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

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

1.1 แผนงานการศึกษา 15 3,242,670 14 2,981,370 13 2,935,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 44,298,800 3 44,298,800 3 44,298,800

รวม 18 47,541,470 17 47,280,170 16 47,233,800

2.1 แผนงานสาธารณสุข 1 300,000 2 315,000 2 315,000

รวม 1 300,000 2 315,000 2 315,000

3.1 แผนงานสาธารณสุข 3 2,913,000 3 8,200,000 3 8,200,000

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 140,000 3 140,000 3 140,000

3.3 แผนงานการพาณิชย์ 1 100,000 1 100,000 1 100,000

รวม 7 3,153,000 7 8,440,000 7 8,440,000

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 12 51,425,000 13 56,120,000 12 55,320,000

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 100,000 5 100,000 5 100,000

4.3 แผนงานการพาณิชย์ 1 104,000 1 104,000 1 104,000

รวม 18 51,629,000 19 56,324,000 18 55,524,000

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 3,650,000 3 3,650,000 3 3,650,000

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 9,500,000 1 9,500,000 1 9,500,000

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000

6.4 แผนงานงบกลาง 16 33,394,500 16 33,500,400 16 33,505,400

รวม 21 48,044,500 21 48,150,400 21 48,155,400

รวมท้ังส้ิน 65 150,667,970 66 160,509,570 64 159,668,200

6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถิน่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิน่

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน  

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ไม่มีโครงการเพ่ิมเติม

ปี 2563

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (เพ่ิมเติม)

แผนพัฒนำท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ยุทธศำสตร์

ปี 2565ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564



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

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

6.2 แผนงานการศึกษา 4 650,000 4 650,000 4 650,000

รวม 4 650,000 4 650,000 4 650,000

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 570,000 1 570,000 1 570,000

รวม 1 570,000 1 570,000 1 570,000

รวมท้ังส้ิน 5 1,220,000 5 1,220,000 5 1,220,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (เปล่ียนแปลง)

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565ปี 2563

ไม่มีโครงการเปล่ียนแปลง

5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน  

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ไม่มีโครงการเปล่ียนแปลง

ไม่มีโครงการเปล่ียนแปลง

ไม่มีโครงการเปล่ียนแปลง



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูในสถำนศึกษำ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

สังกัดเทศบำลเมืองล ำพูน -2565 คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 61 : - สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 62 : -

ปี 63 : 1,290,000

ปี 64 : 1,290,000

ปี 65 : 1,290,000

2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูในสถำนศึกษำ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก -2565 คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 61 : - สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 62 : -

ปี 63 : 40,000

ปี 64 : 40,000

ปี 65 : 40,000

3 โครงกำรพัฒนำห้องเรียนโรงเรียน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

ปี 61 : - -2565 คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 62 : - สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63 : 50,000

ปี 64 : 50,000

ปี 65 : 50,000

ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

รำยละเอียดกำรเพ่ิมเติม แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

หน้า 1



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

4 โครงกำรอินเตอร์เน็ตโรงเรียน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

ปี 61 : - -2565 คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 62 : - สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63: 90,000

ปี 64 : 90,000

ปี 65: 90,000

5 โครงกำรพัฒนำงำนกำรเงนิ และพัสดุ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

ปี 61 : - -2565 คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 62 : - สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63 : 100,000

ปี 64 : 100,000

ปี 65: 100,000

6 โครงกำรพัฒนำงำนธุรกำร -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

ปี 61 : - -2565 คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 62 : - สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63 : 100,000

ปี 64 : 100,000

ปี 65: 100,000

7 โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

ปี 61 : - -2565 คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 62 : - สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63 : 100,000

ปี 64 : 100,000

ปี 65 : 100,000

หน้า 2



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

8 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

ปี 61 : - -2565 คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 62 : - สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63 : 200,000

ปี 64 : 200,000

ปี 65 : 200,000

9 เงนิอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

(ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน) -2565 คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 61 : - สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 62 : -

ปี 63 : 365,000

ปี 64 : 365,000

ปี 65 : 365,000

10 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นสถำนศึกษำ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

ปี 61 : - -2565 คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 62 : - สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63 : 100,000

ปี 64 : 100,000

ปี 65 : 100,000

หน้า 3



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

11 ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมของศูนย์กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

กำรท่องเท่ียวในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -2565 คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 61 : - สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 62 : -

ปี 63 : 50,000

ปี 64 : 50,000

ปี 65 : 50,000

12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

กำรบริหำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง -2565 คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

“สถำนศึกษำพอเพียง”สู่ “ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 300,000

