้งผลการตรวจตามเกณฑ์

การประเมิน

7. ประเมินผลความพึงพอใจฯ

8. สรุปผลและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

5,000

                       ควำมสอดคล้อง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์: สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการ

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: พัฒนาห้องน  าสาธารณะ

งบประมำณ

วัตถุประสงค์โครงการ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 60

ล ำดับท่ี 3

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมิองนิเวศน์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน/เป้าหมายท่ี 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา อย่างย่ังยืน

อย่างย่ังยืน สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.  เพ่ือปลูกจิตส านึกและส่งเสริม ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีส่งก าจัด เชิงปริมำณ ประชาชนในเขต 1. เขียนโครงการพร้อมเสนอ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ลดลงและขยะมูลฝอยอันตราย ปริมาณวัสดุรีไซเคิลท่ีรับบริจาค เทศบาล17 ชุมชน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ

คัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ถูกก าจัดอย่างถูกวิธี เพ่ิมขึ นจากปีงบประมาณ 2562 3.จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ

2. เพ่ือรวบรวมวัสดุรีไซเคิลท่ีได้จาก ร้อยละ 5 คัดแยกขยะเพ่ือการพัฒนาฯ

การคัดแยกขยะมูลฝอยและการ เชิงคุณภำพ -กิจกรรมรวบรวมขยะอันตรายไปก าจัด

บริจาคเพ่ือใช้ประโยชน์ การคัดแยกขยะประเภทต่างๆ -กิจกรรมรับบริจาคอลูมิเนียมเพ่ือ

2. เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้และป้อง จัดท าขาเทียมพระราชทาน

และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย กัน สารพิษปนเป้ือนสู่ชุมชน -กิจกรรมรับบริจาคปฏิทินเก่าเพ่ือผลิต

ของประชาชน อักษรเบลล์

-กิจกรรมคัดแยกขยะเปียกจากต้นทาง

5. ประเมินผลความพึงพอใจ

6. สรุปผลและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

งบประมำณ 5,000

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: คัดแยกขยะเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

                       ควำมสอดคล้อง

วัตถุประสงค์โครงการ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์: สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการ

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 61

ล ำดับท่ี 4

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมิองนิเวศน์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน อย่างย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือลดปริมาณขยะอินทรีย์ก่อน ปริมาณขยะอินทรีย์ลดลง เชิงปริมำณ 1.ประชาชนในเขต 1. เขียนโครงการพร้อมเสนอ

เข้าสู่กระบวนการก าจัดอย่างถูกวิธี ปริมาณปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ิมขึ นจาก เทศบาล 17 ชุมชนท่ี โครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ

2.แปรรูป ขยะอินทรีย์ เช่น ก่ิงไม้ ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 20 เข้าร่วม 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น

ใบไม้และเศษผักผลไม้ ในเขตพื นท่ี เชิงคุณภำพ ส าหรับผลิตปุ๋ยหมัก

เทศบาลเมืองล าพูน และน าปุ๋ยหมัก ขยะจากเศษอินทรีย์ถูกน าไปใช้ 3.ด าเนินการตามแผนการด าเนิน

ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานโครงการ

4. สรุปผลและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: จัดท าปุ๋ยหมักชีวภาพ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์: สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการ

งบประมำณ 20,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 62

ล ำดับท่ี 5

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมิองนิเวศน์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 6 การจัดให้มีน  าสะอาดและสุขอนามัยอย่างย่ังยืน อย่างย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือลดปริมาณขยะอินทรีย์ก่อน ปริมาณขยะอินทรีย์ลดลง เชิงปริมำณ ประชาชนในเขต 1. เขียนโครงการพร้อมเสนอ

เข้าสู่กระบวนการก าจัดอย่างถูกวิธี ปริมาณปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ิมขึ นจาก เทศบาล 17 ชุมชน โครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ

2.แปรรูป ขยะอินทรีย์ เช่น ก่ิงไม้ ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 20 ท่ีเข้าร่วม 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น

ใบไม้และเศษผักผลไม้ ในเขตพื นท่ี เชิงคุณภำพ ส าหรับผลิตปุ๋ยหมัก

เทศบาลเมืองล าพูน และน าปุ๋ยหมัก ขยะจากเศษอินทรีย์ถูกน าไปใช้ 3.ด าเนินการตามแผนการด าเนิน

ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานโครงการ

4. สรุปผลและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

25,000

พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: เฝ้าระวังน  าอุปโภคและบริโภคในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562

กลยุทธ์: สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการ

งบประมำณ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมิองนิเวศน์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน อย่างย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมปริมาณขยะมูลฝอยท่ีส่งก าจัด แยกประเภทขยะรีไซเคิลได้ถูกต้อง ประชาชน 17 ชุมชน 1.เขียนโครงการและน าเสนอ

มือ ด้านการบริหารจัดการขยะมูล ลดลง โครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” 2.วางแผนประชุมร่วมกับคณะ

2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในเขต กรรมการธนาคารขยะชุมชน

เทศบาลเมืองล าพูนมีการคัดแยก 3.วางแผนการด าเนินกิจกรรม

ขยะจากต้นทาง ธนาคารขยะชุมชน

4.ด าเนินกิจกรรม ครั งท่ี 1

5.ประเมินผลความพึงพอใจฯ

6.บันทึกและรายงานผล ครั งท่ี 1 

7.ด าเนินกิจกรรม ครั งท่ี 2 

8.ประเมินผลความพึงพอใจฯ

9.บันทึกและรายงานผล ครั งท่ี 2

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: ธนาคารขยะชุมชน

งบประมำณ 20,000

วัตถุประสงค์โครงการ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์: สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมิองนิเวศน์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน อย่างย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีส่งก าจัด แยกประเภทขยะรีไซเคิลได้ถูกต้อง ประชาชน 17 ชุมชน 1.เขียนโครงการพร้อมเสนอขออนุมัติ

ภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่าย ลดลง 2.ประชุมวางแผนการด าเนิน

ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โครงการร่วมกัน

จากต้นทาง 3.ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย

3. เพ่ือส่งเสริมและปลูกจิตส านึกใน 4.ท าหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ

การคัดแยกขยะมูลฝอยแก่เยาวชนและ 5.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ กับ

ประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ัวไปโดยวิธีการเคาะ

4. เพ่ือสืบสานประเพณีทางพระพุทธ ประตูบ้านและขอรับบริจาคขยะฯ

ศาสนาให้ย่ังยืนสืบไป 6.รวบรวมขยะรีไซเคิลจากจุด

รับบริจาคทั ง 17 ชุมชน

7.จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล

8. ประเมินผลความพึงพอใจฯ

9. สรุปผลและรายงานผลฯ

งบประมำณ 20,000

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562

กลยุทธ์: สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: ผ้าป่าขยะรีไซเคิล

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมิองนิเวศน์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสาหรับ อย่างย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้อง ชุมชนในเขตเทศบาลฯ สะอาด เชิงปริมำณ ชุมชนเขตเทศบาลฯ 1. แต่งตั งคณะกรรมการฯ

กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล มีการจัดการขยะแต่ละประเภท 1.ชุมชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อย 2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ 

เมืองล าพูน แผนพัฒนาท้องถ่ิน กว่าร้อยละ 80ของชุมชนทั งหมด และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชน 2.ร้อยละ 70 ของจ านวนบ้านน่า 3. แจ้งประธานคณะกรรมการ

ร่วมกันรักษาความสะอาด สภาพ อยู่และถนนน่ามองผ่านเกณฑ์ ชุมชนให้รับทราบเร่ืองการคัดเลือก

แวดล้อม มีการจัดการขยะแต่ละ การประเมินผล 4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ประเภทอย่างถูกสุขลักษณะไม่เป็น เชิงปริมำณ 5. คณะกรรมการตรวจประเมิน

แหล่งพาหะน าโรค 1.ภูมิทัศน์ในชุมชนสะอาด น่ามอง ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

3. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า 2.ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแล โดยให้ชุมชนคัดเลือก

บ้านเป็นชุมชนในเมืองน่าอยู่ รักษาความสะอาดทั งในบ้านของ 6. แจ้งผลการคัดเลือกให้ชุมชน 

ตนเองและถนนสาธารณะ รับทราบ

7. มอบรางวัลแก่ชุมชนและบ้าน

ท่ีชนะการคัดเลือก

งบประมำณ 30,000

พ.ศ. 2563

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: บ้านน่าอยู่คู่เศรษฐกิจพอเพียง

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์: สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมิองนิเวศน์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 6 รับรองการมีน  าใช้ การจัดการน  าและสุขาภิบาลท่ีย่ังยืน อย่างย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือบ ารุงรักษาท่อ/ราง 1.การระบายน  าเป็นไป จ านวนท่อ/รางระบายน  า ประชาชนในเขตเทศบาล1.จัดท าบันทึกขออนุมัติจ้างเหมา

ฝาท่อระบายน  า ด้วยความสะดวก ไม่มี ท่ีขุดลอก ร้อยละของท่อ/ราง ความพึงพอใจ ไม่น้อย 2.ส่งเอกสารจ้างเหมาให้กองคลัง

2.เพ่ือป้องกันมิให้เกิดน  า น  าท่วมขัง และไม่ก่อให้ ระบายน  า ท่ีขุดลอกล้างสะอาด กว่าร้อยละ 85% ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ

ท่วมขัง และแก้ไขปัญหา เกิดความเดือดร้อนแก่ 3.ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามก าหนด

ความเดือดร้อนให้กับประชาชน ประชาชน 4.ผู้ควบคุมงานจ้างรายงานผล

2.เอกชนผู้มีความ การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้

ช านาญมีส่วนร่วมการ คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ด าเนินงานของเทศบาล 5.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.สามารถแก้ไขปัญหา รายงานผลการตรวจรับงานให้

ความเดือดร้อนให้แก่ ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติเบิกจ่าย

ประชาชนได้มากย่ิงขึ น 6.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

7.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบ

ฎีกาก่อนเบิกจ่าย

8.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

งบประมำณ 1,000,620

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: บริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 10.1

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมิองนิเวศน์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 6 รับรองการมีน  าใช้ การจัดการน  าและสุขาภิบาลท่ีย่ังยืน อย่างย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอก พื นท่ีถนนหลังสนามกีฬา ประชาชนในเขต 1.ขออนุมัติจัดท าโครงการ,เสนอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม้ประดับ สวนสาธารณะ 840.00 ม²  คูเมือง 15 คูเมือง เทศบาล ความพึงพอใจ โครงการ

เน่ืองในโอกาสมหามงคล สวนหย่อม รอบคูเมือง เกาะกลางถนนรอบเมืองนอก, ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85%2.จัดเตรียมพื นท่ีด าเนินกิจกรรม

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เกาะกลางถนนมีสภาพ รอบเมืองใน 3.ส่งเอกสารด าเนินงานโครงการฯ

2.เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ท่ีเป็นระเบียบ เรียบร้อย ให้กองคลังประกอบการจัดซื อ/จ้าง

เมืองให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม 4.ด าเนินการตามโครงการ

เรียบร้อย สวยงาม 5.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุ

กองคลัง

6.งานตรวจสอบภายในตรวจฎีกา

ก่อนเบิกจ่าย

7.ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการ

งบประมำณ 110,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: จัดภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมิองนิเวศน์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 6 รับรองการมีน  าใช้ การจัดการน  าและสุขาภิบาลท่ีย่ังยืน อย่างย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือดูแลรักษา ปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สวนสาธารณะ 6 ประชาชนในเขต 1.จัดท าข้อก าหนดขอบเขตงาน

ภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สวนหย่อม รอบคูเมือง แห่ง เกาะกลางถนน เทศบาล 2.ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการ

สวนหย่อม รอบคูเมือง เกาะกลางถนน ฯลฯ 19 เกาะ ได้รับการ ความพึงพอใจ 3.แจ้งผู้รับจ้างทราบขอบเขตงาน

เกาะกลางถนน ฯลฯ ได้รับการดูแลบ ารุงรักษา ดูแล ปรับปรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.ผู้รับจ้างด าเนินงานตามข้อ

ให้มีความเป็นระเบียบ ให้สะอาด สวยงาม ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 85% ก าหนด

เรียบร้อย สวยงาม และเป็นสถานท่ีพักผ่อน 5.จัดส่งเอกสารการด าเนินงานของ

ประชาชนใช้เป็นสถานท่ี หย่อนใจ  ผู้รับจ้างให้งานพัสดุฯ กองคลัง

พักผ่อนหย่อนใจ 6.กองคลังจัดท าบันทึกข้อตกลงจ้าง

7.ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด

8.ผู้ควบคุมงานจ้งรายงานผล

การด าเนินงานของผู้รับจ้างให้

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

งบประมำณ 1,669,160

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงกำร: จัดภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย เบิกจ่าย

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

(ต่อ)

9.คณะกรรมการรับงานจ้าง

รายงานผลการรับงานจ้างให้

ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

10.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุ

กองคลัง

11.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

12.ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับ

ผู้รับจ้าง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 11

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมิองนิเวศน์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 6 รับรองการมีน  าใช้ การจัดการน  าและสุขาภิบาลท่ีย่ังยืน อย่างย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ถนนรอบเมืองในถนนรอบเมืองนอกประชาชนในเขตเทศบาล1.จัดท าโครงการ,เสนอโครงการ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนน เฉลิมพระเกียรติ ถนนหลังส านักงานป่าไม้ ความพึงพอใจไม่น้อย 2.บันทึกเชิญชวนคณะผู้บริหาร

เน่ืองในโอกาสมหามงคล ให้มีความเป็นระเบียบ กว่าร้อยละ 85% สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เรียบร้อย สวยงาม ชุมชน พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงาน

2.ปรับปรุง บ ารุงรักษา  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกิจกรรม,

สภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะ   ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

สวนหย่อม ,ถนน 3.ส ารวจ/จัดเตรียมพื นท่ีด าเนินงาน

เฉลิมพระเกียรติ 4.ส่งเอกสารด าเนินโครงการให้

กองคลังประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

5.ด าเนินการตามโครงการและ

รายงานจังหวัด

6.จัดท าฎีกา,ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

7.ด าเนินการเบิกจ่ายฎีกา

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการ

งบประมำณ 150,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 12

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมิองนิเวศน์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 6 รับรองการมีน  าใช้ การจัดการน  าและสุขาภิบาลท่ีย่ังยืน อย่างย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือน าขยะท่ีได้จากบ้านเรือนไป จ้างเหมาบริษัทเอกชนเก็บขน ไม่มีขยะ,ก่ิงไม้ ใบไม้ ตกค้าง ประชาชนในเขตเทศบาล1.จัดท าบันทึกขออนุมัติจ้างเหมา

ก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และก าจัดขยะมูลฝอย ก่ิงไม้, ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม ความพึงพอใจไม่น้อย 2.ส่งเอกสารสจ้างเหมาให้กอง

2.เพ่ือรักษาความสะอาดและความ ใบไม้ น าไปก าจัดอย่างถูกหลัก กว่าร้อยละ 85% คลังด าเนินการตามระเบียบพัสดุ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สุขาภิบาล 3.ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามก าหนด

 สัญญาจ้าง

 4.ผู้ควบคุมงานจ้างรายงานผล

 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้

 คณะกรรมการตรวจการจ้าง

5.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ราย

งานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

6.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

7.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบ

ฎีกาก่อนเบิกจ่าย

8.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563                       ควำมสอดคล้อง

7,098,300งบประมำณ

กลยุทธ์: สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการ

หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ

โครงกำร: บริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอย

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: สาธารณสุข บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน
6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ร้านแต่งผม - เสริมสวย ผ่าน เชิงปริมำณ ผู้ประกอบการร้าน 1.เขียนและเสนอโครงการ เพ่ือ

ด้านสุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล 1. ผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมไม่ แต่งผมเสริมสวย ขอรับความเห็นชอบและอนุมัติ

2. เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานในการ น้อยกว่าร้อยละ 70 ของร้านทั งหมด โครงการจากผู้บริหาร

บริการให้กับผู้มาใช้บริการ 2. ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมอบรม 2.ให้บริการแต่งผมเสริมสวย

3. เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีความรู้เพ่ิมขึ นโดยผ่านเกณฑ์การ เคล่ือนท่ีแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ

ระหว่างชมรมแต่งผม-เสริมสวย ทดสอบร้อยละ 90 3.ออกตรวจมาตรฐานสถาน

และสถานท่ีศึกษาดูงาน 3. แต่งผมเสริมสวยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบการแต่งผมเสริมสวย

สุขาภิบาลในระดับดีขึ นไปร้อยละ 100 4.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

เชิงคุณภำพ 5.ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

1.สถานบริการแต่งผมเสริมสวย 6.ประเมินความพึงพอใจฯ

เป็นร้านท่ีผ่านมาตรฐานสุขาภิบาล 7.สรุปผลการด าเนินงานและน า

2. ผู้ประกอบการมีความรู้ในด้าน เสนอต่อผู้บริหาร

สุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์: พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมำณ 100,000

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: ส่งเสริมอบรมผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสาธารณสุข
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: สาธารณสุข บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้าน ร้านอาหารแผงลอยผ่านเกณฑ์ เชิงปริมำณ ผู้ประกอบการร้านค้า 1. เขียนและเสนอโครงการฯ

อาหารแผงลอยในเขตเทศบาลฯ มาตรฐานสุขาภิบาล 1. ร้อยละ 100 ของร้านอาหาร แผงลอย 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลด ละ 

ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะตาม แผงลอยจ าหน่ายอาหารได้รับการ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุ

มาตรฐานสุขาภิบาล ตรวจมาตรฐานสุขาภิบาล อาหาร และกิจกรรมลดรับ ลดใช้

2. ร้อยละ 100 ของร้านอาหาร ลดให้ถุงพลาสติกหูหิ ว

แผงลอยจ าหน่ายอาหารได้รับการ 3. ตรวจประเมินร้านอาหารและ

ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย แผงลอยจ าหน่ายอาหารตาม

3. ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่าย มาตรฐานสุขาภิบาล และตรวจ

อาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขา โคลิฟอร์มแบคทีเรียในภาชนะและ

ภิบาลอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ80 มือผู้สัมผัสอาหาร

เชิงคุณภำพ 4. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้

ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่าย ประกอบการและมอบป้ายอาหาร

อาหารได้รับการตรวจมาตรฐาน สะอาด รสชาติอร่อย แก่ร้านท่ี

สุขาภิบาลตามหลักเกณฑ์และ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารท่ีถูกต้อง 5. ประเมินความพึงพอใจฯ

ตามมาตรฐานสุขาภิบาล 6. สรุปผลการด าเนินงานฯ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมำณ 30,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสาธารณสุข



2 - 74

ล ำดับท่ี 3

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: สาธารณสุข บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังสารปนเป้ือน แผงจ าหน่ายสินค้าในตลาดผ่าน เชิงปริมำณ ผู้ประกอบการร้านค้า 1.เขียนและเสนอโครงการฯ

ในอาหารท่ีจ าหน่ายในตลาดสด เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล 1. ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าเข้า แผงลอย 2.ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน

2.เพ่ือให้ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้า ร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส่ือต่างๆ

ในตลาดได้รับความรู้เก่ียวกับสาร 2. ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้ามี 3.เก็บตัวอย่างอาหารเพ่ือหาสาร

ปนเป้ือนในอาหาร ความรู้เพ่ิมขึ น โดยผ่านเกณฑ์การ ปนเป้ือน

ทดสอบร้อยละ 90 4.ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน

3. จ านวนแผงจ าหน่ายสินค้าใน เขียงหมูและโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ

ตลาดเทศบาลฯ ได้รับการตรวจ 5.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ

สารปนเป้ือนในอาหาร ร้อยละ 100 การ และมอบป้ายอาหารปลอดภัย

4. แผงจ าหน่ายสินค้าตรวจไม่พบ แก่ร้านท่ีไม่พบสารปนเป้ือน

สารปนเป้ือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 6. ประเมินความพึงพอใจฯ

เชิงคุณภำพ 7. สรุปผลการด าเนินงานและน า

1.ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าน า เสนอต่อผู้บริหาร

ความรู้ไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.แผงจ าหน่ายสินค้าในตลาดเทศบาล 

จ าหน่ายสินค้าท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: ตลาดสดน่าซื อ

งบประมำณ 20,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์: พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสาธารณสุข



2 - 75

ล ำดับท่ี 4

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: สาธารณสุข บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือตรวจหาสารโพลาร์ในน  ามัน ร้านจ าหน่ายอาหารทอดใช้น  ามันเชิงปริมำณ ผู้ประกอบการร้านค้า 1. เขียนและเสนอโครงการฯ

ทอดซ  า แก่ผู้ประกอบการจ าหน่าย ท่ีปลอดภัย ร้านจ าหน่ายอาหารทอดได้รับการ ท่ีจ าหน่ายอาหารทอด 2. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน

อาหารทอด ตรวจสารโพลาร์ในน  ามันทอดซ  า ส่ือต่างๆ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 3. ก าหนดแผนการด าเนินงาน

เชิงคุณภำพ 4. ออกตรวจสารโพลาร์ในน  ามัน

ร้อยละของร้านจ าหน่ายอาหารทอด ทอดซ  าแก่ผู้ประกอบการจ าหน่าย

ตรวจไม่พบสารโพลาร์เกินมาตรฐาน อาหารทอด

5. แจ้งผลการตรวจน  ามันทอดซ  า

แก่ผู้ประกอบการ

6. ประเมินความพึงพอใจฯ

7.สรุปผลการด าเนินงานและน า

เสนอต่อผู้บริหาร

กลยุทธ์: พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

งบประมำณ 10,000

โครงกำร: แก้ไขปัญหาน  ามันทอดซ  า

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสาธารณสุข



2 - 76

ล ำดับท่ี 5

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: สาธารณสุข บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ 1.ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมำณ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 1.จัดท าและขออนุมัติโครงการ

ดูแลสุขภาพ มีค่าเฉล่ียดัชนีความสุขหลังการ 1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย เมืองล าพูน จ านวน   2.ประสานงานผู้เก่ียวข้องเพ่ือ

2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการพบปะ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม ตามวันและเวลาท่ี200 คน  ชี แจงการด าเนินงานตามโครงการ