ปี 64 : 300,000

ปี 65 : 300,000

13 โครงกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงของสถำนศึกษำ -เพ่ือปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้องกับการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

ปี 61 : - จัดสรรงบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี)

ปี 62 : - -เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนมีการขับเคล่ือน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63 : 150,000 เศรษฐกิจ พอเพียง

ปี 64 : 150,000

ปี 65 : 150,000

หน้า 4



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

14 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนอำคำรสถำนท่ี ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ -ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัฒน์หรือในยุคท่ีเต็มไปด้วย ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

โสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ICT เทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน อุปกรณ์ เทคโนโลยี คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนเทศบาลจามเทวี)

ปี 61 : - เคร่ืองมืออเิล็กทรอนิกส์จึงมีความส าคัญ ความ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 62 : - จ าเป็นต่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ อกีท้ังเป็น

ปี 63 : 261,300 ตัวกลางท่ีมีความส าคัญในกระบวนการเรียนรู้

ปี 64 : - โดยเคร่ืองมือเหล่าน้ีช่วยสร้างสีสันดึงดูดใจ

ปี 65 : - เปิดโลกการเรียนรู้กว้างไกลต่อผู้เรียนมากย่ิงข้ึน

ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะส่งผลโดยตรงถึงตัวผู้เรียน

เองท าให้ผู้เรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

เปล่ียนแปลงวิธีการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียน

ท่ีมีความอยากรู้อยากเห็นมากย่ิงข้ึนเพราะส่ิงท่ี

เห็นอยู่น้ันถือเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ แปลกตาส าหรับ

เด็กนักเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

15 โครงกำร  ส่งเสริม และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กลุ่มสำระ ด้วยโรงเรียนเทศบาลจามเทวี ได้จัดให้มีการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

กำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ กิจกรรม  ส่งเสริมประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ ด าเนินกิจกรรม  ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถาน คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนเทศบาลจามเทวี)

(สภำนักเรียน) ศึกษา (สภานักเรียน) มาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนา สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 61 : - นักเรียนให้ได้เรียนรู้ บทบาทหน้าท่ีตามหลักวิถี

ปี 62 : - ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ปี 63 : 46,370 ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม 

ปี 64 : 46,370 เคารพกฎ กติกา ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

ปี 65 : - เศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ซ่ึงสอดคล้องกับค่านิยมไทย 12 ประการ เป็นวิถี

ท่ีสภานักเรียนได้ปฏิบัติอยู่แล้ว ให้มองเห็นเป็น

รูปธรรมอย่างชัดเจน จากการด าเนินการประชุม

ท่ีผ่านมาน้ัน นักเรียนยังขาดโต๊ะในการด าเนินการ

หน้า 5



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

ต่อ ประชุมตามบทบาทหน้าท่ีขององค์ประชุมสภา

นักเรียน  ท าให้การด าเนินการประชุมขาดตก

บกพร่องไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพ่ือเป็นการ

ส่งเสริม สนับสนุนให้กิจกรรม ส่งเสริม

ประชาธิปไตยในสถานศึกษา (สภานักเรียน) 

ได้พัฒนาภาวะการเป็นผู้น า และขับเคล่ือนการ

ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

16 โครงกำรศูนย์เกษตรปลอดภัย เทศบำลเมืองล ำพูน -เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม เคหะและชุมชน

ปี 61 : - -เพ่ือส่งเสริมการท าเกษตรแบบปลอดภัย คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี และ/หรือกรณี สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63 : 3,568,800 ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุน,เงินกู้ ในปี 63 หรือ 

ปี 64 : 3,568,800 64 หรือ 65

ปี 65 : 3,568,800

17 โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งส ำรองน้ ำ -เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม เคหะและชุมชน

ในเขตเมือง (พัฒนำแหล่งน้ ำแก้มลิง) ตามแนวพระราชด าริอย่างเป็นรูปธรรม คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 61 : - -เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน,ประชาชน และ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 62 : - สร้างพ้ืนท่ีเก็บกักน้ าเพ่ือเป็นแหล่งส ารองน้ ายามภัยแล้ง

ปี 63 : 40,080,000 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี และ/หรือกรณี

ปี 64 : 40,080,000 ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุน,เงินกู้ ในปี 63 หรือ 

ปี 65 : 40,080,000 64 หรือ 65
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

18 โครงกำรก่อสร้ำงฐำนอนุสำวรีย์พระเจ้ำอำทิตยรำช -เพ่ือเป็นสถานท่ีสักการะบูชา และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม เคหะและชุมชน

ปี 61 : - เชิงประวัติศาสตร์ ส าหรับประชาชนและนักท่องเท่ียว คุณภาพการศึกษาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี และ/หรือกรณี สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63 : 3,568,800 ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุน ในปี 63 หรือ 

ปี 64 : 3,568,800 64 หรือ 65

ปี 65 : 3,568,800

19 โครงกำรรวบรวมขยะอันตรำยไปก ำจัด -เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนในการ ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การพัฒนาด้านการบริหาร สาธารณสุข

ปี 61    - ได้รับบริการ รวบรวมขยะอันตรายเพ่ือ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปี 62    - น าไปก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและ 

ปี 63    - ลดสารอันตรายหรือสารพิษท่ีส่งผล 

ปี 64    15,000 กระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อ

ปี 65    15,000 สุขภาพอนามัยของประชาชน

20 โครงกำรพัฒนำย่ำนน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืนเทศบำลเมืองล ำพูน -เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาลเมือง ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การพัฒนาด้านการบริหาร สาธารณสุข

ปี 61 : - ล าพูน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ีย่ังยืน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปี 62 : -

ปี 63 : -

ปี 64 : 300,000

ปี 65 : 300,000

21 โครงกำรปรับปรุงห้องน้ ำห้องส้วมภำยในศูนย์บริกำร -เพ่ือปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมให้มีสภาพดี ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

สำธำรณสุขฯ ถูกสุขลักษณะ สะดวกสบายต่อการใช้บริการของ และคุณภาพชีวิต

ปี 61 : - ผู้รับบริการภายในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

ปี 62 : -

ปี 63 : 163,000

ปี 64 : -

ปี 65 : -

หน้า 7



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

22 โครงกำรนวัตกรรมส ำหรับเมืองและชุมชน -เพ่ือด าเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูง ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

ปี 61 : - อายุติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการดูแลแบบองค์รวม และคุณภาพชีวิต

ปี 62 : - -เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ปี 63 : 2,650,000

ปี 64 : 2,650,000

ปี 65 : 2,650,000

23 โครงกำรป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ ำ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขฯ -เพ่ือป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

ปี 61 : - และลดอัตราป่วย และคุณภาพชีวิต

ปี 62 : -

ปี 63 : 100,000

ปี 64 : 100,000

ปี 65 : 100,000

24 โครงกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดส่ิงปฏิกูล -เพ่ือให้มีระบบการจัดการส่ิงปฏิกูลท่ีเหมาะสมและ ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

ปี 61 : ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีการใช้งานอย่างย่ังยืน และคุณภาพชีวิต

ปี 62 : -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี และ/หรือกรณี

ปี 63 : ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุน ในปี 64 หรือ 65

ปี 64 : 5,450,000

ปี 65 : 5,450,000

25 โครงกำรจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอำยุ -เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอด ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาด้านสาธารณสุข สร้างความเข้มแข็ง

ปี 61 : - ชีวิตและมีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทุกรูปแบบ และคุณภาพชีวิต ของชุมชน

ปี 62 : -

ปี 63 : 100,000

ปี 64 : 100,000

ปี 65 : 100,000
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

26 โครงกำรจัดต้ังศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ -เพ่ือลดภาระการพ่ึงพิงของผู้สูงอายุจากครอบครัว ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาด้านสาธารณสุข สร้างความเข้มแข็ง

ปี 61 : - ให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมท้ัง และคุณภาพชีวิต ของชุมชน

ปี 62 : - ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจากบุคลากรของ

ปี 63 : 20,000 ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ปี 64 : 20,000

ปี 65 : 20,000

27 โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพภำยในชุมชน -เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาด้านสาธารณสุข สร้างความเข้มแข็ง

ปี 61 : - ในการดูแลสุขภาพร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ และคุณภาพชีวิต ของชุมชน

ปี 62 : - และอาสาสมัครสาธารณสุข

ปี 63 : 20,000

ปี 64 : 20,000

ปี 65 : 20,000

28 โครงกำรปรับปรุงกล้อง CCTV -เพ่ือให้กล้อง CCTV มีคุณภาพและใช้งานได้ดี ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพาณิชย์

ปี 61 : - -เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ และคุณภาพชีวิต

ปี 62 : - ทรัพย์สิน

ปี 63 :  100,000

ปี 64 :  100,000

ปี 65 :  100,000

หน้า 9



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

29 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนน ซอย ภำยในเขตเทศบำล ดังน้ี ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ เคหะและชุมชน

1) ปรับปรุงผิวจรำจรถนนรอบเมืองใน ต้ังแต่แยก -เพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