สังสรรค์-แลกเปล่ียนความรู้ (ผลลัพธ์) ก าหนด 3.จัดกิจกรรมการอบรม

2. ร้อยละ85 ของกลุ่มเป้าหมาย เชิงคุณภำพ 4.จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

มีค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจอยู่ใน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉล่ีย 5.สรุปผลประเมินความพึงพอใจ

ระดับพึงพอใจมาก การมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ และประเมินดัชนีความสุข

(พึงพอใจ) หลังการอบรม ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองการแพทย์

กลยุทธ์: ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

งบประมำณ 200,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร: ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสาธารณสุข



2 - 77

ล ำดับท่ี 6

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: สาธารณสุข บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือให้กลุ่มแกนน าสุขภาพ 1.ร้อยละ 100 มีกลุ่มแกนน า เชิงปริมำณ แกนน าด้านสุขภาพ 1. จัดท าโครงการ

ชุมชนได้รับความรู้ในการ สุขภาพชุมชน ครบทั ง 17 ชุมชน 1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย ชุมชนเมืองล าพูน  2. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ

ดูแลสุขภาพ (ผลลัพธ์) เข้าร่วมกิจกรรม ตามวันและเวลาท่ีจ านวน 113 คน  3. ประสานงานกลุ่มแกนน าด้าน

2. เพ่ือให้กลุ่มแกนน าสุขภาพ 2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายก าหนด สุขภาพชุมชนเพ่ือชี แจงการด าเนิน

ชุมชนได้มีการการแลกเปล่ียน มีค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจอยู่ใน เชิงคุณภำพ งานตามโครงการ

เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ ระดับพึงพอใจมาก 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉล่ีย 4. จัดกิจกรรมด าเนินการอบรม

สุขภาพชุมชนได้ (พึงพอใจ) คะแนนความรู้หลังการอบรม แกนน าสุขภาพชุมชน

ร้อยละ 80 5. สรุปผลการด าเนินงานและ

ประเมินความพึงพอใจ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร: อบรมกลุ่มแกนน าด้านสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองล าพูน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองการแพทย์

กลยุทธ์: พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

งบประมำณ 50,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสาธารณสุข



2 - 78

ล ำดับท่ี 1

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน
6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้แก่ ผู้ผ่านการอบรมสามารถ - ผู้เข้ำรับกำรอบรม - ผู้น าชุมชน 17 ชุมชน 1. การส ารวจความต้องการ

ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไข น าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้    จ านวน 85 คน ชุมชนละ 5 คน การฝึกอบรม

ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล ร้อยละ85 - ระดับผลสัมฤทธ์ิ - ผู้เข้ารับการอบรม 2. การออกแบบหลักสูตร

2. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม  การเรียนรู้ของผู้เข้า มีความพึงพอใจ 3. การเตรียมความพร้อม

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา รับการอบรม ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 ในการด าเนินการ

เสพติดตามแนวทางการด าเนินงาน 4. การด าเนินการฝึกอบรม

กองทุนแม่ของแผ่นดินและเป็นการ 5. การติดตามและประเมิน

บูรณาการ การท างานด้านการป้อง ผลการฝึกอบรม

กันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีส่ง

เสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองล าพูนได้มีโอกาสแลก

เปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการ

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงกำร: ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์: พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมำณ 30,000

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน



2 - 79

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

(ต่อ)

4.เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

และด าเนินงานขับเคล่ือนกิจกรรม

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม

5. เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ต าบล ในเมืองและกองทุนต่าง ๆ 

ภายในชุมชน ท่ีด าเนินงานเก่ียวเน่ือง

กับการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน



2 - 80

ล ำดับท่ี 2

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 5 ความเท่าเทียมกันทางเพศการพัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือส่งเสริมให้สตรีในชุมชน ผู้ผ่านการอบรมสามารถ - ผู้เข้ารับการอบรม - แกนน าสตรี 1. การส ารวจความต้องการ

มีความรู้ ความเข้าใจ ใน น าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้    จ านวน   50   คน ทั ง 17 ชุมชน การฝึกอบรม

บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ร้อยละ 85 - ระดับผลสัมฤทธ์ิ - ผู้เข้ารับการอบรม 2. การออกแบบหลักสูตร

2.เพ่ือเป็นการพัฒนา  การเรียนรู้ของผู้เข้า มีความพึงพอใจ 3. การเตรียมความพร้อมใน

บุคลิกของสตรี รับการอบรม ร้อยละ 80 ร้อยละ 96 การด าเนินการ

3. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ 4. การด าเนินการฝึกอบรม

สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการ 5. การติดตามและประเมิน

ของสตรี ผลการฝึกอบรม

4. เพ่ือเป็นการสนับสนุนและ

ขับเคล่ือนงานกลุ่มสตรีต าบลใน

เมืองให้มีประสิทธิผลมากย่ิงขึ น

พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงกำร: พัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

งบประมำณ 20,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน



2 - 81

ล ำดับท่ี 3

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยท่ัวถึงพร้อมรับความเปล่ียนแปลงและ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลพื นฐาน - เทศบาลได้ข้อมูลชุมชน - มีการส ารวจข้อมูล จปฐ.  - ประชาชน ทั ง  1.ขออนุมัติจัดท าโครงการฯ

มีประสิทธิภาพสามารถบันทึก ของผู้ท่ีอาศัยอยู่จริงสามารถ ตามครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่จริง    17 ชุมชน 2.จัดประชุมชี แจงท าความเข้าใจแก่

และประมวลผลได้ทันตามระยะ น าไปใช้ประโยชน์ได้ ครบร้อยละ 100  - หน่วยผู้ใช้ข้อมูล อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื นฐาน

ท่ีก าหนด - ผ่านเกณฑ์การประเมินตัว - ระยะเวลาท่ีมีการส ารวจ.     มีความพึงพอใจ 3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั ง 17

2.เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน ชี วัด ทั ง 31 ตัวชี วัด ข้อมูล จปฐ.มีความล่าช้า    ไม่น้อยกว่า ชุมชน ถึงระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล

มีข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชนท่ี จากก าหนดให้แล้วเสร็จ    ร้อยละ 85 4.จัดเก็บข้อมูลพื นฐานครัวเรือน

ถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ เท่ำกับ 0 5.บันทึกและประมวลผลข้อมูล

3.เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน 6.ร่วมส านักงานพัฒนาชุมชน

สามารถน าข้อมูลจากการส ารวจ อ าเภอเมืองล าพูนน าเสนอ

ไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหา ผลการจัดเก็บข้อมูลพื นฐาน

และพัฒนาชุมชนได้ 7.ติดตาม ประเมินผลโครงการ 

8.จัดท ารูปเล่มข้อมูลพื นฐาน

ให้กับส่วนราชการ/ประธาน

ชุมชน/หน.อสม. เพ่ือน าไปใช้

ประโยชน์ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงกำร: ส ารวจข้อมูลพื นฐานชุมชน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

งบประมำณ 20,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
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ในสังคม

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล  า/เป้าหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหย

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับ ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ผู้มีสิทธิได้รับเบี ยยังชีพ ผู้มีสิทธิได้รับเบี ยยังชีพฯ 1. ขออนุมัติเสนอโครงการ

เงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ เบี ยยังชีพ ได้รับเงินเบี ยยังชีพ ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ในเขตเทศบาลเมือง 2. จัดท าโครงการ

เป็นไปตามระยะเวลา ตามสิทธิ ร้อยละ 100 ขึ นทะเบียนรับสิทธิ ล าพูน จ านวน 275 คน 3. จัดท าบันทึกขอข้อมูลผู้สูงอายุ 

ท่ีก าหนด เบี ยยังชีพฯ ร้อยละ 100 4. จัดท าประกาศการลงทะเบียน

2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ 5. จัดท าค าส่ังแต่งตั งคณะท างาน

ประชาสัมพันธ์ในการรับลงทะเบียน 6. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 7.ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน

ผู้ป่วยเอดส์ 8. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

3. เพ่ือเป็นการลดขั นตอนการ อละลงประกาศลงใน web site

ปฏิบัติงานอ านวยความสะดวกเพ่ิม 9. จัดท าประกาศบัญชี

ประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ 10. รายงานผลการด าเนินงานให้

สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ผู้บริหารทราบ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม โครงกำร: ประชาสัมพันธ์การขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับสวัสดิการเบี ยยังชีพ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการเสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล  า หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการแก่ประชาชน

งบประมำณ 10,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: ศูนย์นันทนาการ เทศบาลเมืองล าพูน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้น าไป  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 50คนพนักงาน เจ้าหน้าท่ี 1. ขออนุมัติจัดท าโครงการ

กาย และส้รางเสริมสุขภาพท่ี สู่ การปฏิบัติเองได้ ร้อยละ 100 ระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้ เทศบาลเมืองล าพูนและ 2. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร

ดี ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้ารับการอบรม ร้อยละ80 ประชาชนในเขตเทศบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายแกนน า เมืองล าพูนทั ง 17 ชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

การออกก าลังกายระหว่าง ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.จัดเตรียมสถานท่ี เอกสาร วัสดุ

บุคลากรเทศบาล กับประชาชน ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อุปกรณ์

3.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี ร้อยละ 90 4. จัดกิจกรรมออกก าลังกายด้วย

การออกก าลังกายอย่างต่อเน่ือง การโยคะ

5.ประเมินผลโครงการฯโดยใช้แบบ

สอบถามความพึงพอใจ

6. รายงานผลการด าเนิน

งานเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตาม

ล าดับชั น

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร: นันทนาการดี ชีวีสุข

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

งบประมำณ 40,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 17 เทศบาลเมืองล าพูน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล  า

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ มีค่าเฉล่ีย ผู้ประสบภัยพิบัติ ท่ีย่ืนค าร้อง ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ ก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติ

ของผู้ประสบปัญหาทางด้าน ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ได้รับการช่วยเหลือตามก าหนด ในเขตเทศบาลเมือง 1. ขออนุมัติจัดท าโครงการฯ

สาธารณภัยและด้านสังคมต่างๆ ร้อยละ100 ล าพูน 17 ชุมชน 2.จัดตั งคกก.ช่วยเหลือประชาชน

2.เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ ตามโครงการสวัสดิการสงเคราะห์

ท่ีมีฐานะยากจน คนพิการ และ มีค่าเฉล่ียความพึงพอ และช่วยเหลือประชาชน

ผู้สุงอายุท่ีขาดการดูแลให้มีคุณ ใจ ร้อยละ 85 3.จัดท าระเบียบวาระ และเตรียม

ภาพชีวิตท่ีดี เอกสารประกอบการประชุม

3.เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และเตรียมการประชุมคกกฯ

ได้ตระหนักว่าไม่ถูกทอดทิ งจาก 4.จัดท าแบบค าร้องขอรับความ

ทางราชการ ช่วยเหลือ

4.เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ขณะเกิดเหตุ

ได้ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 1.ตั งจุดรับค าร้องฯ ร่วมกับทุกกอง

2.รับค าร้องจากผู้ประสบภัยพิบัติ

3.ลงพื นท่ีส ารวจความเสียหาย

ร่วมกับกองช่าง

หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม โครงกำร: สวัสดิการสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความเป็นธรรม ลดความเล่ือมล  าในสังคม

ให้คณะกรรมการชุดเดิมหากมีการเปล่ียนบุคลากรผู้รับผิดชอบจัดท า

ขึ นใหม่

ภายใน 3 วันเม่ือเกิดเหตุ

เม่ือมีเหตุภัยพิบัติ

เม่ือมีเหตุภัยพิบัติ ทันท่ี (ไม่เกิน 3 วัน)

กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการแก่ประชาชน

งบประมำณ 100,000

เม่ือได้รับค าร้องไม่เกิน 1 วัน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

(ต่อ)

4.ประสานงานกับกองคลังเพ่ือจัด

ซื อวัสดุตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

5.ประสานผู้ย่ืนค าร้องเพ่ือรับส่ิง

ของในการเยียวยาความเดือดร้อน

หลังเกิดเหตุภัยพิบัติ

หลังเกิดเหตุภัยพิบัติ

1.จัดเตรียมเอกสาร และสรุปผล

รายงานความเสียหายร่วมกับ

กองช่าง และส านักปลัด

2.จัดประชุมคกก.ช่วยเหลือ

ประชาชนฯ

3.สรุปผลรายงานการประชุมให้

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั น

4.ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงาน

5.สรุปผลการด าเนินงานรายปี

ต่อผู้บริหาร

ภายใน 10 วัน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

10 วัน หลังเกิดเหตุภัยพิบัติ

ไม่เกิน 7 วัน เม่ือเกิดภัยพิบัติ

ภายใน 1 วัน เม่ือส่ิงของอุปกรณ์ วัสดุส าหรับการช่วยเหลือพร้อม

ภายใน 10 วัน

ภายใน 7 วัน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
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ล ำดับท่ี 7

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองล าพูน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล  า

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้น าไป 1.ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เข้ารับ 1.ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ 1.ขออนุมัติจัดท าโครงการฯ

ผู้ดูแลผู้พิการและอาสาสมัครดูแล สู่ การปฏิบัติเองได้ ร้อยละ 100 การฝึกอาชีพ 20 คน  ทั ง 17 ชุมชน จ านวน 2.ส ารวจความต้องการฝึก

ผู้พิการมีทักษะในการประกอบอาชีพ 2.ระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้  20 คน อาชีพ ของผู้พิการ ผู้ดูแลพิการ

2.เพ่ือให้ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการและ เข้ารับการอบรม ร้อยละ80 2.ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้ 3.ติดต่อประสานวิทยากร

อาสาสมัครดูแลผู้พิการทราบถึงสิทธิ พิการมีค่าเฉล่ียความ และหน่วยท่ีเก่ียวข้อง

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก พึงพอใจ ร้อยละ 96 4.ติดต่อประสานงานกับผู้พิการ

ส่ิงอ านวยความสะดวกอันเป็น ผู้ดูแลผุ้พิการ อสม.ทั ง 17ชุมชน 

สาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและ ท่ีประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพ

ความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ 5.จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ฝึกอาชีพ

3.เพ่ือให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น 6.จัดกิจกรรมฝึกอาชีพตามความ

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ต้องการท่ีส ารวจไว้

4.เพ่ือให้ผู้พิการสามารถอยู่ในสังคม 7.ประเมินความพึงพอใจต่อการจัด

ได้อย่างมีความสุข และเห็นคุณค่าใน ท าโครงการฯ

ศักยภาพของตัวเอง 8.รายงานผลการด าเนินงานเสนอ

5.เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระฯ ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั น

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม โครงกำร: ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความเป็นธรรม ลดความเล่ือมล  าในสังคมหน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการแก่ประชาชน

งบประมำณ 20,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
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ล ำดับท่ี 1

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: การพาณิชย์ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน
6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง ไม่พบอัตราการเกิดโรคไข้หวัด เชิงปริมำณ ประชาชนในเขตเทศบาล 1.เขียนโครงการพร้อมเสนอ

การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก นก ในเขตเทศบาลฯ 1.ร้อยละ 90ของแหล่งพาหนะน าโรค เมืองล าพูน 2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ฯ

ไม่ให้เกิดขี นในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ได้รับการท าความสะอาดและพ่น 3.ท าความสะอาดและพ่นน  ายา

2. เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปปลอดภัย น  ายาฆ่าเชื อโรคอย่างน้อย 1 ครั ง/ปี ฆ่าเชื อโรค

จากโรคไข้หวัดนก 2.อัตราการป่วยและอัตราการตาย 4.ประสานความร่วมมือชมรม

3. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้า ด้วยโรคไข้หวัดนกเป็นศูนย์ อาสาสมัครสาธารณสุข ในการ

ระวังโรคไข้หวัดนก และเป็นการ เชิงคุณภำพ เฝ้าระวังสัตว์ปีกตายโดยไม่ทราบ

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โรคไข้หวัดนกไม่แพร่ระบาดในเขต สาเหตุในชุมชน  เพ่ือเป็นการสร้าง

ท่ีอาจจะเกิดขึ นในอนาคต เทศบาลเมืองล าพูน เครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

5.ประเมินผลความพึงพอใจ

6.สรุปและรายงานผลการด าเนิงาน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์: พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมำณ 5,000

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานการพาณิชย์
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ล ำดับท่ี 2

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: การพาณิชย์ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้สุนัขและแมวท่ีไม่ได้รับการ ไม่พบอัตราการเกิดโรค เชิงปริมำณ ประชาชนในเขตเทศบาล 1. เขียนโครงการพร้อมเสนอ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลฯ 1. ร้อยละ 100 จ านวนสุนัขและ เมืองล าพูน โครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ

2.เพ่ือสร้างความต่ืนต้วและกระตุ้นให้ แมว ท่ีเข้ามารับบริการได้รับการ 2. จัดท าแผนการออกปฏิบัติงาน

ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3. ส่งหนังสือให้ประธานคณะ

3.เฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2. ร้อยละ 100 จ านวนสุนัขและ กรรมการชุมชนส ารวจสุนัขและ

ให้เทศบาลเมืองล าพูน เป็นเขตปลอด แมวท่ีได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน แมวท่ีต้องการฉีดวัคซีน

โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าได้รับการขึ น 4. ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตาม

4.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ในการน า ทะเบียนรับรอง สายให้ประชาชนในเขตเทศบาล 

สัตว์เลี ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค เชิงคุณภำพ เมืองล าพูนทั ง 17 ชุมชนทราบ

5.เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อจาก ประชาชนในเขตเทศบาลปลอดภัย 5. ออกท าการฉีดวัคซีนป้องกัน

สัตว์สู่คน จากโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

ตามแผนปฏิบัติงาน

6. ประเมินผลความพึงพอใจ

7. สรุปผลและรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน

กลยุทธ์: พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมำณ 84,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานการพาณิชย์



2 - 89

ล ำดับท่ี 1
1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ก่อสร้างระบบสัญญาณไฟจราจรและป้ายเตือน

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า
5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท
ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือก่อสร้างระบบ ส่ีแยกเทศบาล มีสัญญาณ ก่อสร้างติดตั งระบบสัญญาณ ประชาชนในพื นท่ี 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

สัญญาณไฟจราจรบริเวณ ไฟจราจร เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง ไฟจราจรบริเวณถนนเจริญราษฎร์ เขตเทศบาล และ 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

ทางแยกในเขตเทศบาล สัญจรได้รับความสะดวก ส่ีแยกเทศบาล จ านวน 1 ระบบ นักท่องเท่ียว เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

ปลอดภัย ประชาชนในพื นท่ีนักท่องเท่ียวได้รับความพึงพอใจ 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

ความสะดวกปลอดภัยจากการใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้างตาม

 เส้นทางสัญจร ระเบียบพัสดุฯ

 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

 ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนดระยะ

เวลาสัญญาจ้าง

6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

งบประมำณ 1,150,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 90

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

(ต่อ)

7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

รายงานผลการตรวจรับงานให้

ผู้บริหารทราบ

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบ

ฎีกาก่อนเบิกจ่าย

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 91

ล ำดับท่ี 2.1

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ซอย บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ประชาชนในพื นท่ี 1.ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคล 13 ราย

ถนน ทางเท้า ซอย ฯลฯ ได้รับการดูแล ซ่อมแซม ทางเท้า ซอย จ านวนไม่น้อยกว่า เขตเทศบาล และ 2.ส่งเอกสารจ้างเหมาให้กองคลัง

ภายในเขตเทศบาล ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน 30 สาย คิดเป็นร้อยละ 100 นักท่องเท่ียว ด าเนินการจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

ได้ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ในเขตเทศบาลมีถนน ทางเท้า ซอยความพึงพอใจ 3.ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามก าหนด

 แก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ท่ีได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% สัญญาจ้าง

 สภาพใช้งานได้ดี 4.ผู้ควบคุมงานจ้างรายงานผลการ

 ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้คณะกรรม

 การตรวจการจ้าง

5.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

รายงานผลการตรวจรับงานจ้างให้

ผู้บริหารทราบ

6.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุ

7.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

8.เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

งบประมำณ 1,258,560

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 92

ล ำดับท่ี 2.2

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนสันป่ายาง (บริเวณหน้าร้านเสริมสวยเกศแก้ว)

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือก่อสร้างผิวจราจร ถนนสันป่ายาง บริเวณ ก่อสร้างผิวจราจร ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

ท่ีเป็นหลุมบ่อ และมีน  า หน้าร้านเสริมสวย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สันป่ายางหลวง 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

ท่วมขัง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เกศแก้ว มีความเป็น หนาเฉล่ีย 3.60-8.50 เมตร และในพื นท่ีเขต เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

2.เพ่ืออ านวยความสะดวก ระเบียบเรียบร้อย ไม่ ยาว 24.00 เมตร หรือมี เทศบาลความพึงพอใจ 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

แก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรในชุมชน ก่อให้เกิดน  าท่วมขังเป็นหลุมบ่อ พื นท่ีไม่น้อยกว่า 125.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้าง

 ตารางเมตร ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

 บริเวณถนนสันป่ายาง หน้าร้าน ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

เสริมสวยเกศแก้ว ได้รับความ 5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนด

สะดวกจากการใช้เส้นทางสัญจร 6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

งบประมำณ 48,500

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 93

ล ำดับท่ี 2.3

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนกู่ช้าง (ซอยข้างบ้านนายพิทยา แก้วมา)

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ถนนกู่ช้าง (ซอยข้างบ้าน ก่อสร้างผิวจราจร ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

และนักท่องเท่ียว ใช้สัญจร นายพิทยา แก้วมา) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไก่แก้ว ตลอดจน 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

ได้สะดวกย่ิงขึ น มีความเป็นระเบียบ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง นักท่องเท่ียว เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

เรียบร้อย และไม่มีน  าท่วมขัง กว้างเฉล่ีย 3.50-4.00 เมตร ความพึงพอใจ 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

 ยาว 60.00 เมตร หรือมี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้าง

 พื นท่ีไม่น้อยกว่า 210.00 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

 ตารางเมตร ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

 บริเวณถนนกู่ช้างและผู้ใช้ถนนได้ 5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนด

รับความสะดวกจากการใช้เส้น 6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ทางสัญจร ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

งบประมำณ 64,600

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 94

ล ำดับท่ี 2.4

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนจามเทวี ซอย 3 (ซอยทุ่งอาทิตย์)

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ถนนจามเทวี ซอย 3 ปรับปรุงผิวจราจร ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