ประตูล้ี ถงึแยกท่ำขำม ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจาก เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 61 : - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และเม่ือได้รับอนุมัติ ท่องเท่ียว

ปี 62 : - งบประมาณในปี 64 หรือ 65

ปี 63 : -  

ปี 64 : 3,895,000

ปี 65 : 3,895,000

2) ก่อสร้ำงผิวจรำจรถนนเจริญตำ ซอยเดอะเบส ถงึ สุฑำพรกำรบัญชี -เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเจริญตา

ปี 61 : - ซอยเดอะเบส ถึงสุฑาพรการบัญชี  (ชุมชนหนองเส้ง)

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  271,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  271,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 : 271,000

3)ปรับปรุงผิวจรำจรถนนเจริญรำษฎร์ ซอย 16 -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ปี 61 : - ถนนเจริญราษฎร์ ซอย 16 (ชุมชนไก่แก้ว)

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  138,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  138,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  138,000

4) ก่อสร้ำงผิวจรำจรถนนกู่ช้ำง(หลังห้องน้ ำใหม่) -เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกู่ช้าง

ปี 61 : - (หลังห้องน้ าใหม่) (ชุมชนไก่แก้ว)

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  285,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  285,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  285,000

หน้า 10



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

ต่อ 5) ปรับปรุงผิวจรำจรถนนสันป่ำยำง ซอย 10 -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน

ปี 61 : - สันป่ายางซอย 10  (ชุมชนไก่แก้ว)

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  137,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  137,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  137,000

6) ปรับปรุงผิวจรำจรถนนสันป่ำยำง ต้ังแต่หน้ำบ้ำน -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน

นำงจันทร์ฟอง มุขแก้วถงึศำลเจ้ำพ่อกู่ช้ำง สันป่ายางต้ังแต่หน้าบ้านนางจันทร์ฟอง มุขแก้วถึงศาล

ปี 61 : - เจ้าพ่อกู่ช้าง (ชุมชนไก่แก้ว)

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  687,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  687,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  687,000

7) ก่อสร้ำงผิวจรำจรถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ข้ำงบ้ำนนำยบริบูรณ์ สุทธสุภำ -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ปี 61 : - ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ข้างบ้านนายบริบูรณ์ สุทธสุภา

ปี 62 : - (ชุมชนช่างฆ้อง)

ปี 63 :  130,000 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 64 :  130,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 65 :  130,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

8) ก่อสร้ำงผิวจรำจรถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ข้ำงบ้ำนนำยประสิทธ์ิ ชมพู ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ข้างบ้านนายประสิทธ์ิ ชมพู

ปี 61 : - (ชุมชนช่างฆ้อง)

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  130,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  130,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  130,000

หน้า 11



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

ต่อ 9) ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำง ถนนช่ำงฆ้อง ซอย 5 (ข้ำงบ้ำนนำงกรรณิกำร์ -เพ่ือก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.ถนนช่างฆ้อง ซอย 5

วิรัตน์เกษ) และถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรค์ ซอย 5 และถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ซอย 5 (ชุมชนช่างฆ้อง)

ปี 61 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 62 : - อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 63 :  130,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 64 :  130,000

ปี 65 :  130,000

10) ปรับปรุงผิวจรำจรพร้อมขยำยไหล่ทำงและยกระดับฝำบ่อพัก -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม

ถนนท่ำนำง ต้ังแต่ข้ำงร้ำนจ ำนง ถงึร้ำนก๋วยเต๋ียวคุณแดง ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.และยกระดับฝาบ่อพัก ค.ส.ล.

ปี 61 : - ถนนท่านางต้ังแต่ข้างร้านจ านงถึงร้านก๋วยเต๋ียวคุณแดง

ปี 62 : - (ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง)

ปี 63 :  403,000 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 64 :  403,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 65 :  403,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

11) ก่อสร้ำงผิวจรำจรถนนภำติกำวงศ์ -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภาติกา

ปี 61 : - วงศ์ (ชุมชนชัยมงคล)

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  280,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  280,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  280,000

12) ปรับปรุงผิวจรำจซอยหลังอนุสำวรีย์พระนำงจำมเทวี -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลัง

ปี 61 : - อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี (ชุมชนชัยมงคล)

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  515,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  515,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  515,000

หน้า 12



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

ต่อ 13) ปรับปรุงผิวจรำจรต้ังแต่หอพ่อบ้ำนจนสุดสำยทำง -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต้ังแต่

ปี 61 : - หอพ่อบ้านจนสุดสายทาง (ชุมชนบ้านหลวย)

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  895,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  895,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  895,000

14) ปรับปรุงผิวจรำจรบริเวณร้ำนค้ำชุมชนประตูล้ี -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ

ต้ังแต่แยกสัญญำณไฟจรำจรถงึหน้ำวัดประตูล้ี ร้านค้าชุมชนประตูล้ี ต้ังแต่แยกสัญญาณไฟจราจรถึงหน้า

ปี 61 : - วัดประตูล้ี (ชุมชนประตูล้ี)

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  90,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  90,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  895,000

15) ปรับปรุงฟุตบำทถนนรอบเมืองนอก -เพ่ือปรับปรุงฟุตบาทบริเวณถนนรอบเมืองนอกให้สวยงาม

ปี 61 : - และเป็นระเบียบเรียบร้อย (ชุมชนประตูล้ี)

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  202,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  202,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  202,000

16) ปรับปรงผิวจรำจรถนนสนำมกีฬำ ซอย 8 -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ

ปี 61 : - ถนนสนามกีฬา ซอย 8 (ชุมชนสันดอนรอม)

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี และ/หรือกรณี

ปี 63 :  1,312,000 ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุน ในปี 63 หรือ 64

ปี 64 :  1,312,000 หรือ 65

ปี 65 :  1,312,000

หน้า 13



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

ต่อ 17) ปรับปรุงผิวจรำจรถนนล ำพูน-ป่ำซำง ซอย 1 -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ

ปี 61 : - ถนนล าพูน-ป่าซาง ซอย 1 (ชุมชนสันดอนรอม)

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  84,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  84,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  84,000

18) ปรับปรุงผิวจรำจรถนนรอบเมืองนอก แยก -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ

ประตูล้ี ถงึแยกสัญญำณไฟจรำจรโค้งคูบำ ถนนรอบเมืองนอก แยกประตูล้ีถึงสัญญาณไฟจราจร

ปี 61 : - โค้งคูบา (ชุมชนมหาวัน)

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  1,300,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  1,300,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  1,300,000

19) ปรับปรุงผิวจรำจรถนนรอบเมืองนอก ข้ำงบ้ำนนำงแสงจันทร์ -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ

แสนค ำวัง ถนนรอบเมืองนอก ข้างบ้านนางแสงจันทร์ แสนค าวัง

ปี 61 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 62 : - อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 63 :  120,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 64 :  120,000

ปี 65 :  120,000

20) โครงกำรก่อสร้ำงไหล่ทำงถนนสนำมกีฬำ บริเวณข้ำงวัดประตูล้ี -เพ่ือก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.ถนนสนามกีฬา บริเวณ

ถงึถนนสันดอนรอม ซอย 5 ข้างวัดประตูล้ี ถึงถนนสันดอนรอม ซอย 5

ปี 61 : -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 62 : อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 63 : 81,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 64 : 81,000  

ปี 65 : 81,000
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

30 โครงกำรปรับปรุงหอนำฬิกำ -เพ่ือปรับปรุงหอนาฬิกา ให้ใช้งานได้ดี พร้อมปรับปรุง ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ เคหะและชุมชน

ปี 61 : - ภูมิทัศน์โดยรอบ (ชุมชนประตูล้ี) โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 63 :  500,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็น ท่องเท่ียว

ปี 64 :  500,000 รายการใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64

ปี 65 :  500,000 หรือ 65

31 โครงกำรก่อสร้ำงระบบสัญญำณไฟเตือน/ป้ำยเตือน/ติดต้ัง ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ เคหะและชุมชน

ยำงชะลอควำมเร็ว ดังน้ี โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

1) ก่อสร้ำงระบบสัญญำณไฟเตือนจรำจรถนนเจริญรำษฎร์บริเวณแยกร้ำนศิวดล -เพ่ือก่อสร้างระบบสัญญาณไฟเตือนจราจร จ านวน 3 ชุด เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 61 : - บริเวณถนนเจริญราษฎร์ แยกร้านศิวดล ท่องเท่ียว

ปี 62 : - (ชุมชนไก่แก้ว)

ปี 63 :  75,000 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 64 :  75,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 65 :  75,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

2) ก่อสร้ำงระบบสัญญำณไฟเตือนจรำจรถนนช่ำงฆ้องบริเวณส่ีแยก -เพ่ือก่อสร้างสัญญาณไฟเตือนจราจร จ านวน 3 ชุด

ห้องสมุดประชำชน "เฉลิมรำชกุมำรี" บริเวณถนนช่างฆ้องบริเวณส่ีแยกห้องสมุดประชาชน 

ปี 61 : - "เฉลิมราชกุมารี"

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  100,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  100,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  100,000

3) ก่อสร้ำงสัญญำณไฟเตือนจรำจรบริเวณทำงแยกธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ -เพ่ือก่อสร้างสัญญาณไฟเตือนจราจร จ านวน 1 ชุด