ได้รับความสะดวกจากการ (ซอยทุ่งอาทิตย์) มีการ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จามเทวี ซอย 3 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

ใช้เส้นทางสัญจร ปรับปรุงผิวจราจร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร และประชาชนใน เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

2.เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย กว้างเฉล่ีย 3.00-4.30 เมตร ยาว พื นท่ีเขตเทศบาล 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

ท่ีเป็นหลุมบ่อ ให้สามารถ 238.00 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย ความพึงพอใจ ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้าง

ใช้งานได้ดีย่ิงขึ น  กว่า 780.00 ตารางเมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

 และผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความ 5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนด

สะดวกจากการเส้นทางสัญจร 6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

 ไปมา ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

 7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

 รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

 8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

 9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

งบประมำณ 240,200

วัตถุประสงค์โครงการ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 95

ล ำดับท่ี 2.5

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนจามเทวี ซอย 4 (ซอยอุดมสุข)

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ถนนจามเทวี ซอย 4 ปรับปรุงผิวจราจร ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

ได้รับความสะดวกจากการ มีการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จามเทวี ซอย 4 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

ใช้เส้นทางสัญจร ให้มีความเป็นระเบียบ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร และประชาชนใน เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

2.เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร เรียบร้อย กว้างเฉล่ีย 3.00-6.50 เมตร ยาว พื นท่ีเขตเทศบาล 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

ท่ีเป็นหลุมบ่อ ไม่เกิดน  าท่วมขัง  66.00 เมตรหรือมีพื นท่ีไม่น้อย ความพึงพอใจ ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้าง

 กว่า 210.00 ตารางเมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

 ถนนจามเทวี ซอย 4 ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

 ได้รับการปรับปรุงผิวจราจร 5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนด

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร 6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ได้รับความสะดวกปลอดภัยมาก ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

ย่ิงขึ น 7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

งบประมำณ 64,600

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 96

ล ำดับท่ี 2.6

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนเจริญราษฎร์ ซอย 27

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ถนนเจริญราษฎร์ ซอย 27 ปรับปรุงผิวจราจร ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

ได้รับความสะดวกจากการ มีการปรับปรุงผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สันป่ายางหน่อม 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

ใช้เส้นทางสัญจร จราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร และประชาชนใน เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

คอนกรีต ให้มีความ กว้างเฉล่ีย 4.20-6.40 เมตร ยาว พื นท่ีเขตเทศบาล 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 42.00 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย ความพึงพอใจ ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้าง

 กว่า 200.00 ตารางเมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

 ถนนเจริญราษฎร์ ซอย 27 ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

 ได้รับการปรับปรุงผิวจราจร 5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนด

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้รับ 6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ความสะดวก ปลอดภัยมากย่ิงขึ น ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

งบประมำณ 61,600

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 97

ล ำดับท่ี 2.7

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนบ้านหลวย ซอย 9

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ถนนบ้านหลวย ซอย 9 ปรับปรุงผิวจราจร ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

ได้รับความสะดวกจากการ มีการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหลวย  และ 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

ใช้เส้นทางสัญจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ประชาชนในพื นท่ี เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย กว้างเฉล่ีย 4.20-8.50 เมตร ยาว เขตเทศบาล 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

 110.00 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย ความพึงพอใจ ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้าง

 กว่า 525.00 ตารางเมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

 ถนนบ้านหลวย ซอย 9 ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

 ได้รับการปรับปรุงผิวจราจร 5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนด

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้รับ 6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ความสะดวกปลอดภัยมากย่ิงขึ น ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

 10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

งบประมำณ 161,700

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 98

ล ำดับท่ี 2.8

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ซอยบุปผาสวรรค์ ซอย 5

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ซอยบุปผาสวรรค์ ซอย 5 ปรับปรุงผิวจราจร ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

ได้รับความสะดวกจากการ มีการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สันดอนรอม และ 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

ใช้เส้นทางสัญจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ประชาชนในพื นท่ี เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย กว้างเฉล่ีย 3.50-5.00 เมตร เขตเทศบาล 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

 ยาว60.00 เมตร หรือมี ความพึงพอใจ ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้าง

 พื นท่ีไม่น้อยกว่า 240.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

 ตารางเมตร ซอยบุปผาสวรรค์ ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

 ซอย 5 ได้รับการปรับปรุง 5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนด

ผิวจราจร เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง 6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

สัญจรได้รับความสะดวกปลอดภัย ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

มากย่ิงขึ น 7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

งบประมำณ 73,900

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 99

ล ำดับท่ี 2.9

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนสันป่ายาง ซอย 3

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ถนนสันป่ายาง ซอย 3 ปรับปรุงผิวจราจร ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

ได้รับความสะดวกจากการ มีการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่า-ท่านาง 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

ใช้เส้นทางสัญจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร และประชาชนใน เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า พร้อมยกระดับขอบราง กว้างเฉล่ีย 1.90-4.50 เมตร ยาว พื นท่ีเขตเทศบาล 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

ท่วมขัง ระบายน  า ให้มีความเป็น 122.00 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย ความพึงพอใจ ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้าง

ระเบียบเรียบร้อย กว่า 395.00 ตารางเมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

 พร้อมยกระดับขอบรางระบายน  า ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

 ค.ส.ล. ถนนสันป่ายาง ซอย 3 5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนด

ได้รับการปรับปรุงผิวจราจร 6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้ร้บ ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

สะดวก ปลอดภัยมากย่ิงขึ น 7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

งบประมำณ 222,200

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 100

ล ำดับท่ี 2.10

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนหลังโรงเรียนประตูลี  ซอย 1

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ถนนหลังโรงเรียน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

ได้รับความสะดวกจากการ ประตูลี  ซอย 1  มีการ คอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร บ้านหลวย และ 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

ใช้เส้นทางสัญจร ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 3.80-6.20 เมตร ประชาชนในพื นท่ี เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 120.00 เมตร หรือมี เขตเทศบาล 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

ท่วมขัง ผิวจราจรถนน พร้อมยกระดับขอบราง พื นท่ีไม่น้อยกว่า 465.00 ตาราง ความพึงพอใจ ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้าง

เป็นหลุมบ่อ ระบายน  า ให้มีความ เมตร พร้อมยกขอบบ่อพัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

เป็นระเบียบเรียบร้อย ค.ส.ล.จ านวน 11 บ่อ และ 85% ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

ไม่เป็นหลุมบ่อ ยกขอบราง ระบายน  า ค.ส.ล.หนา 5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนด

0.05 เมตร ความยาว 6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

120.00 เมตร ถนนหลังโรงเรียน ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

ประตูลี  ซอย 1 ได้รับการปรับปรุง 7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

ผิวจราจร  เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

สัญจรได้รับความสะดวก 8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

ปลอดภัยมากย่ิงขึ น 9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

งบประมำณ 260,400

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 101

ล ำดับท่ี 2.11

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : สันป่ายาง ซอย 13-15

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ถนนสันป่ายาง ซอย ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

ได้รับความสะดวกจากการ 13-15 ตั งแต่บ้านนาย คอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ไก่แก้ว และ 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

ใช้เส้นทางสัญจร สุนทร  สุวรรณนคร ถึง กว้างเฉล่ีย 2.50-5.50 เมตร ประชาชนในเขต เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาการ สนามมวยเก่า มีการ ยาว 87.00 เมตร หรือมีพื นท่ี พื นท่ีเทศบาล 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

ระบายน  าให้สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร ความพึงพอใจ ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้าง

ป้องกันปัญหาน  าท่วมขัง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมยกระดับขอบบ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

พร้อมยกระดับขอบ จ านวน 9 บ่อ ,ถนนสันป่ายาง 85% ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

บ่อพัก ให้สามารถ ซอย  13-15 ตั งแต่บ้านนายสุนทร 5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนด

ระบายน  าได้สะดวก สุวรรณนคร ถึงสนามมวยเก่า 6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

รวดเร็วย่ิงขึ น ได้รับการปรับปรุงผิวจราจร ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

 เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้ 7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

 รับความสะดวก ปลอดภัย รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

 8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

 9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

 10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

งบประมำณ 161,800

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 102

ล ำดับท่ี 2.12

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนจามเทวี ซอย 10

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ถนนจามเทวี ซอย 10 ปรับปรุงผิวจราจร ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

ได้รับความสะดวกจากการ มีการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จามเทวี และ 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

ใช้เส้นทางสัญจร พร้อมยกขอบราง กว้างเฉล่ีย 3.40-4.50เมตร ยาว ประชาชนในเขต เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

2.เพ่ือปรับปรุงขอบ/รางระบายน  า ระบายน  าของเดิม และ 664.00 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย พื นท่ีเทศบาล 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

ป้องกันปัญหาน  าท่วมขัง ยกขอบบ่อพัก เพ่ือ กว่า 2,435.00 ตารางเมตร ความพึงพอใจ ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้าง

ป้องกันปัญหาน  าท่วมขัง พร้อมยกขอบรางระบายน  า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

 ค.ส.ล.ยาว 272.00 เมตร และ 85% ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

 ยกขอบบ่อพัก ค.ส.ล.จ านวน 5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนด

11 บ่อ เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร 6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ได้รับความสะดวกมากย่ิงขึ น ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

งบประมำณ 1,100,300

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 103

ล ำดับท่ี 2.13

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนกู่ช้าง

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า ถนนกู่ช้าง ซอยข้างบ้าน ก่อสร้างรางระบายน  า ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

ท่วมขัง และไม่ก่อให้เกิด นายพิทยา แก้วมา ค.ส.ล.กว้างเฉล่ีย ไก่แก้ว และ 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

น  าเน่าเสีย มีการก่อสร้างราง 0.30 เมตร ลึก ประชาชนในเขต เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

 ระบายน  า เพ่ือป้องกัน 0.30-0.50 เมตร พื นท่ีเทศบาล 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

 ปัญหาน  าเน่าเสีย ยาว 60.00 เมตร ความพึงพอใจ ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้าง

 เพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

85% ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

 5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนด

6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

 8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

 9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

 10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

งบประมำณ 144,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 104

ล ำดับท่ี 2.14

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนจามเทวี ซอย 10

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า ถนนจามเทวี ซอย 10 ก่อสร้างรางระบายน  า ค.ส.ล. ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

ท่วมขัง และไม่ก่อให้เกิด ได้รับการก่อสร้างราง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 207.00 จามเทวี และ 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

น  าเน่าเสีย ระบายน  า เพ่ือป้องกัน เมตร ลึก 0.30-0.50 เมตร ประชาชนในพื นท่ี เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

 ปัญหาน  าท่วมขัง และ เพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง เขตเทศบาล 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

 น  าเน่าเสีย และน  าเน่าเสีย ความพึงพอใจ ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้าง

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

 ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

  5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนด

6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

 8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

 9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

 10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

งบประมำณ 561,600

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 105

ล ำดับท่ี 2.15

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนบ้านหลวย

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า ถนนบ้านหลวย บริเวณ ก่อสร้างรางระบายน  า ค.ส.ล. ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

ท่วมขัง และไม่ก่อให้เกิด ร้านขายลาบปลา แยก กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30-0.50 บ้านหลวย และ 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

น  าเน่าเสีย ทางเข้าขนส่งถึงแยก เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 93.00 ประชาชนในพื นท่ี เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

2.เพ่ือปรับปรุงขยาย ทางเข้าสุสานบ้านหลวย เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เขตเทศบาล 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

ไหล่ทาง ให้ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับการก่อสร้างราง หนา 0.15 เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจไม่น้อย ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้าง

สัญจรได้รับความสะดวก ระบายน  า พร้อมไหล่ทาง 545.00 ตารางเมตร เพ่ือแก้ไข กว่าร้อยละ 85% 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

ปลอดภัย เพ่ือป้องกันปัญหาน  า ปัญหาน  าท่วมขัง,น  าเน่าเสีย ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

ท่วมขัง และเน่าเสีย และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ 5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนด

รวมทั งขยายไหล่ทาง เส้นทางสัญจร 6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

ได้รับความสะดวกมากย่ิงขึ น 7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

งบประมำณ 599,200

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 2.16

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนรอบเมืองใน ตั งแต่ข้างร้านเฮือนคนยอง ถึงถนนวังขวา ซอย2 (ซอยบ้าน อ.ชูศักด์ิ)

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า ถนนรอบเมืองใน ตั งแต่ ปรับปรุงยกระดับของราง ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

ท่วมขัง และไม่ก่อให้เกิด ข้างร้านเฮือนคนยอง ถึง ระบายน  า ค.ส.ล.หนาเฉล่ีย ท่าขาม-บ้านฮ่อม 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

น  าเน่าเสีย ถนนวังขวา ซอย 2(ซอย 0.05 เมตร ความยาว และประชาชนใน เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

2.เพ่ือปรับปรุงขอบราง บ้าน อ.ชูศักด์ิ) มีการ รวม 636.00 เมตร พื นท่ีเขตเทศบาล 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

ระบายน  า ให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงยกระดับขอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาน  าน  าเสียและ ความพึงพอใจ ไม่น้อย ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้าง

ไม่ก่อสร้างเกิดอันตราย รางระบายน  า เพ่ือ แก้ไขปัญหารางระบายน  าช ารุด กว่าร้อยละ 85% 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

แก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ป้องกันไม่เกิดน  าเน่าเสีย ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

และไม่ก่อให้เกิดอันตราย 5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนด

แก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร 6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

 ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

งบประมำณ 300,300

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 2.17

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนล าพูน-ป่าซาง ซอย 5

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า ถนนล าพูน-ป่าซาง ปรับปรุงรางระบายน  า ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

ท่วมขัง และไม่ก่อให้เกิด ซอย 5 มีการปรับปรุง ค.ส.ล.ของเดิมขนาดความยาว สันดอนรอม และ 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา

น  าเน่าเสีย รางระบายน  า เพ่ือ 240.00 เมตร เพ่ือแก้ไขไม่ให้เกิด ประชาชนในพื นท่ี เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติแบบ

2.เพ่ือปรับปรุงราง ป้องกันอุบัติเหตุจาก อุบัติเหตุและอันตรายจากการใช้ เขตเทศบาล 3.ส่งแบบรูปรายการและประมาณการ

ระบายน  า ให้ได้มาตรฐาน การใช้เส้นทางสัญจร สัญจร ความพึงพอใจ ก่อสร้างให้กองคลังด าเนินการจ้าง

ไม่ก่อสร้างเกิดอันตราย และป้องกันน  าเน่าเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ85% 4.คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัด

แก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร   ท าราคากลางส่งกองคลังด าเนินการฯ

 5.ด าเนินการก่อสร้างตามก าหนด

6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ก่อสร้างและจัดท ารายงานการก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้บริหาร

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกา

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

งบประมำณ 350,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 108

ล ำดับท่ี 2.18

1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ในเขตเทศบาล

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยด ำเนินงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภูมิสถาปัตยกรรม

4.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ในเขตเมืองเก่า

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) : แผนงำน: เคหะและชุมชน บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

6.SDG : เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีพร้อมกับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ัวถึง และสนับสนุนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : พื นท่ีในเขตเทศบาลเมือล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน/ทางเท้า/ซอย ได้รับ บ ารุงรักษา,ซ่อมแซม ชุมชนในเขตเทศบาล 1.ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคล 5 ราย

และติดตั งอุปกรณ์ไฟฟ้า การซ่อมแซมไฟฟ้าให้ ไฟฟ้าสาธารณะจ านวน 184 สาย ทั ง 17 ชุมชน ตลอด 2.ส่งเอกสารจ้างเหมาให้กองคลัง

ภายในเขตเทศบาล สามารถใช้งานได้ดี ร้อยละของถนนทางเท้ามีไฟฟ้า จนผู้ใช้เส้นทางสัญจร ด าเนินการจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

 ส่องสว่างประชาชนได้รับความ ความพึงพอใจไม่น้อย 3.ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามก าหนด

  สะดวกปลอดภัย จากการใช้เส้น กว่าร้อยละ 85% สัญญาจ้าง

 ทางสัญจรในเวลากลางคืน 4.ผู้ควบคุมงานจ้างรายงานผลการ

 ผฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้คณะ

 กรรมการตรวจการจ้าง

5.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,

รายงานผลการตรวจรับงานจ้างให้

ผู้บริหารทราบ

6.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุ

7.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบ

ฎีกาก่อนเบิกจ่าย

8.เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

งบประมำณ 640,640

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



2 - 109

ล ำดับท่ี 1

โครงกำร : อบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

หน่วยด ำเนินงำน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์ท่ี : 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการแก่ประชาชน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
สถำนท่ีด ำเนินงำน : เทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ผู้ผ่านการอบรมสามารถ - ผู้เข้ารับการอบรม - ประชาชน ทั ง 17 1. การส ารวจความต้องการ

ด้านอาชีพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ น าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ จ านวน   160    คน   ชุมชน การฝึกอบรม

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีช่องทาง ร้อยละ 100 - ระดับผลสัมฤทธ์ิ การเรียนรู้ - ผู้เข้ารับการอบรม 2. การออกแบบหลักสูตร

และรายได้จากการประกอบอาชีพ ของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 3. การเตรียมความพร้อมใน

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื นท่ี ร้อยละ 98 การด าเนินการ

3. เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อยอด 4. การด าเนินการฝึกอบรม

ทักษะฝีมือด้านการประกอบ 5. การติดตามและประเมิน

อาชีพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการฝึกอบรม

4. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้  

ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินและส่งเสริม

ศิลปหัตถกรรมพื นบ้าน            

5.เพ่ือส่งเสริมอาชีพตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

6. SDG: เป้าหมายท่ี 1 ขจัดความยากจน/เป้าหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหย/เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจฯ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

งบประมำณ 100,000

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



2 - 110

ล ำดับท่ี 1

โครงกำร : ข่วงคนเตียวขับเคล่ือนเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเมืองล าพูน

หน่วยด ำเนินงำน : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองล าพูน

ได้อย่างย่ังยืน กลยุทธ์ท่ี : ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน รวมทั งส่งเสริมการท่องเท่ียวของเมืองล าพูน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม แผนงำน: การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สถำนท่ีด ำเนินงำน : บริเวณวงเวียนช้างน้อยไปจนถึงศูนย์บริการนักท่องเท่ียว

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และ ร้อยละการเติบโตของรายได้ 1.มีผู้มาจ าหน่ายสินค้าจ านวนไม่ นักท่องเท่ียวและผู้ท่ี 1.เสนอโครงการ

ส่งเสริมการตลาดให้ประชาชน จากการขายสินค้า ร้อยละ 3 น้อยกว่า 300 ราย จ านวนหน่วย สนใจ 2.จัดท าทะเบียนผู้ประกอบการท่ี

ในจังหวัดล าพูน งานหรือผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จ าหน่ายสินค้า

2.เพ่ือเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 3.จัดพื นท่ีจ าหน่ายสินค้าและเวที

พื นบ้านและสินค้าเศรษฐกิจ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ราย กลางหรือจุดจัดกิจกรรมการ

จังหวัดล าพูน หรือหน่วยงานต่อเดือนสามารถ แสดง รวมถึงประชาสัมพันธ์

3.ส่งเสริมการแสดงออกของ กระตุ้นเศรษฐกิจโดยสร้าง กิจกรรมต่างๆ

เยาวชนและประชาชนท่ัวไป รายได้หมุนเวียนให้กับผู้จ าหน่าย 4.การประเมินและติดตามผล

สินค้า ไม่ต่ ากว่า 1,500 บาท 5.รายงานผลต่อคณะผู้บริหาร

ต่อครั งของการจัดกิจกรรม 

6. SDG: เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองครอบคลุมและย่ังยืน การจ้างงานท่ีมีคุณค่า

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน

งบประมำณ 500,000

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



2 - 111

ล ำดับท่ี 2

โครงกำร : บูรณะและปรับปรุงกลุ่มอาคารศาลากลางจังหวัดล าพูนหลังเก่า เป็นศูนย์วัฒนธรรมร่วม

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน สมัยหริภุญชัย

ได้อย่างย่ังยืน หน่วยด ำเนินงำน : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองล าพูน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี : ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน รวมทั งส่งเสริมการท่องเท่ียวของเมืองล าพูน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: แผนงำน: การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11  ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยท่ัวถึง พร้อมรับความเปล่ียนแปลงและการ สถำนท่ีด ำเนินงำน : ศาลางกลางจังหวัดล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือปรับปรุงกลุ่มอาคารศาลา ร้อยละของการรับรู้การจัดท า จ านวนกลุ่มอาคารท่ีเปิดให้บริการ นักท่องเท่ียวและผู้ท่ี 1.เสนอโครงการ

กลางจังหวัดล าพูนหลังเก่าเป็น โครางการ 85% ได้อย่างน้อย 1 อาคาร ความ สนใจ 2.ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือท าการ

ศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญชัย พึงพอใจของผู้ท่ีใช้บริการ ไม่ต่ ากว่า ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

โดยยังคงอนุรักษ์รูปแบบทาง  ระดับมาก (วิเคราะห์ข้อมูลความ  3.ด าเนินการตามขั นตอนการ

สถาปัตยกรรมเดิมไว้   หมายค่าเฉล่ียตามเกณฑ์  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

2.เพ่ือใช้พื นท่ีให้เกิดประโยชน์  ของบุญชม ศรีสะอาด 2543)  4.การประเมินและติดตามผล

   5.รายงานผลต่อคณะผู้บริหาร

  

 

 

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

งบประมำณ 1,000,000

พัฒนาอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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1.แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : จัดท าโปรแกรมเพ่ือใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเมืองล าพูนภายใต้

2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ SMART TOURISM CITY

และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน หน่วยด ำเนินงำน : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองล าพูน

3.ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี :ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนรวมทั งส่งเสริมการท่องเท่ียวของเมืองล าพูน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: แผนงำน: การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์ท่ี : 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

6. SDG: เป้าหมายท่ี 9  สร้างโครงสร้างพื นฐานท่ีทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน สถำนท่ีด ำเนินงำน : บริเวณวงเวียนช้างน้อยไปจนถึงศูนย์บริการนักท่องเท่ียว

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือพัฒนาการให้บริการด้านการ ร้อยละของการรับรู้การจัดท า ได้โปรแกรม/ระบบส่งเสริม นักท่องเท่ียวและผู้ท่ี 1.เสนอโครงการ

ท่องเท่ียวเมืองล าพูนให้สอดคล้อง โครงการ 85% ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว สนใจ 2.ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือท าการ

กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ เมืองล าพูนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

สามารถตอบสนองความต้องการ  จ านวน 1 ระบบ  3.ด าเนินการตามขั นตอนการ

ของนักท่องเท่ียวอย่างรวดเร็วและ   1.โปรแกรม/ระบบใช้การได้  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

มีประสิทธิภาพ  อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่มี  4.การประเมินและติดตามผล

 ข้อร้องเรียน   5.รายงานผลต่อคณะผู้บริหาร

 2.ความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้งาน  

 ไม่ต่ ากว่าระดับมาก (วิเคราะห์

 เฉล่ียตามเกณฑ์ของ บุญชม 

 ศรีสะอาด, 2543)

 

 

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

และส่งเสริมนวัตกรรม

งบประมำณ 500,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม
ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ของประชาชน
6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เป็นเคร่ืองมือในการจัดท างบ 1.เป็นกรอบในการจัดท า เชิงปริมำณ ประชาชนในเขตพื นท่ี 1.เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการ

ประมาณรายจ่ายประจ าปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 1. จัดการประชุมองค์กรจัดท าแผน เทศบาลเมืองล าพูน 2.รวบรวมโครงการพร้อมเหตุผล

2.ท าให้การด าเนินงานของเทศบาล 2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับ อย่างน้อย 2 ครั ง ความจ าเป็นเพ่ือจัดท าร่างแผน

เมืองล าพูนบรรลุเป้าหมายและมี ผู้ปฏิบัติในการด าเนินงานใน 2. จัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน พัฒนาท้องถ่ิน เพ่ิมเติมและ

ทิศทางการพัฒนาเป็นระบบ ช่วงห้าปี ตามสัดส่วนประชาคมท่ีก าหนดไว้ เปล่ียนแปลง

3.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จ านวน 1 ครั งต่อการเพ่ิมเติมแผนฯ 3.ด าเนินการประชุม

ตรวจสอบและการพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถ่ิน 3. จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  3.1.ประชุมคณะกรรมการสนับ

ตรงตามความต้องการของ 4. สามารถเช่ือมโยงและบูรณา ท่ีเพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง จ านวน  สนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ

ประชาชน การแผนพัฒนาในระดับพื นท่ี 100 เล่ม  3.2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

5. มีแนวทางในการด าเนินงาน เชิงคุณภำพ  ท้องถ่ินร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน

บริหารทรัพยากรของเทศบาล 1.ประชาชนในพื นทีได้ร่วมเสนอ 4.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความคิดเห็น ในการจัดท าแผนงาน

โครงการ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านความม่ันคง หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

กลยุทธ์: ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

70,000งบประมำณ

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานบริหารงานท่ัวไป



2 - 114

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

(ต่อ)

2.เทศบาลเมืองล าพูนมีแผนพัฒนา 5.จัดส่งเอกสารและเผยแพร่ให้

ท้องถ่ิน ท่ีมาจากปัญหาและความ ประชาชนและหน่วยงานราชการ

ต้องการของประชาชน เพ่ือใช้เป็น ท่ีเก่ียวข้องทราบ

กรอบในการจัดท างบประมาณ 6.ติดตามและประเมินผลโครงการ

รายจ่ายประจ าปี

3.เกิดความเช่ือมโยงและความ

สอดคล้องระหว่างแผนพัฒนา

ท้องถ่ินกับแผนพัฒนาจังหวัด 

รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ

บูรณาการร่วมกัน

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานบริหารงานท่ัวไป



2 - 115

ล ำดับท่ี 2

ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ของประชาชน

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ส่ือประชำสัมพันธ์ 1. ประชาชนได้รับทราบและมี เชิงปริมำณ ประชาชนในพื นท่ีเขต 1.เสนอขออนุมัติโครงการ

1.เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความเข้าใจพร้อมมีส่วนร่วมใน -เผยแพร่ข่าวสาร ไม่น้อยกว่า 8 เทศบาลเมืองล าพูน 2.ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ตาม

ข่าวสารของเทศบาลสู่สาธารณชน ภารกิจต่างๆของเทศบาลฯ ช่องทาง และประชาชนท่ัวไปท่ี นโยบาย บทบาท ภารกิจ ฯลฯ 

2.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2. ประชาชนรับทราบขั นตอน เชิงคุณภำพ รับทราบข้อมูลผ่านส่ือ ของเทศบาลเมืองล าพูน 

เทศบาลเมืองล าพูนกับสาธารณชน เข้าใจบทบาทภารกิจของ -ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ 3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

3.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน เทศบาลอย่างถูกต้องชัดเจนและ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ข่าวสาร ผ่านทางส่ือมวลชนและ

ร่วมในภารกิจของเทศบาลเกิดความโปร่งใส -ประชาชนมีความพึงพอใจกับรูป ช่องทางต่างๆตามความเหมาะสม

รักและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของ 3. ประชาชนตระหนักถึงความ แบบการประชาสัมพันธ์ ไม่ต่ ากว่า 4.สรุปผลการด าเนินงานด้าน

ตนเอง เป็นเจ้าของในการดูแลและรักษาร้อยละ 85 ประชาสัมพันธ์

เสียงตำมสำย ผลประโยชน์โดยภาพรวม 5.ติดตามและประเมินผลโครงการ

1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 4. ประชาชนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารของเทศบาล ผ่านช่องทาง ข่าวสารของเทศบาล และพร้อม

เสียงตามสายไปสู่ชุมชนในเขต มีส่วนร่วมในภารกิจต่างๆ ของ

เทศบาล เทศบาลฯ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ส่ือประชาสัมพันธ์

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: สร้างการรับรู้ และมีส่วนรวมเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะ

งบประมำณ 500,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานบริหารงานท่ัวไป



2 - 116

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

(ต่อ)

2. สามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 5. ประชาชนรับทราบข่าวสาร

ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

เช่น การแจ้งเตือนวาตภัย การ

แจ้งให้บริการศูนย์ช่วยเหลือ

เหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานบริหารงานท่ัวไป



2 - 117

ล ำดับท่ี 3

ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ของประชาชน

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1. เว็บไซต์เทศบาลฯ มีการ เชิงปริมำณ ประชาชาท่ัวไปท่ีใช้ 1. เสนอขออนุมัติโครงการ

ผลการด าเนินงานของเทศบาล ปรับปรุงและพัฒนาให้มีความ -จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ บริการของเว็บไซต์ 2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ให้หน่วยงานอื่น หรือประชาชนท่ี เป็นสากล สวยงาม ทันสมัย เทศบาล ไม่ต่ ากว่า 50,000 เทศบาลเมืองล าพูน ผลการด าเนินงานของเทศบาล

สนใจสามารถเข้าชมได้อย่าง และมีข้อมูลท่ีหลากหลาย คน/ปี อย่างต่อเน่ือง

รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และ ครอบคลุมภารกิจในทุกด้าน เชิงคุณภำพ 3. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซด์

มีความต่อเน่ืองตลอดเวลา ของเทศบาลฯ -มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซด์ เทศบาลเมืองล าพูนให้มีความ

2.ปรับปรุงเว็บไซด์เทศบาลเมือง 2.เว็บไซต์เทศบาลฯ มีเสถียร อย่างต่อเน่ือง ไม่ต่ า 5 ครั ง/ปี สวยงาม มีข้อมูลท่ีครอบคลุม

ล าพูนให้มีความสวยงาม มีข้อมูล ภาพ สามารถป้องกันความ -ประชาชนมีความพึงพอใจกับ ภารกิจทุกด้าน

ท่ีครอบคลุมภารกิจทุกด้าน เสียหายท่ีจะเกิดขึ นกับเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซด์ ไม่ต่ ากว่า 4. สรุปผลการด าเนินงานด้าน

ร้อยละ 85 เว็บไซต์

5. ติดตามและประเมินผล

โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: สร้างการรับรู้ และมีส่วนรวมเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

งบประมำณ 50,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: พัฒนาเว็บไซต์เทศบาลเมืองล าพูน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานบริหารงานท่ัวไป



2 - 118

ล ำดับท่ี 4

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: หลักเหตุผล แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ของประชาชน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการอ านวย ปัญหาความเดือดร้อนของ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนในพื นท่ี 1.ประสานงานกับกองสวัสดิการฯ

ความสะดวกในการแจ้งเหตุ ประชาชน ทั ง 17 ชุมชน 510 คน ได้รับความเดือดร้อน เพ่ือด าเนินการร่วมกับโครงการ

ร้องทุกข์/ร้องเรียน  แลรับทราบ ได้รับการแก้ไข จ านวนครั งท่ีเข้าร่วมโครงการ 17 ชุมชน ประชุมประชาคมแผนแม่บท

ปัญหาความเดือดร้อนของ 17  ครั ง ชุมชน ประจ าปี 2562

ประชาชนในเขตเทศบาล 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ

3.จัดท าบันทึกแจ้งทุกกองให้ส่ง

รายการท่ีจะให้บริการประชาชน 

4.รวบรวมรายการงานบริการ

ของทุกกองพร้อมแจ้งก าหนด

การเพ่ือประชาสัมพันธ์เสียง

ตามสายเสียงตามสายให้

ประชาชนทราบ

5.จัดท าสรุปรายงานผลโครงการ

เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือส่ังการใน

ส่วนท่ีเก่ียวข้อง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

งบประมำณ 10,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม โครงกำร: เทศบาลเคล่ือนท่ี

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเล่ือมล  าใน หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

กลยุทธ์: สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 5

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: หลักเหตุผล แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ของประชาชน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ค่าเฉล่ียจ านวนประชาชน จ านวนครั ง ท่ีได้ด าเนินการ ประชาชนมีความ 1.จัดท าแผนการด าเนินงาน

การแสดงความจงรักภักตี ท่ีร่วมกิจกรรมฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตระหนักในพระมหา และก าหนดเป้าหมาย

และร่วมน้อมร าลึกในพระมหา (เชิงคุณภาพ) กรุณาธิคุณของ 2.เขียนโครงการเสนอ

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระมหากษัตริย์ ขออนุมัติเพ่ือจัดท าโครงการ

พระเจ้าอยู่หัวและพระบรม 3.แต่งตั งคณะท างานและ

วงศานุวงศ์ ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ

2.เพ่ือเป็นการแสดงพลังความ 4.ด าเนินการจัดกิจกรรม

สามัคคีของทุกหมู่เหล่าทั ง เฉลิมพระเกียรติพระบาท

บุคลากรภายในสังกัดเทศบาล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมืองล าพูน และพระบรมวงศานุวงศ์

ตามห้วงเวลา

5.สรุปรายงานผล

งบประมำณ 10,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านความม่ันคง หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

กลยุทธ์: สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง โครงกำร: เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 1

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม
ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ของประชาชน
6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือระดมความคิดเห็นและ โครงการของชุมชนทุกโครงการ - ระดับผลสัมฤทธ์ิการจัดท า - ชุมชน ทั ง 17 ชุมชน 1. ขออนุมัติจัดท าโครงการ

จัดล าดับความต้องการของชุมชน สามารถบรรจุไว้ในแผน แผนชุมชน ทั ง 17 ชุมชน ตอบสนอง 2. ก าหนดตารางและสถานท่ี

พร้อมก าหนดแนวทางการแก้ไข พัฒนาท้องถ่ิน เทศบาลเมือง ความต้องการของชุมชนได้ ประชุมประชาคม

ปัญหาของชุมชน ล าพูน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 3. ติดต่อประสานงานชุมชน

2. เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการ - จัดท าแผนชุมชนแล้วเสร็จ เพ่ือเชิญประชาชนเข้าร่วม

ของชุมชน น ามาบรรจุไว้ใน ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ประชาคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4. จัดประชุมประชาคมตาม 

3. เพ่ือรับทราบปัญหาและความ ตารางท่ีก าหนด

ต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 5.ประสานหน่วยงานเก่ียวข้อง

4. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วม เข้าร่วมประชาคม

กระบวนการในการร่วมคิดร่วมท า 6.จัดประชุมเพ่ือร่างแผนชุมชน

ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับ 7.จัดท าแผนชุมชนส่งให้กอง

ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา วิชาการและหน่วยงาน

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

งบประมำณ 20,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร: ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

(ต่อ)

ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบ

มีส่วนร่วม ภายใต้หลักประชารัฐ

5. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ล ำดับท่ี 2

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ของประชาชน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้แกนน าชุมชนและประชาชน ผู้ผ่านการอบรมสามารถ - ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 85 - ผู้น าชุมชน 17 ชุมชน 1. การส ารวจความต้องการ

ทั ง 17 ชุมชน ได้พัฒนาศักยภาพกระ น าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ คน ชุมชนละ 5 คน การฝึกอบรม

บวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการ ร้อยละ 100 - ระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของ - ผู้เข้ารับการอบรม 2. การออกแบบหลักสูตร

บริหารจัดการและการพัฒนาชุมชน ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 3. การเตรียมความพร้อมใน

2.เพ่ือให้แกนน าชุมชนและประชาชน ร้อยละ 87 การด าเนินการ

ทั ง 17 ชุมชน ได้มีความรู้ ทักษะและ 4. การด าเนินการฝึกอบรม

แนวทางในการด าเนินงานพัฒนา 5. การติดตามและประเมิน

ชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่อย่างถูกต้องด้วย ผลการฝึกอบรม

หลักการพ่ึงตนเองให้มากท่ีสุด

3.เพ่ือให้แกนน าชุมชนและประชาชน 

ทั ง 17 ชุมชน ได้มีโอกาสแลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์ การท างาน

ระหว่างผู้น าชุมชนต่าง ๆ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนิน

งานขับเคล่ือนกิจกรรมส่วนท้องถ่ินอื่น

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร: อบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: พัฒนาบุคลากรสร้างเครือข่ายแกนน า

งบประมำณ 200,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



2 - 123

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

(ต่อ)

 รวมทั งหน่วยงานท่ีประสบความ

ส าเร็จในการพัฒนาพื นท่ีท่ีมี

ความสอดคล้องกับปัญหาของตนเอง

4.เพ่ือให้ผู้น าชุมชน ได้มีโอกาส

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การ

ท างานระหว่างผู้น าชุมชนและ

ประชาชนในชุมชน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



2 - 124

ล ำดับท่ี 3

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ของประชาชน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและแกนน าใน ครัวเรือนได้รับทราบข่าวสาร จัดการประชุมผู้น าชุมชน จ านวน ผู้น าชุมชนทั ง 17 ชุมชน 1.ขออนุมัติจัดท าโครงการฯ

องค์กรต่างๆ ของชุมชนทั ง 17 ชุมชนจากผู้น าชุมชน ร้อยละ 70 12 ครั ง/ปี ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.ประสานกองต่างๆและ

มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้และมี ผู้น าชุมชนเข้าร่วมประชุม ครั งละ ของผู้น าชุมชนฯ ร้อยละ ส่วนราชการท่ีต้องการ

ความเข้าใจในการท างานร่วมกับ 60 คน 85 แจ้งข้อมูลข่าวสารและขอ

เทศบาลเมืองล าพูน ผู้น าชุมชนมีระดับเฉล่ียความเข้า ความร่วมมือในการท า

2.เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและแกนน าใน ใจเนื อหาการประชุม ร้อยละ 100 กิจกรรมร่วมกับชุมชน

องค์กรต่างๆของชุมชนทั ง 17ชุมชน 3.จัดท าวาระการประชุมและ

ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ เตรียมเอกสารประกอบการประชุม

ประสบการณ์การท างานระหว่าง 4.ก าหนดวันประชุมประจ าเดือน

ผู้น าชุมชนต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและจัด

3.เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและแกนน าใน ประชุมตามวาระท่ีก าหนด

องค์กรต่างๆของชุมชนทั ง 17ชุมชน 5.สรุปรายงานการประชุม เสนอ

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและ ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบตาม

สามารถน าข้อมูลดังกล่าว มาถ่าย ล าดับชั น

ทอดให้กับคนในชุมชนได้ 6.ส ารวจความพึงพอใจโครงการฯ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร: ประชุมผู้น าชุมชน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการแก่ประชาชน

งบประมำณ 30,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองล าพูน

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



2 - 125

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

(ต่อ)

4.เพ่ือให้เกิดการส่ือสารระบบ

ทาง(Two-way communication)

ระหว่างเทศบาลฯและชุมชน

ซ่ึงเป็นการส่ือสารท่ีสามารถ

โต้ตอบ ปรึกษาหารือ และแลก

เปล่ียนความคิดเห็นกันได้

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



2 - 126

ล ำดับท่ี 1

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง:

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือให้ทราบรายละเอียดขั นตอน 1. มีแผนการด าเนินงาน เพ่ือ เชิงปริมำณ  1.หน่วยงานภายใน 1. เสนอขออนุมัติโครงการ

การด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับ น าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี เทศบาลและหน่วย 2. รวบรวมเอกสารโครงการ

งบประมาณประจ าปี 2563 แผนพัฒนาท้องถ่ิน และ พ.ศ.2563 จ านวน 100 เล่ม งานท่ีเก่ียวข้อง พัฒนา/กิจกรรมของแต่ละกอง

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรร เทศบัญญัติงบประมาณราย เชิงคุณภำพ  2.ประชาชนในเขตพื น 3. จัดประชุมคณะกรรมการ 

ทรัพยากรและงบประมาณได้อย่าง จ่ายประจ าปี 1. เทศบาลเมืองล าพูนและหน่วย ท่ีเทศบาลเมืองล าพูน  3.1 จัดประชุมคณะกรรมการ 

ท่ัวถึงเป็นธรรมและเป็นไปตามความ2. สามารถใช้งบประมาณท่ีมีอยู่ งานท่ีเก่ียวข้องมีแนวทางในการ สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ

จ าเป็นเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่าง ด าเนินการจริงทั งหมดในพื นท่ี 4. จัดประชุมคณะกรรมการ

มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 2. ประชาชน รับทราบแนวทาง พัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

3. ใช้ในการก ากับดูแลและ ในการด าเนินงานโครงการพัฒนา 5. เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา

ติดตามประเมินผลการใช้จ่าย /กิจกรรมทั งหมดในพื นท่ีของ ร่างแผนการด าเนินงานท่ีเสนอ

งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองล าพูน 6. ผู้บริหารประกาศใช้แผน

7. ติดตามและประเมินผลโครงการ

กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล  บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตปฏิบัติงานอย่าง

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

30,000

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: จัดท าแผนการด าเนินงาน

                       ควำมสอดคล้อง

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง:

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการ 1. ท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงการ เชิงปริมำณ 1.หน่วยงานภายใน ข้ันตอนกำรรำยงำนติดตำมและ

ด าเนินงานโครงการ และทราบว่า ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาฯ มีการรายงานสรุปการติดตามและ เทศบาลและหน่วยงาน ประเมินผลฯ 

การด าเนินงานสอดคล้องกับวัตถุ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ประเมินผลโครงการของเทศบาล ท่ีเก่ียวข้อง 1.เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการ

ประสงค์และนโยบายผู้บริหาร 2. ท าให้ผู้บริหารได้ทราบผล เมืองล าพูน จ านวน 2 ครั ง/ปี 2.ประชาชนในเขตพื นท่ี 2.ประชุมก าหนดแนวทางการ

2.เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรคท่ีจะ ความก้าวหน้าของการด าเนิน เชิงคุณภำพ เทศบาลเมืองล าพูน ติดตามและประเมินผล

เกิดขึ นก่อน/ระหว่าง/หลังด าเนินงาน วางไว้และการใช้จ่ายงบฯ 1.มีรายงานสรุปการติดตามและ 3.รายงานการติดตามและ

4.ทบทวน ถึงผลส าเร็จของโครงการ3. ท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึง ประเมินผลแผนพัฒนาฯและผลการ ประเมินผล (ครั งท่ี 1)

เพ่ือใช้เป็นพื นฐานในการวางแผน ปัญหาและอุปสรรคในการ ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 4.รายงานการติดตามและประเมิน

โครงการในอนาคต ด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ  ต่อการด าเนินงานของเทศบาล ผลแผนฯ(รอบสรุปผลการติดตาม

5. เพ่ือทราบความพึงพอใจของ เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขต่อไป เมืองล าพูน และประเมินผล)

ประชาชนต่อการด าเนินงาน 4. ทราบความพึงพอใจของ 2.สามารถเปรียบเทียบผลท่ีได้จาก 5.จัดท ารายงานผลการติดตาม

โครงการของเทศบาล ประชาชนต่อเทศบาล การด าเนินโครงการกับผลสรุปใน และประเมินผลต่อคณะผู้บริหาร

5. ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนว ภาพรวมยุทธศาสตร์ได้ 6.ประกาศการติดตามประเมินผล

ทางการด าเนินงานให้เกิด (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี)

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 7.รายงานผลให้ประชาชนทราบ

60,000

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                       ควำมสอดคล้อง

กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล  บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตปฏิบัติงานอย่าง

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมำณ

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ติดตามและประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงานของเทศบาล

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองฯ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิม 1. สามารถประกาศใช้ เชิงปริมำณ หน่วยงานในเทศบาล 1. จัดท าบันทึกแจ้งทุกหน่วยงานใน

ประสิทธิภาพในการจัดท า เทศบัญญัติได้ทันปีงบประมาณ เอกสารเทศบัญญัติงบประมาณ และประชาชนในเขต การจัดท าแบบเสนอของบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2. สามารถน าเงินภาษีของ รายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน เทศบาล 2. จัดท าสรุปค าของบประมาณ

ประจ าปี พ.ศ.2562 ประชาชนมาให้ให้เกิดประโยชน์ 150 เล่ม/1 ปี จากแต่ละหน่วยงาน

2. เพ่ือจัดท ารูปเล่มเทศบัญญัติ สุงสุด เชิงคุณภำพ 3. จัดการประชุมคณะกรรมการ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย กล่ันกรองร่างเทศบัญญัติงบ

พ.ศ.2562 ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา ประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ของเทศบาลท่ีได้จัดท าไว้แล้ว 4. การจัดท าร่างเทศบัญญัติงบ

ประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือเสนอ

สภาเทศบาล

5. จัดท าหนังสือส่งเทศบัญญัติงบ

ประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือขอ

ความเห็นชอบจากผู้ว่า

6. จัดท าประกาศใช้ฯ

7. เผยแพร่เทศบัญญัติฯ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 40,000

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองวิชาการและแผนงาน

กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล  บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตปฏิบัติงานอย่าง

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

วัตถุประสงค์โครงการ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP):

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 4 การศึกษาท่ีเท่าเทียม รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แก่ทุกคน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทค 1.ท าให้ประชาชน เด็กและ เชิงปริมำณ ประชาชาท่ัวไปท่ีใช้ 1.จัดท าแบบส ารวจความต้อง

โนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เยาวชน คนในชุมชน มีแหล่ง ท าการขยายระบบสารสนเทศ บริการของระบบสาร การการใช้อินเตอร์เน็ตชุมชน

ของเด็ก เยาวชน และชุมชน ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว เพ่ือการเรียนรู้ชุมชน ให้บริการ สนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ของประชาชนในเทศบาลเมือง

2.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา 2.เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลแบบ WIFI เพ่ิมจ านวน 2 จุด ชุมชน(ให้บริการ WIFI) ล าพูนและส ารวจพื นท่ีเบื องต้น

และลดช่องว่างในการเข้าถึง ไร้พรมแดนส าหรับคนในเขต เชิงคุณภำพ 2.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

เทคโนโลยีสารเทศ เทศบาลฯ -มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ 3.ด าเนินการติดตั งศูนย์

3. เป็นช่องทางในการขยาย 3.สามารถขยายโอกาสทาง เรียนรู้ชุมชน ครอบคลุมพื นท่ีท่ัว อินเตอร์เน็ตชุมชน  

โอกาสทางธุรกิจในชุมชนโดยการ ธุรกิจให้กับชุมชนในเขต เขตเทศบาล ไม่ต่ ากว่า 12 จุด 4.ด าเนินการให้บริการประชาชน

ใช้เทคโนโลยี เทศบาลเมืองล าพูน -ประชาชนมีความพึงพอใจกับ 5. ติดตามและประเมินผล

การใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือ โครงการ

การเรียนรู้ชุมชน WIFI ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 85

กลยุทธ์: ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สถานท่ีปฏิบัติงาน และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในการท างาน

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 130,000

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

วัตถุประสงค์โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม การสร้างโอกาสและ โครงกำร: พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ชุมชน (ให้บริการ WIFI)

ความเสมอภาคทางสังคม หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 5

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือให้องค์กรมีระบบการการ 1.องค์กรมีระบบเอกสารอิเล็ก เชิงปริมำณ พนักงานเทศบาลเมือง 1.เสนอขออนุมัติโครงการ

จัดเก็บ รับ – ส่ง เอกสารสารบรรณ ทรอนิกส์ท่ีทันสมัย เหมาะกับ มีผู้ใช้งาน E-Office ไม่ต่ ากว่า 8 คน ล าพูน และผู้ท่ีมาติกต่อ 2. ทบทวนระบบการใช้งาน

อย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีท่ี สถานการณ์ปัจจุบัน (งานธุรการของแต่ละกอง) ราชการเก่ียวกับงาน (E-office) ให้กับผู้ใช้งานใน

ทันสมัย 2. เพ่ิมความรวดเร็วในการ เชิงคุณภำพ เอกสารสารบรรณ เทศบาล

2. เพ่ือลดขั นตอน สืบค้น รับ – ส่ง ท างานเอกสาร -ผู้ใช้งาน E-Office มีความรู้ความ 3.ด าเนินการใช้งานระบบฐานข้อ

เอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วท่ัวถึง3. ลดปริมาณการใช้กระดาษ/ เข้าใจกับระบบบริหารจัดการ มูลเพ่ือการบริหารจัดการเอกสาร

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย วัสดุส านักงาน เอกสาร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 4.จัดจ้างเช่าพื นท่ี Hosting โดเมน

3. เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรวัสดุ -ผู้ใช้งาน E-Office มีความพึง รายปีกับผู้ประกอบการ เพ่ือการ

ส านักงาน พอใจกับระบบบริหารจัดการ ใช้งานอย่างต่อเน่ือง

เอกสาร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 5.ติดตามและประเมินผลโครงการ

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

30,000

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการเอกสาร (E-office)

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

มาใช้ในการท างาน

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์: ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สถานท่ีปฏิบัติงาน และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 6

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียว 1.สามารถรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเชิงปริมำณ บุคลากรในสังกัด 1.เขียนโครงการและเสนอโครงการ

กับการถ่ายโอนงาน/กิจการบริการ การถ่ายโอนงาน/กิจการบริการ - รวบรวมข้อมูลการถ่ายโอน เทศบาลเมืองล าพูนและ 2. รวบรวมข้อมูล ปรับปรุง และ

สาธารณะของ อปท. สาธารณะของ อปท. ภารกิจ/กิจการสาธารณะของ ประชาชนในเขตพื นท่ี เผยแพร่ข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจ

2.เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจใน 2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เทศบาลเมืองล าพูน ไม่น้อยกว่า เทศบาลเมืองล าพูน /กิจการสาธารณะของเทศบาล

ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นการ เก่ียวกับภารกิจถ่ายโอนมากขึ น 3 ครั ง เมืองล าพูน

สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ี - จัดฝึกอบรม /เผยแพร่ความรู้ 3. จัดฝึกอบรม

ของเทศบาลตามกฎหมาย และ ไม่น้อยกว่า 2 ครั ง 4. สรุปรายงานผล 

ทิศทางความร่วมมือของประชาชน เชิงคุณภำพ

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เก่ียว

กับภารกิจถ่ายโอนมากขึ นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 85

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

สถำนท่ีด ำเนินงำน: เทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 2,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ถ่ายโอนงาน/กิจการบริการสาธารณะของ อปท.

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เก่ียว เชิงปริมำณ บุคลากรในสังกัด 1.เขียนโครงการและเสนอโครงการ

เก่ียวกับกฎหมายตาม พ.ร.บ.ข้อมูล กับภารกิจถ่ายโอนมากขึ น - เผยแพร่ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูล เทศบาลเมืองล าพูนและ 2.ด าเนินโครงการในส่วนการจัด

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข่าวสารฯไม่น้อยกว่า 13 ครั ง ประชาชนในเขตพื นท่ี ท าเอกสารเผยแพร่ความรู้และ

2.เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงบทบาท เชิงคุณภำพ เทศบาลเมืองล าพูน ปรับปรุงข้อมูลศูนย์บริการข้อมูล

หน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมาย - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ข่าวสารฯ และข้อมูลบนเว็บไซต์

และสิทธิของประชาชน   มีความรู้เก่ียวกับภารกิจถ่ายโอน 3.ด าเนินโครงการในส่วนการ

มากขึ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์

4.ด าเนินโครงการในส่วนการจัด

ฝึกอบรม

5.สรุปรายงานผล 

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

สถำนท่ีด ำเนินงำน: เทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 2,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม โครงกำร: ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลของราชการ พ.ศ.2540 ประจ าปีงบประมาณ 

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เชิงปริมำณ บุคลากรในสังกัด 1.ส ารวจความต้องการในการ

กฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ี เก่ียวกับเร่ืองท่ีอบรมมากขึ น - จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม เทศบาลเมืองล าพูน อบรม

ให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองล าพูน ไม่น้อยกว่า 60 คน และประชาชนในเขตพื น 2.เขียนโครงการและเสนอโครงการ

และประชาชนในพื นท่ี 2.เพ่ือสร้าง เชิงคุณภำพ ท่ีเทศบาลเมืองล าพูน 3.ประสานวิทยากร 

ความเข้าใจและความร่วมมืออย่าง - ค่าเฉล่ียผู้เข้าร่วมโครงการมี 4.ประสานกลุ่มเป้าหมาย

ถูกต้องในการท างาน   ความรู้เก่ียวกับเร่ืองท่ีอบรมมากขึ น 5.ด าเนินโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 6.สรุปรายงานผล 

30,000

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงาน

หลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ฝึกอบรมส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: เทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ หลักการบริหารจัดการท่ีดี

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้มีการส่งเสริมการป้องกัน - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เชิงปริมำณ บุคลากรในสังกัด 1. เขียนและเสนอโครงการ

และปราบปรามการทุจริตในการ และตระหนักถึงการ มีส่วนร่วม - ประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าเทศบาลเมืองล าพูน 2. ประชุมคณะกรรมการ อปท 

ด าเนินงานของเทศบาลเมืองล าพูน ในการป้องกันการทุจริตมากขึ น 4 คน และประชาชนในเขตพื น ต้นแบบ เพ่ือจัดกิจกรรมวันต่อต้าน

2.สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ -เทศบาลเมืองล าพูนมีคะแนน - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้าน ท่ีเทศบาลเมืองล าพูน คอร์รัปช่ันสากลฯ และวางแผน

ทุจริต การประเมินคุณธรรมและความ คอร์รัปช่ันสากลฯ ท่ีจัดร่วมกับ 3. พิจารณาแผนปฏิบัติการฯและ

โปร่งใสฯ (ITA) เพ่ิมมากขึ น หน่วยงานภาครัฐอื่น ไม่น้อยกว่า ประเมินผลฯ ของปีท่ีผ่านมา

90 คน 4. จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช่ัน

เชิงคุณภำพ สากลฯ

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ 5. รวบรวมข้อมูลผลการด าเนิน

ตระหนักถึงการ มีส่วนร่วมในการ การตาม แผนฯ รอบ ๖ เดือน 

ป้องกันการทุจริตมากขึ นไม่น้อย และรอบ ๑ ปี และรายงาน 

กว่าร้อยละ 85 สนง. ป.ป.ช

6. จัดท าแผนฯ ของปีต่อไป 

7. สรุปและรายงานผลฯ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

15,000

ประสิทธิภาพและโปร่งใส

สถำนท่ีด ำเนินงำน: เทศบาลเมืองล าพูน

หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงานอย่างมี

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป



2 - 135

ล ำดับท่ี 10

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ หลักการบริหารจัดการท่ีดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือส ารวจแนวเขตเทศบาลท่ีมี 1. ประชาชนผู้อาศัยท่ีมีแนว เชิงปริมำณ 1. ประชาชนผู้มาใช้ 1.เขียนโครงการขออนุมัติ

แนวเขตติดต่อกับ อปท.ใกล้เคียง เขตติดต่อกับอปท.ใกล้เคียง 3 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม บริการในเขตเทศบาล 2.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง

2.เพ่ือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการ ต าบล มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 3 รายการ 2. มีความพึงพอใจ 3.เจ้าหน้าท่ีด าเนินโครงการ

ในการส ารวจฯ 2. ได้รับทราบแนวเขตท่ีถูกต้อง เชิงคุณภำพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 4.ส ารวจแบบประเมินความ

3. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจฯ ชัดเจน 1. การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ พึงพอใจ

(น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน 3. การบริการด้านภาษี ถูกต้อง 2. อุปกรณ์การปฏิบัติงาน ถูกต้อง 5. สรุปรายงานผล

พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 3-304) สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิ ตามคุณลักษณะมาตรฐาน 100%

ภาพ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองคลัง  เทศบาลเมืองล าพูน

30,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ หลักการบริหารจัดการท่ีดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าท่ี เชิงปริมำณ 1. ประชาชนผู้มาใช้ 1. เขียนโครงการ 

2.เพ่ือให้ประชาชนผู้ช าระภาษีได้ ช าระภาษีได้รับทราบข้อมูล จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี บริการในเขตเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการด าเนิน

รับทราบระยะเวลาของการด าเนิน และช่วงระยะเวลาการย่ืนแบบ หน้าท่ีช าระภาษี 4,252ราย ได้รับ 2. มีความพึงพอใจไม่ โครงการ

การย่ืนภาษี ประเมินภาษี ทราบข้อมูลข่าวสาร และช่วงระยะ น้อยกว่าร้อยละ 85 3. จัดท าติดตั งส่ือประชาสัมพันธ์

3.ทราบความพึงพอใจของประชาชน2. มีรายได้จากการจัดเก็บภาษี เวลาการย่ืนแบบฯ 4. ส ารวจแบบประเมินความพึง

ต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี เพ่ิมขึ น เชิงคุณภำพ พอใจ

4.เพ่ือสร้างความพึงพอใจในการ 3. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับ 1. เผยแพร่ข่าวสารด้านภาษี 5. สรุปรายงานผล

ให้บริการและเกิดความร่วมมือใน ประชาชนผู้รับบริการด้านภาษี 2. ยอดการจัดเก็บเพ่ิมขึ น

การช าระภาษี

(น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน

พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 3-304)

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ของเทศบาล

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองคลัง  เทศบาลเมืองล าพูน

20,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป



2 - 137

ล ำดับท่ี 12

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ หลักการบริหารจัดการท่ีดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการในการ 1. ประชาชนผู้ช าระภาษีมีทาง เชิงปริมำณ 1. ประชาชนผู้มาใช้ ช าระภาษีท้องถ่ินผ่านธนาคาร

ออกใบเสร็จให้แก่ประชาชนผู้ช าระ เลือกหลากหลายในการใช้ ผู้ใช้บริการช าระภาษีผ่านระบบ บริการในเขตเทศบาล 1. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ

ภาษีแทน อปท. ผ่านระบบธนาคาร บริการช าระภาษี ธนาคารจ านวน 200 ราย ช าระภาษี

รายละ 10.- บาท 2. เทศบาลฯ มีรายได้จากการ เชิงคุณภำพ 2. ความพึงพอใจไม่น้อย 2. ด าเนินโครงการ

2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ จัดเก็บเพ่ิมขึ น 1. อ านวยความสะดวกให้กับ กว่าร้อยละ 85 3. ประสานธนาคารกรุงไทยฯ 

ประชาชนผู้ช าระภาษีท่ีอยู่ต่างจังหวัด 3. สร้างความถึงพอใจให้กับ ประชาชน ผู้รับบริการ

3. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการบริการ ประชาชน 2. การจัดเก็บรายได้ท่ัวถึงมีรายได้ 4. ขออนมัติการเบิกจ่าย

ประชาชนในการช าระภาษีท้องถ่ิน เพ่ิมขึ น 5. สรุปประเมินผล

ประชาชนผู้ช าระภาษีท่ีอยู่ต่างจังหวัด

(น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 3-309)

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองคลัง  เทศบาลเมืองล าพูน

5,000

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน (ช าระภาษีผ่านธนาคาร

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป



2 - 138

ล ำดับท่ี 13

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือเป็นการระลึกถึงความ 1. พนักงานเทศบาลได้ระลึกถึง เชิงปริมำณ 1.หน่วยงานภายใน 1.ออกแบบกิจกรรมในโครงการ

ส าคัญและความเป็นมาของ ความส าคัญและความเป็นมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลและหน่วย 2.เสนอขออนุมัติโครงการ

การก่อก าเนิดเทศบาล ของการก่อก าเนิดเทศบาล ไม่น้อยกว่า 60 คน งานท่ีเก่ียวข้อง 3.ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์

2. เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้ 2. พนักงานเทศบาลได้ เชิงคุณภำพ 2.ประชาชนในเขตพื น และสถานท่ีส าหรับจัดกิจกรรม

ตระหนักและเล็งเห็นถึงความ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความ 1.มีผู้รับรู้ถึงความส าคัญของการ ท่ีเทศบาลเมืองล าพูน 4.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ

ส าคัญของการปกครองท้องถ่ิน ส าคัญของการปกครองท้องถ่ิน ปกครองรูปแบบเทศบาล 5.สรุปผลและรายงานผลโครงการ

รูปแบบเทศบาล รูปแบบเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. ประชาชนได้มองเห็นความ 3. ประชาชนได้มองเห็นความ 2. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

ส าคัญของการบริการและ ส าคัญของการบริการและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บทบาทของเทศบาล บทบาทของเทศบาล

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: วันเทศบาล

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

20,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป



2 - 139

ล ำดับท่ี 14

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. ประเมินความพึงพอใจในการ 1.ผลคะแนนความพึงพอใจในการ เชิงปริมำณ ประชาชนในเขตพื น 1.ก าหนดหัวข้อการส ารวจ

ให้บริการของประชาชนท่ีมีต่อ ให้บริการของประชาชนท่ีมีต่อ ความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเทศบาลเมืองล าพูน 2.เสนอขออนุมัติโครงการ

เทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน ไม่น้อยกว่า 300 คน 3.จัดจ้างสถาบันอุดมศึกษา

2. ได้รับความคิดเห็นของประชาชน 2.ความคิดเห็นของประชาชน เชิงคุณภำพ เพ่ือด าเนินการส ารวจข้อมูล

ท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล ท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล 1. ประชาชนแสดงความคิดเห็น 4.ด าเนินการร่วมกับสถาบัน

เมืองล าพูน เมืองล าพูน ต่อการให้บริการ จ านวน 4 ด้าน อุดมศึกษาในการส ารวจ

2. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 5.สรุปผลและรายงานผลโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ประเมินผลบุคลากรและองค์กร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

30,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 15

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือส่งเสริม ปลูกฝัง ค่านิยม 1. พนักงานได้ส านึก ตระหนักถึง เชิงปริมำณ พนักงานเทศบาล 1.ออกแบบกิจกรรมในโครงการ

และจริยธรรมให้แก่พนักงาน จริยธรรมให้ประพฤติปฏิบัติตน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2.เสนอขออนุมัติโครงการ

ให้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น เป็นแบบอย่างท่ีดี 60 คน 3.ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์

แบบอย่างท่ีดี 2. พนักงานเทศบาลได้มีการ เชิงคุณภำพ และสถานท่ีส าหรับจัดกิจกรรม

2. เพ่ือพัฒนาจริยธรรมของ พัฒนาจริยธรรมมีการบริหารงาน 1.พนักงานได้มีการส่งเสริม พัฒนา 4.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ

พนักงานในอันท่ีจะน าไปสู่การ แบบโปร่งใส ไม่ทุจริต และ ค่านิยมด้านจริยธรรมเพ่ิมมากขึ น 5.สรุปผลและรายงานผลโครงการ

ท างานแบบโปร่งใส ไม่ทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

และประพฤติมิชอบ 2. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: อบรมจริยธรรม

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

3,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 16

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 1.พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ เชิงปริมำณ พนักงานเทศบาล 1.ส ารวจความต้องการฝึกอบรม

ในระเบียบกฎหมายท่ีใช้ในการ ในระเบียบกฎหมายท่ีใช้ในการ มีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 2. ออกแบบหลักสูตรการอบรม

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน 50 คน 3.เสนอขออนุมัติโครงการ

2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 2. พนักงานมีคุณภาพการท างาน เชิงคุณภำพ 4.ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์

ทั งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ิมขึ นทั งด้านประสิทธิภาพ 1.พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และสถานท่ีส าหรับจัดกิจกรรม

และประสิทธิผล ในระเบียบกฎหมายมากขึ น 5.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 6.สรุปผลและรายงานผลโครงการ

2. พนักงานมีความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ฝึกอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

100,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 17

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 1.คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา เชิงปริมำณ คณะผู้บริหารและ 1.ส ารวจความต้องการฝึกอบรม

ในระเบียบกฎหมายท่ีใช้ในการ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ มีผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า สมาชิกสภา 2. ออกแบบหลักสูตรการอบรม

ปฏิบัติงาน กฎหมายท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 15 คน 3.เสนอขออนุมัติโครงการ

2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 2. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภามี เชิงคุณภำพ 4.ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์

ทั งประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณภาพการท างานเพ่ิมขึ นทั งด้าน 1คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภามี และสถานท่ีส าหรับจัดกิจกรรม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 5.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ

กฎหมายมากขึ นไม่น้อยกว่า 6.สรุปผลและรายงานผลโครงการ

ร้อยละ 80

2. มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ฝึกอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

100,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 1.พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ เชิงปริมำณ พนักงานเทศบาล 1.ส ารวจความต้องการฝึกอบรม

ในระเบียบกฎหมายท่ีใช้ในการ ในระเบียบกฎหมายท่ีใช้ในการ มีผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 2. ออกแบบหลักสูตรการอบรม

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน 50 คน 3.เสนอขออนุมัติโครงการ

2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 2. พนักงานมีคุณภาพการท างาน เชิงคุณภำพ 4.ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์

ทั งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ิมขึ นทั งด้านประสิทธิภาพ 1.พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และสถานท่ีส าหรับจัดกิจกรรม

และประสิทธิผล ในระเบียบกฎหมายมากขึ น 5.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 6.สรุปผลและรายงานผลโครงการ

2. พนักงานมีความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ฝึกอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

100,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือเป็นการเลือกตั งสมาชิกสภา ได้สมาชิกสภาเทศบาลเมือง จัดการเลือกตั ง จ านวน 1 ครั ง ประชาชนผู้มีสิทธิเลือก 1. จัดเตรียมงบประมาณ

เทศบาลและนายกเทศมนตรี ล าพูน 3 เขตเลือกตั งๆ ละ 6 คน ตั ง ในเขตเทศบาล 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ

เมืองล าพูน รวมจ านวน 18 คน  และ จ านวน 14 หน่วย เพ่ือจัดท าโครงการ

นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน เลือกตั ง 3.จัดท าแผนการเลือกตั ง

-แผนปฎิบัติการก่อนวันเลือกตั ง

-แผนปฏิบัติการวันเลือกตั ง

-แผนปฏิบัติการหลังวันเลือกตั ง

4.จัดท าประกาศให้มีการเลือกตั ง

5.รับสมัครเลือกตั ง

6.ด าเนินการเลือกตั งให้เสร็จสิ น

กระบวนการจนถึงการประกาศ

ผลการนับคะแนนเลือกตั ง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: ส่งเสริมประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถ่ิน

1,000,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

โครงกำร: เลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 เพ่ือปกป้องและเทิดทูน ร้อยละของปัญหาความขัดแย้ง จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนในเขต 1.จัดท าแผนการด าเนินงาน 

สถาบันพระมหากษัตริย์ ท่ีเกิดขึ นในพื นท่ีเทศบาลลดลง เทศบาล ทั ง 17 ชุมชน และก าหนดเป้าหมาย