ปี 61 : - บริเวณทางแยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ปี 62 : - (ชุมชนชัยมงคล)

ปี 63 :  25,000 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 64 :  25,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 65 :  25,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

ต่อ 4) ก่อสร้ำงป้ำยจรำจรจ ำกัดควำมเร็วถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ -เพ่ือก่อสร้างป้ายจราจรจ ากัดความเร็วบริเวณถนน

ปี 61 : - จิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ (ชุมชนช่างฆ้อง)

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  20,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  20,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  20,000

5) ก่อสร้ำงลูกระนำดชะลอควำมเร็วถนนช่ำงฆ้อง -เพ่ือก่อสร้างลูกระนาดชะลอความเร็วบริเวณถนนช่างฆ้อง

ปี 61 : - ส่ีแยกห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  25,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  25,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  25,000

32 โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยช่ือชุมชน/ถนน/ซอย ดังน้ี -เพ่ือก่อสร้างป้ายช่ือซอยภายในชุมชนบ้านหลวย ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ เคหะและชุมชน

1) ก่อสร้ำงป้ำยช่ือถนน/ซอย ภำยในชุมชนบ้ำนหลวย (ชุมชนบ้านหลวย) โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

ปี 61 : -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 62 : อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ ท่องเท่ียว

ปี 63 :  100,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 64 :  100,000

ปี 65 :  100,000

2) ก่อสร้ำงป้ำยช่ือชุมชนจำมเทวี -เพ่ือก่อสร้างป้ายช่ือชุมชนจามเทวี

ปี 61 : (ชุมชนจามเทวี)

ปี 62 : -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  100,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  100,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  100,000

หน้า 16



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

ต่อ 3) ก่อสร้ำงป้ำยช่ือถนน/ซอย ภำยในชุมชนมหำวัน -เพ่ือก่อสร้างป้ายช่ือถนน ซอย ภายในชุมชนมหาวัน

ปี 61 : (ชุมชนมหาวัน)

ปี 62 : -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 หรือ 64 หรือ

ปี 63 :  120,000 65

ปี 64 :  120,000

ปี 65 :  120,000

33 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในชุมชน -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังส านักงานทรัพยากร ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ เคหะและชุมชน

ปี 61 : - ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ถึงหลังส านักงานการไฟฟ้าส่วน โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

ปี 62 : - ภูมิภาคจังหวัดล าพูน (ชุมชนสันดอนรอม) เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 63 :  3,300,000 -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี และ/หรือกรณี ท่องเท่ียว

ปี 64 :  3,300,000 ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุน ในปี 63 หรือ 64

ปี 65 :  3,300,000 หรือ 65

34 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพร -เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีส าหรับเพาะปลูกพืชสมุนไพร บริเวณ ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ เคหะและชุมชน

ปี 61 : - 102 ไร่ เทศบาลเมืองล าพูน (ชุมชนจามเทวี) โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 63 :  500,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็น ท่องเท่ียว

ปี 64 :  500,000 รายการใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี

ปี 65 :  500,000 64 หรือ 65

35 โครงกำรติดต้ังปรับปรุงไฟฟ้ำแสงสว่ำง LED Smart City -เพ่ือติดต้ังปรับปรุงโคมไฟเป็นระบบ Smart Ciy Street ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ เคหะและชุมชน

ปี 61 : Light กรณีได้รับอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุน ในปี 63 โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

ปี 62 : หรือ 64หรือ 65 เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 63 :  32,726,000 ท่องเท่ียว

ปี 64 :  32,726,000

ปี 65 :  32,726,000
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

36 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ -เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์และ ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ เคหะและชุมชน

งำนลอกท่อ/ก่อสร้ำงฝำท่อระบำยน้ ำ เคร่ืองจักรของงานลอกท่อ/ก่อสร้างฝาท่อระบายน้ า โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

ปี 61 : -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 62 : อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็น ท่องเท่ียว

ปี 63 :  350,000 รายการใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64

ปี 64 :  350,000 หรือ 65

ปี 65 :  350,000

37 โครงกำรก่อสร้ำงท่อ/รำงระบำยน้ ำภำยในเขตเทศบำล ดังน้ี ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ เคหะและชุมชน

1) ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำถนนสันป่ำยำง ซอย 16 และซอยหน้ำศำลเจ้ำแม่ทับทิม -เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณถนนสันป่ายาง โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

ปี 61 : ซอย 16 และซอยหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม (ชุมชนหนองเส้ง) เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 62 : -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ ท่องเท่ียว