2. เพ่ือให้ประชาชนมีความ 2. เขียนโครงการเสนอ

ปรองดองสมานฉันท์ ขออนุมัติเพ่ือจัดท าโครงการ

มีความเข้าใจร่วมกัน 3. ประสานวิทยากร

เกิดความสมัครสมานสามัคคี 4 จัดกิจกรรม/จัดประชุม

เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน อยู่ร่วมกัน ชี แจงท าความเข้าใจให้แก่

อย่างสันติสุข และยึดม่ัน ประชาชนในเขตเทศบาล

ในการปกครองระบบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เทศบาล และพนักงาน

ทรงเป็นประมุข ในสังกัดเทศบาล จ านวน

ไม่น้อยกว่า 100 คน

5 ประเมินผลการด าเนินงาน

20,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม โครงกำร: สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเล่ือมล  าในสังคม หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: หลักเหตุผล

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 1. ประชาชนได้รับความรู้เร่ืองการ เชิงปริมำณ 1. ประชาชนในเขตชุมชน 1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ

มีความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. เลือกตั งตาม พ.ร.บ.การเลือกตั ง 1. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ทั ง 17 ชุมชน เพ่ือจัดท าโครงการ

การเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร จ านวน 17 ชุมชน หรือ 2. ครัวเรือนในเขต 2. ด าเนินโครงการ

หรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562 ท้องถ่ิน พ.ศ.2562 ซ่ึงเป็น พ.ร.บ. 2. ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน ท่ีมี 3. สรุปรายงานผลการด าเนินการ

2. เพ่ือให้ประชาชนท่ีได้รับความรู้ ฉบับใหม่ ครบถ้วนทุกชุมชน ท่ีมีผู้มีสิทธิเลือกตั งอาศัยอยู่ทั งหมด ผู้มีสิทธิเลือกตั งอาศัยอยู่

เร่ืองการเลือกตั งฯ สามารถน า เชิงคุณภำพ ทั งหมด

ความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่แก่คน 1. ร้อยละ 90 ของชุมชนในเขต

ในครอบครัวหรือคนในชุมชนของ เทศบาลฯ ทั งหมด (17 ชุมชน) หรือ

ตนเองได้ จ านวนครัวเรือนท่ีมีผู้มีสิทธิเลือก

3. เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึง ตั งอาศัยอยู่ ได้รับความรู้เร่ืองการ

ความส าคัญของการเลือกตั ง เลือกตั งฯ ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั ง

ท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีความ สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร

ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ท้องถ่ิน พ.ศ.2562

วัตถุประสงค์โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงกำร: ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการเลือกตั ง

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12:ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานทะเบียนราษฎร  งานธุรการ  ส านักปลัดเทศบาล

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: ส่งเสริมประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถ่ิน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: หลักเหตุผล 25,000

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี  6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP):

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง 1.จ านวนการเกิดอุบัติเหตุทาง ลดการเส่ียงและการสูญเสียต่อชีวิต ประชาชนในเขตเทศบาล 1.จัดท าโครงการเสนอขอความ

ถนนในช่วงเทศกาลวันส าคัญ ถนนลดน้อยลงหรือไม่เกิดขึ นใน ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และนักท่องเท่ียว เห็นชอบ

2.เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ช่วงเทศกาลส าคัญ ผู้ใช้รถใช้ถนนของประชาชนและ 2.จัดตั งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

และทรัพย์สินของประชาชน 2.ประชาชนมีความต่ืนตัว มีจิต นักท่องเท่ียวภายในเขตเทศบาล 3.จัดท าป้ายเตือนหรือเคร่ือง

3.เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมี ส านึกและตระหนักถึงความ เมืองล าพูน หมายบริเวณจุดเส่ียงบนเส้นทาง

ความต่ืนตัว มีจิตส านึกและตระหนัก ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หลักหรือทางรองภายในเขต

ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 3.ได้มีการส่งเสริมนโยบายของ เทศบาล

รัฐบาล 4.จัดเตรียมรถตรวจการณ์และ

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียว

ข้องและประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในพื นท่ีทราบในช่วง

เทศกาลส าคัญ

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี
6. SDG: เป้าหมายท่ี 9 โครงสร้างพื นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานรักษาความสงบ ส านักปลัด

กลยุทธ์: ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน จัดระเบียบพื นท่ี ในเขตเทศบาล

แผนงำน: งานรักษาความสงบ งบประมำณ 20,000

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงานรักษาความสงบ
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4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP):

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีงานรักษาความ 1. ร้อยละเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิการ 1. ร้อยละเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิการ พนักงานเทศบาล 1.จัดท าโครงการเสนอขอความ

สงบและประชาชนผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เรียนรู้ เรียนรู้ งานรักษาความสงบ เห็นชอบ

ได้ตระหนักถึงระเบียบ ข้อกฎหมาย 2.การเกิดอาชญากรรมและ 2.การเกิดอาชญากรรมและ ผู้ประกอบการร้านค้า 2.จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

ในพระราชบัญญัติรักษาความ ปัญหายาเสพติดลดลงจากปีท่ี ปัญหายาเสพติดลดลงจากปีท่ี ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย 3.ด าเนินการตามโครงการท่ีได้จัด

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ แล้ว แล้ว ประชาชนในเขตเทศบาล วางไว้

ร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เมืองล าพูน 4.สรุปประเมินผลการด าเนินงาน

2.เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

คุมตรวจตรากวดขันและบังคับใช้

กฎหมายกับผู้ประกอบการหาบเร่

แผงลอย การป้องกันปัญหายาเสพ

ติดท่ีเป็นภัยต่อชุมชน ให้เกิดผลใน

ทางปฎิบัติ

3.เพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติ

เหตุทางถนนของผู้สูงอายุประชาชน

ท่ัวไปในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานรักษาความสงบ ส านักปลัด

กลยุทธ์: ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน จัดระเบียบพื นท่ี ในเขตเทศบาล

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: จัดระเบียบสังคม

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

แผนงำน: งานรักษาความสงบ งบประมำณ 15,000

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงานรักษาความสงบ
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ในเขตเทศบาลล าพูน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): งบประมำณ บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน หลักการบริหารจัดการท่ีดี

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ ผู้รับการอบรมมีความรู้ ฝึกอบรมทั งภาคทฤษฎีและภาค กลุ่มร้านค้าสถาน 1.จัดท าเสนอโครงการ

ถึงองค์ประกอบของการเกิดไฟ ความเข้าใจในองค์ประกอบ ปฏิบัติ ให้กับสถานประกอบการ ประกอบการ 2.แต่งตั งคณะท างาน

ได้ สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่าง ของการเกิดไฟ วิธีการดับไฟ ร้านค้า หรือสถานท่ีมีความเส่ียง 3.ท าหนังสือเชิญหน่วยงานท่ี

ถูกวิธี วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน รวม เก่ียวข้องและประชุมก าหนด

ถูกวิธี และวิธีการอพยพหนี 40 คน หน้าท่ีของแต่หน่วยงาน

ไฟออกจากท่ีเกิดเหตุได้ 4.ด าเนินการฝึกอบรม

ถูกต้อง 5.สรุปประเมินผลด าเนินงาน

10,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

แผนงำน: งานรักษาความสงบ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง โครงกำร: ฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับสถานประกอบการ ร้านค้าหรือสถานท่ีท่ีมีความเส่ียง

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล าพูน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน กลยุทธ์: ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน จัดระเบียบพื นท่ี ในเขตเทศบาล

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงานรักษาความสงบ



2 - 150

ล ำดับท่ี 4

งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือให้ผู้อบรมได้มีความรู้ความ ผู้เข้ารับการอบรม มีความ ฝึกอบรมทั งภาคทฤษฎีและภาค ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน 1.จัดท าเสนอโครงการ

เข้าใจในสาธารณภัยประเภทต่างๆ รู้ ความเข้าใจ ในสาธารณภัย ปฏิบัติ ให้กับประชาชนและ ในชุมชน 2.แต่งตั งคณะท างาน

และวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ประเภทต่างๆและสามารถ อาสาสมัครต่างๆในแต่ละชุมชน 3.ท าหนังสือเชิญหน่วยงานท่ี

เบื องต้น ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน รวม เก่ียวข้องและประชุมก าหนด

กู้ชีพกู้ภัย ได้อย่างถูกต้อง 40 คน หน้าท่ีของแต่หน่วยงาน

4.ด าเนินการฝึกอบรม

5.สรุปประเมินผลด าเนินงาน

วัตถุประสงค์โครงการ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง โครงกำร: อบรมพัฒนาเจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชน หรืออาสาสมัคร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน จัดระเบียบพื นท่ี ในเขตเทศบาล

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล าพูน

15,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งานรักษาความสงบ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงานรักษาความสงบ



2 - 151

ล ำดับท่ี 5

งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือให้คณะครูและนักเรียน ครูและนักเรียนมีความรู้ ฝึกอบรม นักเรีบนในสังกัด คณะครูและนักเรียน 1.จัดท าเสนอโครงการ

มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของ ความเข้าใจในเร่ืองของ เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 4 ในสังกัดเทศบาลล าพูน 2.แต่งตั งคณะท างาน

แผ่นดินไหว และการปฏิบัติตัวให้ สาธารณภัย โดยเฉพาะแผ่น โรงเรียน 3.ท าหนังสือเชิญหน่วยงานท่ี

ถูกต้องในกรณีท่ีเกิดแผ่นดินไหว ดินไหว และอัคคีภัย สามารถ เก่ียวข้องและประชุมก าหนด

หรืออัคคีภัยขึ น ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง หน้าท่ีของแต่หน่วยงาน

4.ด าเนินการฝึกอบรมทั งภาค

ทฤษฎีและปฏิบัติ

5.ท ารายงานสรุปโครงการ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง โครงกำร: อบรมด้านสาธารณภัยให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลล าพูน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล าพูน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน จัดระเบียบพื นท่ี ในเขตเทศบาล

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน 16,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

แผนงำน: งานรักษาความสงบ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงานรักษาความสงบ



2 - 152

ล ำดับท่ี 6

งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี หน่วยงานต่างๆท่ีร่วมฝึกซ้อม ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย หน่วยงานป้องกันและ 1.จัดท าเสนอโครงการ

ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย แผน รู้จักท างานเป็นทีมได้ย่ิงขึ น พลเรือน ร่วมกับองค์กรปกครอง บรรเทาสาธารณภัย 2.แต่งตั งคณะท างาน

รู้จักท างานเป็นทีม และรู้บทบาท และหน่วยงานทุกหน่วยงาน ส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง หน่วยงาน เทศบาลเมืองล าพูน 3.ท าหนังสือเชิญหน่วยงานท่ี

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและได้รู้ สามารถติดต่อประสานงานและ ราชการอื่นและหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานใกล้เคียง เก่ียวข้อง มาประชุมร่วมกัน

ถึงเทคนิคการดับเพลิงในรูปแบบ ประเมินสถานการณ์ได้ดีและ จ านวน 10 หน่วยงาน 4.ด าเนินการฝึกทั งภาคทฤษฎี

ต่างๆได้ รวดเร็ว และปฏิบัติ

5.สรุปประเมินผลด าเนินงาน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง โครงกำร: ฝึกอบรมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล าพูน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน จัดระเบียบพื นท่ี ในเขตเทศบาล

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน 30,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ในเขตพื นท่ีเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนงำน: งานรักษาความสงบ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงานรักษาความสงบ
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ล ำดับท่ี 7

งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือให้ผู้อบรมได้รับความรู้ความ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ ฝึกอบรมทั งภาคปฏิบัติและภาค กลุ่มนักเรียนท่ีเข้าฝึก 1.จัดท าเสนอโครงการ

เข้าใจในการป้องกันอุบัติภัย อุปกรณ์ป้องกันและเข้าใจในการ ปฏิบัติให้กับนักเรียนทั งหมด 50 อบรม 2.แต่งตั งคณะท างาน

ทางน  า ป้องกันอุบัติภัยทางน  าได้อย่าง คน 3.ท าหนังสือเชิญหน่วยงานท่ี

ถูกวิธี เก่ียวข้อง มาประชุมร่วมกัน

4.ด าเนินการฝึกทั งภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ

5.สรุปประเมินผลด าเนินงาน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง โครงกำร: อบรมด้านสาธารณภัยให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลซ่ึงไม่สังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล าพูน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน จัดระเบียบพื นท่ี ในเขตเทศบาล

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน 30,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ในเขตพื นท่ีเทศบาลเมืองล าพูน

พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562

แผนงำน: งานรักษาความสงบ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงานรักษาความสงบ
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ล ำดับท่ี 8

งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน  าและสุขภาพอนามัยส าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือก าจัดผักตบชวาและวัชพืช ท าให้ผักตบชวาและวัชพืชมี ด าเนินการก าจัดผักตบชวาและ ประชาชนในพื นท่ีและ 1.จัดท าเสนอโครงการ

และท าความสะอาดบริเวณตล่ิง ปริมาณน้อยลงหรือหมดไปใน วัชพืชในบริเวณแม่น  ากวงในระยะ ส านักงานเทศบาล 2.แต่งตั งคณะท างาน

พร้อมด้วยปรับปรุงภูมิทัศน์ ใน แม่น  ากวงและมีทัศนียภาพท่ี เวลา 4 เดือนตั งแต่บริเวณสะพาน เมืองล าพูน 3.ท าหนังสือเชิญหน่วยงานท่ี

แม่น  ากวงให้สวยงาม สวยงามทั งในแม่น  ากวงและ มนตรี จนถึง สะพานศรีเมืองยู้ เก่ียวข้องและประชุมก าหนด

ริมตล่ิง ระยะทางยาว 4,016 เมตร กว้าง หน้าท่ีของแต่หน่วยงาน

30 เมตร ได้ผักตบชวาและวัชพืช 4.ด าเนินการ

ทั งสิ น 6,024 ตัน 5.สรุปประเมินผลด าเนินงาน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: แม่น  ากวง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง โครงกำร: อนุรักษ์และบ ารุงรักษาแม่น  ากวง

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน

หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล าพูน

20,000แผนงำน: งานรักษาความสงบ

กลยุทธ์: ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน จัดระเบียบพื นท่ี ในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงานรักษาความสงบ
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ล ำดับท่ี 9

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม จะได้มี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ฝึกอบรมทั งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พนักงานเทศบาล 1.จัดท าเสนอโครงการ

ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ความเข้าใจ ในการระงับอัคคีภัย ให้กับพนักงานเทศบาลจ านวน เมืองล าพูน 2.แต่งตั งคณะท างาน

และระงับอัคคีภัยเบื องต้น เบื องต้นและสามารถติดต่อส่ือ 40 คน 3.ท าหนังสือเชิญหน่วยงานท่ี

สารแจ้งเหตุได้อย่างแม่นย า เก่ียวข้องและประชุมก าหนด

หน้าท่ีของแต่หน่วยงาน

4.ด าเนินการฝึกอบรม

5.สรุปประเมินผลด าเนินงาน

แผนงำน: งานรักษาความสงบ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง โครงกำร: อบรมศักยภาพพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล าพูน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

20,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงานรักษาความสงบ
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ล ำดับท่ี 10

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้า เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันฯได้ ได้จัดท าโครงการตามเทศบัญญัติ เจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน 1.จัดท าเสนอโครงการ

ท่ีงานป้องกันฯให้มีความรู้ ความ พัฒนาศักยภาพตนเอง มี ปีงบประมาณ 2563 และบรรเทาสาธารณภัย 2.แต่งตั งคณะท างาน

เข้าใจ ในบทบาทอ านาจหน้าท่ี ความรู้ความเข้าใจบทบาท ฝึกอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เทศบาลเมืองล าพูน 3.ท าหนังสือเชิญหน่วยงานท่ี

ของตนเอง มากย่ิงขึ นและสร้าง หน้าท่ีของตนเองและ เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันฯ เทศบาล เก่ียวข้อง

ความสามัคคี เน้นการท างานเป็น สามารถปรับวิสัยทัศน์ใน เมืองล าพูน จ านวน 20 นาย 4.ด าเนินการฝึกทั งภาคทฤษฎี

ทีม เพ่ือน าไปสู่ในทิศทางเดียวกัน การท างาน เพ่ือให้เกิดความ และปฏิบัติ

สามัคคื มุ่งเน้นการท างาน 5.สรุปประเมินผลด าเนินงาน

เป็นทีม เพ่ือน าไปสู่ในทิศ

ทางเดียวกัน

แผนงำน: งานรักษาความสงบ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง โครงกำร: ฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าท่ีงานป้องกันเทศบาลเมืองล าพูน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล าพูน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

20,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงานรักษาความสงบ
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ล ำดับท่ี 1

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP):

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความ หอพักในเขตเทศบาล ผู้ประกอบกิจการหอพัก ผู้ประกอบกิจการ 1. ขออนุมัติเสนอโครงการ

เข้าใจในการบังคับใช้ข้อกฎหมาย เมืองล าพูน มีการด าเนินงาน ด าเนินกิจการถูกต้องตาม  หอพักในเขตเทศ 2. จัดท าหลักเกณฑ์ และ

ตามพระราชบัญญัติหอพัก เป็นไปตามมาตรฐาน พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558  บาลเมืองล าพูน ก าหนดคะแนนการประเมิน

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และตามพระราชบัญญัติ ร้อยละ 100 จ านวน 12 หอพัก คัดเลือกหอพักเอกชนดีเด่น

แก่ผู้ประกอบการหอพัก ในเขต หอพัก พ.ศ. 2558 ร้อยละ100 3. ประสานงานเชิญวิทยากร

เทศบาลเมืองล าพูน เพ่ือให้ความรู้ในการด าเนิน

2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการหอพัก กิจการตามพระราชบัญญัติ

สามารถด าเนินกิจการหอพัก หอพัก พ.ศ. 2558 แก่ผู้

อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ประกอบกิจการหอพัก

พ.ศ. 2558 4. จัดท าหนังสือเชิญ

3. เทศบาลเมืองล าพูนสามารถ ผู้ประกอบกิจการหอพัก

ด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน จ านวน 12 แห่ง และ

ตามพระราชบัญญัติหอพัก ผู้ประกอบการห้องเช่า

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน จัดระเบียบพื นท่ี ในเขตเทศบาล

แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมำณ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร: หอพักสีขาว

10,000

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

(ต่อ)

พ.ศ.2558 อย่างเป็นรูปธรรม ท่ีเข้าข่ายว่าอาจจะมีผู้

เข้าพักเป็นนักเรียน จ านวน 

4 แห่ง เพ่ือเข้าร่วมโครงการ

5. จัดท าหนังสือเชิญคณะ

กรรมการส่งเสริมกิจการ

หอพักเทศบาลเมืองล าพูน 

จ านวน 17 คนและคณะท างาน

ออกตรวจหอพัก จังหวัดล าพูน 

จ านวน 9 คน เพ่ือเข้าร่วม

โครงการหอพักสีขาว และออก

ตรวจประเมิน เพ่ือร่วม

พิจารณาคัดเลือกหอพักเอกชน

ท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณ

6. จัดการอบรมตามระยะเวลา

ท่ีก าหนด

7. แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนิน

กิจการระหว่างผู้ประกอบการ

8. ออกตรวจประเมินการ

ด าเนินกิจการหอพัก จ านวน 

12 หอพัก  โดยคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการหอพักเทศบาล

เมืองล าพูน และคณะท างาน

ออกตรวจหอพัก จังหวัดล าพูน

พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

(ต่อ)

9. มอบใบประกาศเกียรติคุณ

แก่หอพักท่ีผ่านเกณฑ์ประเมิน

10. รายงานผลการด าเนิน

โครงการให้ผู้บริหารทราบ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ล ำดับท่ี 2

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP):

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ ผู้ผ่านการอบรมสามารถน า -ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน -แกนน าเด็กและ 1.การส ารวจความต้องการ

ระหว่างกลุ่มเด็กและเยาวชนใน ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ 30 คน เยาวชนทั ง 17 ชุมชน การฝึกอบรม

เขตเทศบาลเมืองล าพูนให้มี ร้อยละ 85 -ระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของ -ผู้เข้ารับการอบรมมี 2.การออกแบบหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู้ ทักษะการ ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 ความพึงพอใจร้อยละ 3.การเตรียมความพร้อมในการ

ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิ 98 ด าเนินการ

ภาพ 4.การด าเนินการฝึกอบรม

2.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในเขต 5.การติดตามและประเมินผล

เทศบาลเมืองล าพูน ได้มีส่วนร่วม การฝึกอบรม

ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  

มีเวทีแสดงความคิดเห็น น าเสนอ

แนวความคิดต่างๆท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินงานของสภาเด็ก

และเยาวชนเทศบาลเมืองล าพูน

และน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาชุมชน

ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร: เพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองล าพูน (สภาเด็กและเยาวชน)

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: ส่งเสริมประชาธิปไตย การเมือง การปกครอง

งบประมำณ 50,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

ส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



2 - 161

ต่อ

3.เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้น าให้

แก่เด็กและเยาวชน โดยสามารถ

น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้

รับจากการอบรมไปถ่ายทอดให้

แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนได้

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ล ำดับท่ี 1

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม
ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี
6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือจ่ายเป็นสมทบกองทุน พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ประกันสังคม ส าหรับพนักงานจ้าง พนักงานจ้างท่ัวไป ในสังกัด และพนักงานจ้างท่ัวไป ในสังกัด และพนักงานจ้างท่ัวไป  2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ของเทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 34คน เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 34คน ในสังกัดเทศบาลเมือง 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุน ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุน ล าพูน จ านวน 34 คน เบิกจ่าย

ประกันสังคม ประกันสังคม ครบถ้วน ร้อยละ 4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

100 เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

และประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั ง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

250,353

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: เงินสบทบกองทุนประกันสังคม

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง



2 - 163

ล ำดับท่ี 2

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี สามารถบรรเทาปัญหาความ ส าหรับการเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ ประชาชนในเขต 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือจ าเป็น เดือดร้อนของประชาชน จ าเป็นหรือไม่สามารถเบิกจ่าย เทศบาลเมืองล าพูน 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ต้องด าเนินการ หากไม่กระท า เป็นส่วนรวม ได้ไม่น้อยกว่า จากงบประมาณรายจ่ายประเภท ท่ีได้รับความเดือดร้อน 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

แล้วจะเกิดความเสียหายต่อ ร้อยละ 80 ใดประเภทหน่ึงได้ ร้อยละ 100 จ านวน 17 ชุมชน เบิกจ่าย

ทางราชการ หรือประชาชน   4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

ท่ีได้รับความเดือดร้อน เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

และประโยชน์ตอบแทนอื่นรวม

ทั งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

427,123

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: เงินส ารองจ่าย

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง



2 - 164

ล ำดับท่ี 3

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุง เทศบาลได้รับการพัฒนา จ่ายเงินบ ารุงสมาคมสันนิบาต เทศบาลเมืองล าพูน 1.จัดเตรียมงบประมาณ

สมาคมสันนิบาตเทศบาล คุณภาพการบริหารจัดการและ เทศบาลแห่งประเทศไทย  2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

แห่งประเทศไทย  การจัดบริการสาธาณะ ในอัตราร้อยละเศษหน่ึงส่วนหก  3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ตามโครงสร้างพื นฐาน ของรายรับจริงในปีท่ีล่วงมา  เบิกจ่าย

 (ปีงบประมาณ 2561)  4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

เป็นจ านวนเงิน  170,050 บาท  เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

และประโยชน์ตอบแทนอื่นรวม

ทั งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

170,050

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง



2 - 165

ล ำดับท่ี 4

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือ พนักงานเทศบาลและ พนักงานเทศบาลและ พนักงานเทศบาลและ 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ค่าท าศพกรณีพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัด พนักงานจ้างในสังกัด ได้รับ พนักงานจ้างในสังกัด 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

และพนักงานจ้าง เสียชีวิต ได้รับเงินช่วยเหลือค่าท าศพ เงินช่วยเหลือค่าท าศพ ท่ีเสียชีวิตในระหว่าง 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ในระหว่างการปฏิบัติราชการ กรณีเสียชีวิตในระหว่าง กรณีเสียชีวิตในระหว่าง ปฏิบัติราชการ เบิกจ่าย

ปฏิบัติราชการ ปฏิบัติราชการ ร้อยละ 100  4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

  เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

และประโยชน์ตอบแทนอื่นรวม

ทั งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

1,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: เงินช่วยพิเศษ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง



2 - 166

ล ำดับท่ี 5

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ จ่ายเงินช่วยค่าครองชีพให้แก่ ข้าราชกรบ านาญได้รับเงิน ข้าราชการบ านาญ 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ค่าครองชีพผู้รับบ านาญ พนักงานเทศบาลผู้รับบ านาญ ช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ ผู้มีสิทธิได้รับเงิน 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ให้แก่พนักงานเทศบาล ของเทศบาล ครบถ้วน ร้อยละ 100 ช่วยเหลือค่าครองชีพ 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ผู้รับบ านาญของเทศบาล   ผู้รับบ านาญ เบิกจ่าย

   4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

  เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

และประโยชน์ตอบแทนอื่นรวม

ทั งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

389,500

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.)