ปี 63 :  316,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  316,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  316,000

2) ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำซอยเจริญตำ ซอย 3 -เพ่ือก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยเจริญตา ซอย 3 

ปี 61 : (ชุมชนหนองเส้ง)

ปี 62 : -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  210,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  210,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  210,000

3) ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำถนนสันป่ำยำง ข้ำงห้องสมุด -เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณถนนสันป่ายาง

ประชำชน ต้ังแต่บ้ำนนำยบุญช่วย ถงึร้ำนเสริมสวยเรไร ข้างห้องสมุดประชาชน ต้ังแต่บ้านนายบุญช่วย ถึงร้าน

ปี 61 : เสริมสวยเรไร (ชุมชนไก่แก้ว)

ปี 62 : -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  163,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  163,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  163,000

หน้า 18



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

ต่อ 4) ปรับปรุงยกระดับขอบรำงระบำยน้ ำพร้อมขุดลอกรำง -เพ่ือปรับปรุงยกระดับขอบรางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม

ระบำยน้ ำถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ซอย 12 ทำงไปสะพำนด ำ ขุดลอกรางระบายน้ า ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ซอย 12

ปี 61 : ทางไปสะพานด า (ชุมชนช่างฆ้อง)

ปี 62 : -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  70,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  70,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  70,000

5)ปรับปรุงยกระดับรำงระบำยน้ ำถนนพระคงฤำษี -เพ่ือปรับปรุงยกระดับรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ปี 61 : ถนนพระคงฤาษี (ชุมชนพระคงฤาษี)

ปี 62 : -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  356,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  356,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  756,000

6) ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำถนนอินทยงยศ ซอย 2,ถนนรำชวงศ์ ซอย 2 -เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณถนนอนิทยงยศ

(ซอยหลังศำลำกลำงจังหวัดล ำพูนไปสวนสำธำรณะเจ้ำหญิงแขกแก้ว) ซอย 2,ถนนราชวงศ์ ซอย 2(ซอยหลังศาลากลางจังหวัด

ปี 61 : ล าพูนไปสวนสาธารณะเจ้าหญิงแขกแก้ว(ชุมชนศรีบุญเรือง)

ปี 62 : -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  696,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  696,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  696,000

7) ปรับปรุงฝำรำงระบำยน้ ำถนนสันป่ำยำง ต้ังแต่ -เพ่ือปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนสันป่ายาง ต้ังแต่

หน้ำ YMCA ถงึหน้ำโรงเรียนเทศบำลสันป่ำยำงหลวง หน้า YMCA ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

ปี 61 : ((ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง)

ปี 62 : -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  380,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  380,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  380,000

หน้า 19



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

ต่อ 8) ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนสนำมกีฬำ ซอย 4 ก และซอย 4 ข -เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนสนามกีฬาซอย 4ก

ปี 61 : และซอย 4 ข (ชุมชนประตูล้ี)

ปี 62 : -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  1,130,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  1,130,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  1,130,000

9) ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำถนนสนำมกีฬำ ซอย 8 -เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนสนามกีฬา ซอย 8

ปี 61 : (ชุมชนสันดอนรอม)

ปี 62 : -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ

ปี 63 :  2,390,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ

ปี 64 :  2,390,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  2,390,000

38 โครงกำรก่อสร้ำงติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะ -เพ่ือก่อสร้างติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะถนนช่างฆ้องข้างบ้าน ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ เคหะและชุมชน

ถนนช่ำงฆ้องข้ำงบ้ำนนำยสมศักด์ิ บุญเปล้ือง ถงึถนนกู่ช้ำง นายสมศักด์ิ บุญเปล้ือง ถึงถนนกู่ช้าง โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

ปี 61 : -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 62 : อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นราย ท่องเท่ียว

ปี 63 : 500,000 การใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64

ปี 64 : 500,000 หรือ 65

ปี 65 : 500,000

39 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรสถำนสถำนธนำนุบำล -เพ่ือให้อาคารสถานท่ีมีความม่ันคงสะอาด ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ เคหะและชุมชน

เทศบำลเมืองล ำพูน ปลอดภัยอยู่ในสถานท่ีใช้การได้และไม่ก่ออันตราย โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

ปี 61 : - ต่อพนักงานและผู้มาใช้บริการ เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 62 : - -เพ่ือให้อาคารสถานท่ีมีสภาพเอื้อต่อการท างาน ท่องเท่ียว

ปี 63 : - และการพักอาศัย

ปี 64 : 800,000 -เพ่ือให้มีการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพ

ปี 65 : - แวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ

หน้า 20



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

40 โครงกำรปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล.ต่อเติมอำคำรด้ำนหลังกองวิชำกำร -เพ่ือให้อาคารสถานท่ีสามารถรองรับการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ เคหะและชุมชน

ส ำนักงำนเทศบำลเมืองล ำพูน ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือบริการประชาชน โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

ปี 61 : - -เพ่ือให้อาคารสถานท่ีมีสภาพเอื้อต่อการท างาน เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 62 : - -เพ่ือให้มีการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพ ท่องเท่ียว

ปี 63 : 20,000 แวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ

ปี 64 : 20,000

ปี 65 : 20,000

41 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำข้ำงอำคำรเตำเผำขยะ (เดิม) -เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ าด้านข้างอาคาร ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ เคหะและชุมชน

เทศบำลเมืองล ำพูน เตาเผาขยะ(เดิม) ของเทศบาลเมืองล าพูน โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

ปี 61 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 62 : - อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็น ท่องเท่ียว

ปี 63 : 113,000 รายการใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี

ปี 64 : 113,000   64 หรือ 65

ปี 65 : 113,000

42 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวชุมชน (ศำลเจ้ำพ่อเจ็ดเมือง) -เพ่ือให้แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนได้รับการพัฒนา    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาด้าน สร้างความเข้มแข็ง

ปี 61 : - สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นการ โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมใน ของชุมชน

ปี 62 : - สร้างกระแสการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม เขตเมืองเก่ารวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจ

ปี 63 : 20,000 ชุมชนได้ และการท่องเท่ียว

ปี 64 : 20,000

ปี 65 : 20,000

หน้า 21



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

43 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม -เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าเอาคุณค่าทาง    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาด้าน สร้างความเข้มแข็ง

ปี 61 : - วัฒนธรรมมาสร้างเป็นรายได้ให้กับชุมชน โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมใน ของชุมชน

ปี 62 : - เขตเมืองเก่ารวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจ

ปี 63 : 20,000 และการท่องเท่ียว

ปี 64 : 20,000

ปี 65 : 20,000

44 โครงกำรพัฒนำศูนย์ฝึกอำชีพชุมชนจำมเทวี -เพ่ือให้ศูนย์ฝึกอาชีพท่ีมีอยู่เดิมได้รับการพัฒนา    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาด้าน สร้างความเข้มแข็ง

ปี 61 : - ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับประชาชนและนักท่อง โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมใน ของชุมชน

ปี 62 : - เท่ียวท่ีสนใจได้ เขตเมืองเก่ารวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจ

ปี 63 : 20,000 และการท่องเท่ียว

ปี 64 : 20,000

ปี 65 : 20,000

45 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวภำยในชุมชนจำมเทวี -เพ่ือให้แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนได้รับการพัฒนา    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาด้าน สร้างความเข้มแข็ง

ปี 61 : - ให้ได้มาตรฐานมีส่ิงอ านวยความสะดวก โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมใน ของชุมชน

ปี 62 : - ส าหรับคนทุกวัยและนักท่องเท่ียวสามารถ เขตเมืองเก่ารวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจ

ปี 63 : 20,000 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาผ่านทาง และการท่องเท่ียว

ปี 64 : 20,000 เทคโนยีสารสนเทศได้

ปี 65 : 20,000

46 โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน -เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าเอาคุณค่าทาง    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาด้าน สร้างความเข้มแข็ง

ปี 61 : - วัฒนธรรมมาสร้างเป็นรายได้ให้กับชุมชน โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมใน ของชุมชน

ปี 62 : - เขตเมืองเก่ารวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจ

ปี 63 : 20,000 และการท่องเท่ียว

ปี 64 : 20,000

ปี 65 : 20,000

หน้า 22



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

47 โครงกำรปรับปรุงต่อเติมหลังคำตลำดสดหนองดอก -เพ่ือปรับปรุงต่อเติมหลังคาตลาดสดหนองดอก ต้ังแต่ ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ การพาณิชย์

ปี 61 : - ร้านเปลวทิพย์ถึงร้านหมูอนิเตอร์ (ชุมชนชัยมงคล) โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 63 กรณีได้รับ เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 63 :  104,000 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือต้ังจ่ายเป็นรายการ ท่องเท่ียว

ปี 64 :  104,000 ใหม่ หรือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

ปี 65 :  104,000

48 โครงกำรติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง เคหะและชุมชน

1) ติดต้ังกล้องวงจรปิดภำยในชุมชนศรีบุญเรือง -เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 61 : - -เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการขโมยลดลง หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 62 : -

ปี 63 :  500,000

ปี 64 :