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง



2 - 167

ล ำดับท่ี 6

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ ข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้มีสิทธิ จ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญให้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 1.จัดเตรียมงบประมาณ

บ านาญให้แก่ข้าราชการ ได้รับบ าเหน็จบ านาญ ได้รับ ข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้มีสิทธิ ผู้มีสิทธิได้รับเงิน 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ส่วนท้องถ่ิน และเงินช่วยพิเศษ เงินบ าเหน็จบ านาญ ได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จบ านาญ 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

บ าเหน็จตกทอด กรณีท่ี  ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100  เบิกจ่าย

กรมส่งเสริมการปกครอง    4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

ท้องถ่ินมีหนังสือส่ังการ   เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

 และประโยชน์ตอบแทนอื่นรวม

ทั งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

1,904,820

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง



2 - 168

ล ำดับท่ี 7

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ ลูกจ้างประจ าท่ีมีอายุครบ จ่ายเงินบ าเหน็จปกติหรือ ลูกจ้างประจ าท่ีมีอายุ 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ลูกจ้างประจ า ส าหรับลูกจ้าง 60 ปีบริบูรณ์ ได้รับเงิน บ าเหน็จรายเดือน หรือบ าเหน็จ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ บ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จ ตกทอด ได้ครบถ้วน  3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

และมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จ รายเดือน ร้อยละ 100  เบิกจ่าย

ปกติหรือเงินบ าเหน็จรายเดือน    4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

หรือเงินบ าเหน็จตกทอด   เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

กรณีลูกจ้างประจ าเสียชีวิต  และประโยชน์ตอบแทนอื่นรวม

ทั งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

พ.ศ. 2563

1,903,008

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง



2 - 169

ล ำดับท่ี 8

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ พนักงานเทศบาลผู้รับบ านาญ จ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุคร พนักงานเทศบาล 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ค่าการศึกษาบุตรผู้รับเบี ยหวัด ได้รับเงินค่าช่วยเหลือ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับ ผู้รับบ านาญ 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

บ านาญ ช.ค.บ. ส าหรับ การศึกษาบุตร ตามสิทธิ บ านาญ ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100  3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

พนักงานเทศบาลผู้รับบ านาญ   เบิกจ่าย

ท่ีมิใช่ต าแหน่งครู    4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

   เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

  และประโยชน์ตอบแทนอื่นรวม

ทั งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

75,000

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง



2 - 170

ล ำดับท่ี 9

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือจ่ายช าระหนี เงินกู้ ก.ส.ท สามารถจ่ายช าระหนี เงินกู้ จ่ายช าระหนี เงินกู้ ก.ส.ท. ดังนี พนักงานเทศบาลและ 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ท่ีเทศบาลเมืองล าพูนได้กู้เงิน ก.ส.ท. ได้ตามก าหนด เงินต้น 1,236,203 บาท ประชาชนในเขตเทศบาล 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

มาเพ่ือบริหารจัดการและ ในสัญญากู้เงิน ดอกเบี ย 361,247 บาท ทั ง 17 ชุมชน 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ก่อสร้างต่างๆ  ได้ร้อยละ 100  เบิกจ่าย

    4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

   เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

  และประโยชน์ตอบแทนอื่นรวม

ทั งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1,597,450

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ค่าช าระหนี เงินกู้ ก.ส.ท.

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์จราจร ประชาชนท่ีสัญจรได้รับความ จัดท าเคร่ืองหมายจราจร ป้าย ประชาชนทุกคน 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ทาสีตีเส้นจราจรให้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เคร่ืองหมายจราจร ปรับปรุง ในเขตเทศบาลและ 2.ส ารวจและก าหนดผังการจราจร

จัดเจน ปรับปรุงและซ่อมแซม ร้อยละ 100 ซ่อมแซมสัญญาณไฟตามทางแยก ประชาชนท่ัวไป ร่วมกับต ารวจจราจร เพ่ือทาสี

สัญญาณไฟจราจรท่ีช ารุด  ภายในเขตเทศบาล ได้ครบถ้วน ท่ีสัญจรถนนในเขต ตีเส้นจราจรถนนให้มีความชัดเจน

ภายในเขตเทศบาล ร้อยละ 100 เทศบาล และซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร

ตามถนนและทางแยกภายใน

เขตเทศบาล

3.แจ้งความต้องการจัดซื อจัดจ้าง

ไปยังกองคลังเพ่ือด าเนินการ

จัดซื อจัดจ้าง

4.ส่งมอบและตรวจรับ 

5.เบิกจ่ายเงิน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน จัดระเบียบพื นท่ี ในเขตเทศบาล

600,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างตามภาร 1.จัดเตรียมงบประมาณ

เงินทดแทน ส าหรับพนักงานจ้าง พนักงานจ้างท่ัวไป ในสังกัด พนักงานจ้างท่ัวไป ในสังกัดเทศ กิจและพนักงานจ้าง 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ของเทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน บาลเมืองล าพูน จ านวน 34 คน ท่ัวไปในสังกัดเทศบาล 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

 34 คนได้รับเงินทดแทนจาก ได้รับเงินทดแทนจากกองทุน เมืองล าพูน จ านวน เบิกจ่าย

กองทุนเงินทดแทน กรณี เงินทดแทน ครบถ้วน ร้อยละ 34 คน 4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

ประสบอันตรายเจ็บป่วย หรือ 100 เงินค่าตอบแทน เงินเดือน

สูญหาย ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทน

อื่น รวมทั งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ี

ก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

10,100

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

-เพ่ือเป็นสวัสดิการสงเคราะห์และ -บรรเทาความเดือดร้อน -ผู้สูงอายุได้รับเบี ยยังชีพตามสิทธิ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ

ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล เบื องต้นและสร้างขวัญ

- เพ่ือสร้างหลักประกัน ก าลังใจให้กับผู้ด้อย 

ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โอกาสผู้ประสบภัย

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงกำร: เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคมฯ เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการแก่ประชาชน

งบประมำณ 18,954,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 13

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

-เพ่ือเป็นสวัสดิการสงเคราะห์และ -บรรเทาความเดือดร้อน -ผู้พิการได้รับเบี ยยังชีพตามสิทธิ คนพิการในเขต จัดสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ

ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล เบื องต้นและสร้างขวัญ เทศบาล

- เพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการ ก าลังใจให้กับผู้ด้อย 

ทางสังคมแก่ผู้พิการ โอกาสผู้ประสบภัย

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงกำร: เบี ยยังชีพคนพิการ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคมฯ เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการแก่ประชาชน

งบประมำณ 5,760,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

-เพ่ือเป็นสวัสดิการสงเคราะห์และ -บรรเทาความเดือดร้อน - ผู้ป่วยเอดส์ได้รับค่าสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขต จัดสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์

ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล เบื องต้นและสร้างขวัญ  ช่วยเหลือร้อยละ 100 เทศบาล

- เพ่ือเป็นค่าสงเคราะห์ช่วยเหลือ ก าลังใจให้กับผู้ด้อย 

ประชาชนผู้ป่วยเอดส์ โอกาสผู้ประสบภัย

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงกำร: เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคมฯ เทศบาลเมืองล าพูน

84,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการแก่ประชาชน

งบประมำณ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 15

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือสมทบงบประมาณเข้า 1. ผลการด าเนินงาน เชิงปริมำณ ประชาชนในเขตเทศบาล 1. ตั งงบประมาณ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ของกองทุนอยู่ในระดับ A+ มีการสมทบงบประมาณเข้า เมืองล าพูน จ านวน 2. สมทบงบประมาณเข้ากองทุนฯ

เทศบาลเมืองล าพูน (ผลลัพธ์) กองทุนในอัตราร้อยละของเงิน 13,360 คน และส่งหลักฐานการสมทบให้

2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม 2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 90 ท่ีได้รับจัดสรรจากกองทุนหลัก สปสช.

การจัดบริการสาธารณสุขของ (พึงพอใจ) ประกันสุขภาพแห่งชาติตามนัย 3.สนับสนุนงบประมาณตาม

หน่วยบริการหรือสถานบริการ ข้อ 8 แห่งประกาศฯ พ.ศ.2561 แผนงานโครงการท่ีได้รับอนุมัติ

อื่น รวมทั งสถานบริการทางเลือก ภายใน ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 50 จากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

โดยเน้นเร่ืองการสร้างเสริม เชิงคุณภำพ 4. ติดตามผลด าเนินงานโครงการ

สุขภาพ การป้องกันโรคการฟ้ืนฟู สนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ โครงการท่ีได้รับอนุมัติจากคณะ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

และการด ารงชีวิต เพ่ือให้กลุ่มแม่ กรรมการบริหารกองทุนตาม 5. สรุปผลด าเนินงานและรายงาน

และเด็กกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ ประเภทและขอบเขตร้อยละ 100 ผลในท่ีประชุมคณะกรรมการ

 และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมี บริหารกองทุนฯ อย่างน้อย

ความเส่ียงและกลุ่มผู้ป่วยเรื อรังท่ี ไตรมาสละ 1 ครั ง

อยู่ในเขตพื นท่ีสามารถเข้าถึง 6. พิจารณาแผนด าเนินงาน

บริการสาธารณสุขด้านส่งเสริม กองทุนฯ ปี 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร: ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื นท่ี

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองการแพทย์

กลยุทธ์: ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

งบประมำณ 360,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ตามปฏิทินแผนงานโครงการกองทุนฯ ปี 2563

ตามปฏิทินแผนงานโครงการกองทุนฯ ปี 2563

อนุกรรมการ

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมิองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือเป็นการรวมกลุ่มช่วยเหลือ 1.ประชาชนมีการรวมกลุ่ม -มีกองทุนสวัสดิการชุมชน -มีกองทุนสวัสดิการ -สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

สวัสดิการต่างๆ ช่วยเหลือกันในด้านสวัสดิการ เทศบาลเมืองล าพูน ท่ีด าเนิน ชุมชนเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองล าพูน

2.เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ท่ีก าหนด การอย่างต่อเน่ือง 1 กองทุน ล าพูน ท่ีด าเนินการ

ระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ 2.องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง อย่างต่อเน่ือง

3.เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และด าเนินกิจกรรมกองทุนได้ 1 กองทุน

ให้รู้จักประโยชน์ของการออม 3.ประชาชนรู้จักการออมเพ่ือ

น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนิน

ชีวิต

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม โครงกำร: สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความเป็นธรรม ลดความเล่ือมล  าในสังคมหน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการแก่ประชาชน

งบประมำณ 250,000

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

-เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและ 1.ประชาชนมีสุขภาพดี -ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ประชาชนในเขต เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณ

แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขตาม 2.ปัญหาด้านสาธารณสุขในเขต ล าพูนได้รับการแก้ไขด้าน เทศบาลเมืองล าพูน ประโยชน์

แนวทางพระราชด าริ พื นท่ีได้รับการแก้ไข สาธารณสุขตามแนวทางพระราช

ด าริอย่างน้อย 1 โครงการ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงกำร: พระราชด าริด้านสาธารณสุข

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองการแพทย์ เทศบาลเมืองล าพูน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

85,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานได้รับ - เอกสารการจัดท าฎีกาในการ เชิงปริมำณ -บุคลากรของกองวิชา 1.ตรวจสอบตามแผนงานท่ีได้รับ

เงินเดือน ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย เบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้องตรง -เอกสารฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน การและแผนงาน   อนุมัติฎีกา

อื่นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามตามเวลาท่ีก าหนด /ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นตาม 2.จ้ดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตามแผน

หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งานและเสนอผู้อ านวยการกอง

2.เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจของ จ านวน 85 ฎีกา / 1 ปี 4.ลงทะเบียนคุมเลขท่ีฎีกาท่ีจัดส่ง

ผู้ปฏิบัติงานและสามารถสร้างฐานะ เชิงคุณภำพ 5.ท าการตัดเบิกในสมุดคุมงบ

ความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติ -บุคลากรได้รับเงินเดือน/ค่าตอบ   ประมาณ

งานให้ดีขึ น แทน ในการปฏิบัติงานทุกเดือน 6.จัดส่งฎีกาท่ีได้รับอนุมัติเบิกจ่าย

และถูกต้องตามระเบียบ ให้กองคลังด าเนินการ

หลักการบริหารจัดการท่ีดี
การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

เป็นระบบ

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 5,104,240

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

บัญชีจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรและค่ำใช้จ่ำยในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรและพัฒนำเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้มีเครืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น- เอกสารการจัดซื อ/จัดจ้าง เชิงปริมำณ -บุคลากรของกองวิชา 1.จัดท ารายการประกอบการ

และเพียงพอแก่การปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตาม -ในหน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การและแผนงาน   จัดซื อ/จัดจ้าง

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น ระเบียบของแผนการจัดหาพัสดุ ในการปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐาน 2.จ้ดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อ/

2.เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ เชิงคุณภำพ   จัดจ้างเพ่ือประกอบการ

ด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ให้งานนั น -หน่วยงานมีอุปกรณ์เคร่ืองมือ/    พิจารณาอนุมัติ

สะดวกรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว เคร่ืองใช้ท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย 3.รวบรวมเอกสารการจัดซื อ/จ้าง

3.เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ ในการปฏิบัติงาน   ท่ีได้รับอนุมัติฯ ส่งงานพัสดุ ฯ

เคร่ืองใช้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิ   กองคลังจัดซื อ/จ้างตามระเบียบ

ภาพ

งบประมำณ 1,146,500

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองล าพูน

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน

กลยุทธ์: ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือให้บุคลากรภายในกองคลัง 1. สร้างขวัญและก าลังใจใน เชิงปริมำณ 1. พนักงานเทศบาล 1. ส่งแผนการใช้จ่ายเงินให้งาน

ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน บุคลากรกองคลัง 29 อัตรา และลูกจ้าง กองคลัง การเงิน

2. เพ่ือให้บุคลากรกองคลัง 2. ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนครบถ้วน 100% 2. ประชาชนผู้รับ 2. ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ภาพ เชิงคุณภำพ บริการมีความพึงพอใจ ค่าตอบแทนต่างๆ

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 3. สร้างความพึงพอใจให้กับ 1. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ 3. จัดท าฎีกาเพ่ือขอเบิกจ่ายค่า

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ในการปฏิบัติงาน ตอบแทน

2. การปฏิบัติงานมีประสทธิภาพ

หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองคลัง เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

เป็นระบบ

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 6,027,480

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: กองคลัง เทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อ 1. ผู้ปฏิบัติงานมีอุปกรณ์ท่ีดี เชิงปริมำณ 1. พนักงานเทศบาล 1. จัดท าแผนจัดซื อพัสดุ 

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภายใน ในการท างาน 1.มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีมี และลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานคลัง จ านวน 5 งาน 2. ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิ ประสิทธิภาพเพ่ือปฏิบัติงาน ใน หน่วยงานคลัง 2. ส ารวจราคาเพ่ือประกอบการ

2. เจ้าหน้าท่ีมีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ ภาพ รวดเร็ว หน่วยงานกองคลัง จ านวน 5 งาน จัดซื อฯ

การปฏิบัติงานเพียงพอ 3. สร้างความพึงพอใจให้กับ เชิงคุณภำพ 3. ด าเนินการขออนุมัติจัดซื อ

3. การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 1. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จัดจ้าง

มีประสิทธิภาพ 2. สร้างความพึงพอใจให้กับ 4. ด าเนินการเบิกจ่าย

ประชาชนผู้ติดต่องาน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองคลัง เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 1,580,025

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: กองคลัง เทศบาลเมืองล าพูน

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานได้รับ บุคลากรได้รับเงินเดือน/ค่าตอบ เชิงปริมำณ พนักงานกองสาธารณสุข ข้ันตอน

เงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้ แทน - ร้อยละ 100 ของฏีการการเบิก 1. จัดตั งงบประมาณของหมวด

จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติ จ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทนได้เบิก เงินเดือน/ค่าตอบแทน บรรจุไว้ใน

งานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ จ่ายครบ 12  เดือน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจของ เชิงคุณภำพ ประจ าปี

ผู้ปฏิบัติงานและสามารถสร้างฐานะ บุคลากรได้รับเงินเดือน/ค่าตอบ 2. จัดท าฏีกาเงินเดือน/ค่าตอบ

ความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติ แทนในการปฏิบัติงาน และถูกต้อง แทนของทุกหน่วยงานตามแบบ

งานให้ดีขึ น ตามระเบียบ ส่งกองคลังด าเนินการตาม

3. เพ่ือให้บุคลากรท่ีมีความรู้เพ่ือ ระเบียบ

พัฒนา และใช้ทักษะท่ีปฏิบัติงานใน

ระดับท่ีพึงปรารถนาขององค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ

ผล

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองล าพูน

พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

เป็นระบบ

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 4,450,260

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน



2 - 184

ล ำดับท่ี 6

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เพียงพอและ เชิงปริมำณ พนักงานกองสาธารณสุข 1.จัดท ารายการประกอบการจัดซื อ

และเพียงพอแก่การปฏิบัติงานอย่าง เหมาะสมกับการใช้งาน -ร้อยละ 100 ของเคร่ืองมือเคร่ือง /จ้าง 

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น ใช้ และอุปกรณ์ได้รับการจัดซื อ 2.จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อ/จ้าง

2.เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ /จ้างครบตามปริมาณท่ีก าหนด ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างตาม

ด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ให้งานนั น เชิงคุณภำพ ห้วงระยะเวลาท่ีก าหนด

สะดวก รวดเร็ว เกิดความคล่องตัว  - หน่วยงานมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 3.รวบรวมเอกสารการจัดซื อ/จ้าง 

3.เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ือง เคร่ืองใช้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิ ท่ีได้รับอนุมัติส่งงานพัสดุ กองคล้ง 

ใช้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ภาพ ด าเนินการจัดซื อ/จ้างตามระเบียบ

4.ตรวจรับพัสดุให้ครบถ้วนตาม

ขั นตอน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 7,366,915

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองล าพูน

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี 7.1

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้บุคลากรภายใน 1.บุคลากรมีขวัญก าลังใจ บุคลากรกองช่าง 11 อัตรา 1.พนักงานเทศบาล 1.จัดท าแผนใช้จ่ายเงินราย

กองช่าง ได้รับเงินเดือน ในการปฏิบัติงาน ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน และพนักงานจ้าง ไตรมาสส่งกองคลัง

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 2.สามารถปฏิบัติงาน ครบถ้วน 100 % กองช่าง 2.ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น บรรลุผลส าเร็จตามท่ี บุคลากร มีขวัญก าลังใจในการ ความพึงพอใจไม่น้อย อนุมัติในเทศบัญญัติฯ

และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้อง ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง กว่าร้อยละ 85 % 3.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน

กับการปฏิบัติงาน 3.สร้างความพึงพอใจ ค่าจ้างค่าตอบแทน ฯลฯ

ให้กับผู้มาติดต่อราชการ 4.จัดส่งฎีกา พร้อมเอกสารท่ี

 เก่ียวข้องส่งงานพัสดุ กองคลัง

5.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบ

ฎีกาก่อนเบิกจ่าย

6.เบิกจ่ายเงินตามจ านวนท่ีให้

รับอนุมัติ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

เป็นระบบ

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 5,569,160

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี 7.2

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้บุคลากรภายใน 1.บุคลากรมีขวัญก าลังใจ บุคลากรกองช่าง 4 อัตรา 1.พนักงานเทศบาล 1.จัดท าแผนใช้จ่ายเงินราย

กองช่าง ได้รับเงินเดือน ในการปฏิบัติงาน ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน และพนักงานจ้าง ไตรมาสส่งกองคลัง

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 2.สามารถปฏิบัติงาน ครบถ้วน 100 % กองช่าง 2.ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น บรรลุผลส าเร็จตามท่ี บุคลากร มีขวัญก าลังใจในการ ความพึงพอใจไม่น้อย อนุมัติในเทศบัญญัติฯ

และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้อง ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง กว่าร้อยละ 85 % 3.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน

กับการปฏิบัติงาน 3.สร้างความพึงพอใจ ค่าจ้างค่าตอบแทน ฯลฯ

ให้กับผู้มาติดต่อราชการ 4.จัดส่งฎีกา พร้อมเอกสารท่ี

 เก่ียวข้องส่งงานพัสดุ กองคลัง

5.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบ

ฎีกาก่อนเบิกจ่าย

6.เบิกจ่ายเงินตามจ านวนท่ีให้

รับอนุมัติ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

เป็นระบบ

แผนงำน: แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมำณ 1,145,400

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี 8.1

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้หน่วยงานกองช่าง 1.ผู้ปฏิบัติงานมีวัสดุ บุคลากรกองช่าง จ านวน 6 งาน 1.พนักงานเทศบาล 1.จัดท าแผนใช้จ่ายเงินราย

มีวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับใช้ อุปกรณ์เพียงพอส าหรับ 11 อัตรา วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ และพนักงานจ้าง ไตรมาสส่งกองคลัง

ในการปฏิบัติงาน ใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองใช้เพียงพอปฏิบัติงานมี กองช่าง 2.ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับ

 2.การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ และส าเร็จลุล่วง  อนุมัติในเทศบัญญัติฯ

 ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น  3.จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อ

 3.สร้างความพึงพอใจ  4.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ

ให้กับผู้มาติดต่อราชการ  ครุภัณฑ์

 5.จัดส่งฎีกา พร้อมเอกสารท่ี

เก่ียวข้องส่งงานพัสดุ กองคลัง

6.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบ

ฎีกาก่อนเบิกจ่าย

7.เบิกจ่ายเงินตามจ านวนท่ีให้

รับอนุมัติ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 2,731,820

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.เพ่ือให้หน่วยงานกองช่าง 1.ผู้ปฏิบัติงานมีวัสดุ บุคลากรกองช่าง จ านวน 1 งาน 1.พนักงานเทศบาล 1.จัดท าแผนใช้จ่ายเงินราย

มีวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับใช้ อุปกรณ์เพียงพอส าหรับ 4 อัตรา วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ และพนักงานจ้าง ไตรมาสส่งกองคลัง

ในการปฏิบัติงาน ใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองใช้เพียงพอปฏิบัติงานมี กองช่าง 2.ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับ

 2.การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ และส าเร็จลุล่วง  อนุมัติในเทศบัญญัติฯ

 ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น  3.จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อ

 3.สร้างความพึงพอใจ  4.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ

ให้กับผู้มาติดต่อราชการ  ครุภัณฑ์

 5.จัดส่งฎีกา พร้อมเอกสารท่ี

เก่ียวข้องส่งงานพัสดุ กองคลัง

6.งานตรวจสอบภายในตรวจสอบ

ฎีกาก่อนเบิกจ่าย

7.เบิกจ่ายเงินตามจ านวนท่ีให้

รับอนุมัติ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมำณ 11,500

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือให้บุคลากรกองสวัสดิการ บุคลากรได้รับเงินเดือน/ค่าตอบ ผลผลิต พนักงานกองสวัสดิการ ข้ันตอน

สังคม ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง แทน เชิงปริมำณ สังคม 1. ส่งแผนการใช้จ่ายเงินให้งาน

 และค่าตอบแทน บุคลากรกองสวัสดิการสังคม การเงิน

2. เพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการ คือ พนักงานเทศบาล จ านวน 4 2. ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ปฏิบัติงานให้แก่ผู้น าเต้นแอโรบิก อัตรา พนักงานจ้างเหมา จ านวน เบิกจ่าย

3. เพ่ือให้บุคลากรกองสวัสดิการ 7 อัตรา ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง 3. ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

สังคมได้รับค่าตอบแทนในการ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ค่าตอบแทนต่างๆ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ครบร้อยละ 100 4. ด าเนินการลงระบบเพ่ือบันทึก

4. เพ่ือให้บุคลากรกองสวัสดิการ เชิงคุณภำพ บัญชี e-LAAS

สังคม ได้รับเงินช่วยเหลือการ บุคลากรกองสวัสดิการสังคม 5. จัดท าฎีกาเพ่ือขอเบิกจ่าย

ศึกษาบุตร มีขวัญและก าลังใจในการ ค่าตอบแทนประจ าเดือน

5. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนิน

ไปราชการของบุคลากรกอง งานมีประสิทธิภาพ

สวัสดิการสังคม

กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

เป็นระบบ

แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมำณ 2,790,240

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน



2 - 190

ล ำดับท่ี 10

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อ 1.ผู้ปฏิบัติงานมีวัสดุ ผลผลิต พนักงานกองสวัสดิการ 1. จัดท าแผนจัดซื อพัสดุ

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานกอง อุปกรณ์เพียงพอส าหรับ เชิงปริมำณ สังคม 2. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อจัด

สวัสดิการสังคม ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการจัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ จ้างเสนอผู้บริหารอนุมัติ

2. เจ้าหน้าท่ีมีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ 2.การปฏิบัติงานมี เป็นไปตามระเบียบการจัดซื อ 3. ท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง

การปฏิบัติงานเพียงพอ ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น จัดจ้าง และแผนการจัดหาพัสดุ ไปยังกองคลัง

3.สร้างความพึงพอใจ ประจ าปีงบประมาณ 2562 4. งานพัสดุท าการจัดซื อจัดจ้าง

ให้กับผู้มาติดต่อราชการ ครบถ้วนร้อยละ 100 ตามแผนพัสดุ

เชิงคุณภำพ 5. ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง

มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอในการ 6. ด าเนินการตรวจรับพัสดุ

ปฏิบัติงาน 7. จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมำณ 1,004,700

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง 1. พนักงานเทศบาลได้รับ ผลผลิต เจ้าหน้าท่ีกองการ ข้ันตอน

ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น ค่าจ้างตอบแทนร้อยละ 100 เชิงปริมำณ แพทย์ 1. ตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน

ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการ (ผลลัพธ์) 1. ร้อยละ 100 ของ ของพนักงาน ประจ าเดือน

ปฏิบัติราชการ ดังนี 2. ร้อยละระดับความ พนักงานเทศบาลได้รับ 2. จัดท าเอกสารหลักฐาน

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า พึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ค่าจ้างค่าตอบแทน การมาปฏิบัติงานเพ่ือประกอบ

2 .ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ ร้อยละ 85 เชิงคุณภำพ ฎีกา

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ควำมพึงพอใจ) 2. ร้อยละ 100 ของ 3. จัดท าบันทึกขออนุมัติการ

4. ค่าจ้างช่ัวคราว พนักงานเทศบาลได้รับ เบิกจ่ายเงิน

5 .เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าจ้างค่าตอบแทนถูกต้อง 4. จัดส่งฎีกาให้กองคลัง

6 .ค่าเช่าบ้าน ครบถ้วนตามขั นเงินเดือน 5. แจ้งพนักงานให้ทราบ 28 26 24 28 25 26 27 26 25 27 26 25

7. ค่าเดินทางไปราชการ

8 .ค่าไฟฟ้า

9. ค่าน  าประปา

10. ค่าโทรศัพท์

11.ค่ารับรองพิธีการและการบริการ

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

เป็นระบบ

แผนงำน: บริหำรงำนท่ัวไป งบประมำณ 9,157,680

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองการแพทย์ เทศบาลเมืองล าพูน

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน



2 - 192

ล ำดับท่ี 12

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือจัดซื อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น 1.จัดซื อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น ผลผลิต ผู้รับบริการ 1. ตรวจสอบงบประมาณใน

และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 เชิงปริมำณ เทศบัญญัติ

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น (ผลลัพธ์) 1. ร้อยละ 100 ของวัสดุครุภัณฑ์ 2. จัดท าแผนจัดหาพัสดุ

2. เพ่ือบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ 2. ร้อยละระดับความพึงพอใจ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 3. จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ครุภัณฑ์ให้มีสภาพท่ีสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เชิงคุณภำพ 4. ส ารวจรายการครุภัณฑ์

ใช้งานได้ตามปกติ (ควำมพึงพอใจ) 2. ร้อยละ 100 จัดซื อวัสดุครุภัณฑ์ เปรียบเทียบราคากลาง

ได้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติ 5. แจ้งให้บริษัทเสนอราคา

งาน ครุภัณฑ์

3. วัสดุ ครุภัณฑ์ได้รับการบ ารุง 6. ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง

รักษา/ซ่อมแซมให้มีสภาพท่ี ตามระเบียบฯ

สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 1,997,700

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองการแพทย์ เทศบาลเมืองล าพูน

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงาน ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ พนักงานเทศบาล 1. ส ารวจจ านวนบุคลากรและ

เทศบาล/พนักงานครูเทศบาล/เงิน โครงการได้รับความรู้   ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง  พนักงานครู อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง

เพ่ิมต่างๆของพนักงาน/พนักงานจ้าง และทักษะในการ จ านวน 150 คน พนักงานจ้าง 2. จัดท าขออนุมัติเบิกค่าเงินเดือน

/เงินประจ าต าแหน่ง/ค่าจ้างพนักงาน ท างานมากย่ิงขึ น  เชิงคุณภำพ ในกองการศึกษา ค่าจ้างและค่าตอบแทน

จ้าง /ค่าตอบแทนรายเดือน/เงิน (ผลส ำเร็จ) ค่าเฉล่ียร้อยละของ 3. จัดส่งเอกสารการเบิกจ่าย

วิทยฐานะและค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ผู้ได้รับเงินเดือน งบประมาณให้กองคลัง

 2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ความพึงพอใจ ค่าตอบแทน  ค่าจ้าง 4. ติดตามการรับเงินเดือนและ

ราชการ/งานนอกเวลาราชการ. (พึงพอใจ) ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ค่าตอบแทน

อันเป็นประโยชน์แก่ อปท

 3. ค่าเช่าบ้าน

 4. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร

 5. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ

ตรวจประเมินผลงานท่ีเกิดจากการ

ปฎิบัติหน้าท่ี

 6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ สถำนท่ีด ำเนินงำน : กองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 74,598,660

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ หน่วยงำนด ำเนินงำน : กองการศึกษา   งานธุรการ

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือจัดซื อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น 1.จัดซื อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น ผลผลิต บุคลากรกองการศึกษา 1. ตรวจสอบงบประมาณใน

และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 เชิงปริมำณ และผู้มาติดต่อราชการ เทศบัญญัติ

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น (ผลลัพธ์) 1. ร้อยละ 100 ของวัสดุครุภัณฑ์ 2. จัดท าแผนจัดหาพัสดุ

2. เพ่ือบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ 2. ร้อยละระดับความพึงพอใจ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 3. จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ครุภัณฑ์ให้มีสภาพท่ีสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เชิงคุณภำพ 4. ส ารวจรายการครุภัณฑ์

ใช้งานได้ตามปกติ (ควำมพึงพอใจ) 2. ร้อยละ 100 จัดซื อวัสดุครุภัณฑ์ เปรียบเทียบราคากลาง

ได้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติ 5. แจ้งให้บริษัทเสนอราคา

งาน ครุภัณฑ์

3. วัสดุ ครุภัณฑ์ได้รับการบ ารุง 6. ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง

รักษา/ซ่อมแซมให้มีสภาพท่ี ตามระเบียบฯ

สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 3,281,800

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองการศึกษา เทศบาลเมืองล าพูน

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP) บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา มีบุคลากรมาปฏิบัติงานครบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  1.จัดเตรียมงบประมาณ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ถ้วนในส่วนข้าราชการการเมือง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า สมาชิกสภาเทศบาล 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

และพนักงานจ้าง ได้รับค่าตอบแทน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวม 37 คน พนักงานเทศบาล  3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

เงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ และพนักงานจ้างในสังกัดส านัก ได้รับค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง ลูกจ้างประจ า เบิกจ่าย

ตอบแทนอื่น รวมทั งค่าใช้จ่ายอื่น ปลัด  รวมจ านวน 37 คน และประโยชน์ตอบแทนอนืท่ีจ าเป็น และพนักงานจ้าง  4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

ท่ีจ าเป็น  ครบถ้วน รวมจ านวน 37 คน เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

 และประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั ง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์ : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 14,349,000

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ บริหารจัดการบุคลากร ส านักปลัด

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน : งานธุรการ ส านักปลัด

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP)

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้าง

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือให้พนักงานเทศบาล และ มีบุคลากรมาปฏิบัติงานครบ เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  พนักงานเทศบาล  1.จัดเตรียมงบประมาณ

พนักงานจ้าง ได้รับเงินเดือน ถ้วนในส่วนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้รับเงินเดือน และพนักงานจ้าง  2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ค่าตอบแทน ค่าจ้างและประโยชน์ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ค่าตอบแทน ค่าจ้างและประโยชน์ งานป้องกันฯ 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ตอบแทนอื่น รวมทั งค่าใช้จ่ายอื่น ในส่วนของงานป้องกันฯ ตอบแทนอื่น รวมทั งค่าใช้จ่ายอื่น งานรักษาความสงบ เบิกจ่าย

ท่ีจ าเป็น งานรักษาความสงบ  ท่ีจ าเป็น ครบถ้วน  4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

    เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

 และประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั ง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

สถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์ : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: รักษาความสงบ

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ บริหารจัดการบุคลากร ส านักปลัด

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน : งานรักษาความสงบ ส านักปลัด

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี 15.3

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local sufficiency Economy Plan:LSEP)

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้าง

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  มีบุคลากรมาปฏิบัติงานครบถ้วนเพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล  1.จัดเตรียมงบประมาณ

และพนักงานจ้าง ได้รับเงินเดือน ในส่วนของงานพัฒนาและ ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง งานพัฒนาและส่งเสริม 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ค่าตอบแทน ค่าจ้างและประโยชน์ ส่งเสริมการท่องเท่ียว และประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั ง การท่องเท่ียว 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ตอบแทนอื่น รวมทั งค่าใช้จ่ายอื่น  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ครบถ้วน  เบิกจ่าย

ท่ีจ าเป็น    4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

    เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

 และประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั ง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

สถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์ : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: การศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ บริหารจัดการบุคลากร ส านักปลัด

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ส านักปลัด

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี 16.1

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้าง

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือให้มีเครืองมือเคร่ืองใช้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีวัสดุและ/หรือครุภัณฑ์ คณะผู้บริหารเทศบาล 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการ วัสดุและครุภัณฑ์ได้รับการ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ดี ร้อยละ 80 ลูกจ้างประจ าและ 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น  พนักงานจ้างในสังกัด เบิกจ่าย

ส านักปลัดเทศบาล 4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

เงินค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั ง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

 

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

สถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 7,064,310

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี 16.2

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP):

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้าง

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือให้มีเครืองมือเคร่ืองใช้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีวัสดุและ/หรือครุภัณฑ์ คณะผู้บริหารเทศบาล 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการ วัสดุและครุภัณฑ์ได้รับการ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ดี ร้อยละ 80 ลูกจ้างประจ าและ 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น  พนักงานจ้างในสังกัด เบิกจ่าย

ส านักปลัดเทศบาล 4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

เงินค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั ง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

สถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: รักษาความสงบ

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ ส านักปลัด

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP):

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้าง

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือให้มีเครืองมือเคร่ืองใช้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีวัสดุและ/หรือครุภัณฑ์ คณะผู้บริหารเทศบาล 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการ วัสดุและครุภัณฑ์ได้รับการ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ดี ร้อยละ 80 ลูกจ้างประจ าและ 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น  พนักงานจ้างในสังกัด เบิกจ่าย

ส านักปลัดเทศบาล 4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

เงินค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั ง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

สถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: การศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ส านักปลัด

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายช าระ 1. ประชาชนมีความสะดวก และ เชิงปริมำณ ประชาชนภายในเขต 1.รับใบแจ้งหนี จากการไฟฟ้าส่วน

ค่ากระแสไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลท่ี มีความปลอดภัยในชีวิตและ 1. ช าระค่าไฟฟ้าครบถ้วน เทศบาล ภูมิภาคจังหวัดล าพูน

ไม่ได้รับการยกเว้น จ านวน 120 จุด ทรัพย์สิน จ านวน 120 จุด ครบถ้วน 2.ด าเนินการจัดท าอนุมัติเบิกจ่าย

ตลอดปีงบประมาณ 2563 2. ประชาชนมีความพึงพอใจใน เชิงคุณภำพ ค่ากระแสไฟฟ้าตามใบแจ้งหนี 

การได้รับบริการ 1. ไม่มีหนี ไฟฟ้าค้างช าระกับการ 3.ด าเนินการช าระค่าไฟฟ้า

ไฟฟ้าจังหวัดล าพูน เบิกจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าตามใบ

2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต แจ้งหนี 

และทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ค่ากระแสไฟฟ้า

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

725,000

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองคลัง  เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน จัดระบบพื นท่ีในเขตเทศบาล

บัญชีจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยอ่ืน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองล ำพูน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
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4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าภาษีอากรท่ี 1. ประชาชนได้รับการคืนเงิน เชิงปริมำณ ประชาชนผู้ใช้ 1. ด าเนินการเบิกจ่ายกับรายจ่าย

เทศบาลรับเข้าเป็นรายรับแล้ว อย่างรวดเร็ว ประชาชนได้รับเงินคืนจากการ บริการช าระภาษี ประเภทท่ีไม่เข้าลักษณะงบ

ผู้ช าระภาษีอากรนั นขอคืน เน่ืองจาก 2. สร้างความโปร่งใสในการ เงินภาษีส่วนเกิน100% ประมาณรายจ่ายใดรายจ่ายหน่ึง

เกิดข้อผิดพลาดในการประเมิน ท างานในด้านการบริการ เชิงคุณภำพ 2. จะด าเนินการเม่ือมีประชาชน

2. ตั งเพ่ือเบิกจ่ายรายจ่ายประเภท 3. สร้างความพึงพอใจให้กับ 1. สร้างความโปร่งใสแก้ไขข้อผิด ผู้ช าระภาษีเขียนค าร้องขอคืนเงิน

ท่ีไม่เข้าลักษณะ งบรายจ่ายใดราย ประชาชนผู้รับบริการ พลาดได้รวดเร็ว ภาษีท่ีช าระไว้เกิน

จ่ายหน่ึง หรือรายจ่ายท่ีส านักงบฯ 2. เกิดความพึงพอใจในการให้ 3. น าเรียนเสนอเพ่ือขออนุมัติ

ก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี บริการ ค าร้อง

4. ด าเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้

ร้องขอ

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน จัดระบบพื นท่ีในเขตเทศบาล

500

ค่าภาษีอากรถอนคืน

หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองคลัง  เทศบาลเมืองล าพูน

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563                       ควำมสอดคล้อง

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน



2 - 203

ล ำดับท่ี 3.1

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป

6. SDG : เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและ ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิ มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค คณะผู้บริหารเทศบาล 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ภาพการบริหารงานและการบริการ ภาพการบริหารงานและการ ท่ีจ าเป็นต่อการบริหารงานประจ า พนักงานเทศบาล 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

สาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวก บริการ สาธารณะเพ่ืออ านวย ได้แก่ ลูกจ้างประจ าและ 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ให้แก่ประชาชนเป็นไปด้วยความ ความสะดวกให้แก่ประชาชน  -ค่าน  าประปา พนักงานจ้างในสังกัด เบิกจ่าย

เรียบร้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  -ค่าโทรศัพท์ เทศบาล ได้รับการ 4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

 -ค่าไปรษณีย์ บริการเพ่ือบริหารงาน 5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

 -ค่าบริการโทรคมนาคม ประจ า e-LAAS

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ  ส านักปลัด

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

กลยุทธ์: ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและ

471,000

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน



2 - 204

ล ำดับท่ี 3.2

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: รักษาความสงบ งบประมำณ บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป

6. SDG : เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและ ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิ มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค คณะผู้บริหารเทศบาล 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ภาพการบริหารงานและการบริการ ภาพการบริหารงานและการ ท่ีจ าเป็นต่อการบริหารงานประจ า พนักงานเทศบาล 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

สาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวก บริการ สาธารณะเพ่ืออ านวย ได้แก่ ลูกจ้างประจ าและ 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ให้แก่ประชาชนเป็นไปด้วยความ ความสะดวกให้แก่ประชาชน  -ค่าน  าประปา พนักงานจ้างในสังกัด เบิกจ่าย

เรียบร้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เทศบาล ได้รับการ 4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

 บริการเพ่ือบริหารงาน 5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

ประจ า e-LAAS

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

                       ควำมสอดคล้อง

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานรักษาความสงบ ส านักปลัดฯ

15,000

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน



2 - 205

ล ำดับท่ี 3.3

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: การศาสนาและวัฒนธรรม งบประมำณ บำท

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป

6. SDG : เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและ ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

ผู้รับผลประโยชน์ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิ มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค คณะผู้บริหารเทศบาล 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ภาพการบริหารงานและการบริการ ภาพการบริหารงานและการ ท่ีจ าเป็นต่อการบริหารงานประจ า พนักงานเทศบาล 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

สาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวก บริการ สาธารณะเพ่ืออ านวย ได้แก่ ลูกจ้างประจ าและ 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ให้แก่ประชาชนเป็นไปด้วยความ ความสะดวกให้แก่ประชาชน -ค่าน  าประปา พนักงานจ้างในสังกัด เบิกจ่าย

เรียบร้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย -ค่าไฟฟ้าศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เทศบาล ได้รับการ 4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

 บริการเพ่ือบริหารงาน 5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

ประจ า e-LAAS

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี วัด

ผลผลิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต กลยุทธ์: ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

60,000

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ สถำนท่ีด ำเนินงำน: ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ส านักปลัดฯ

บทท่ี 2 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน


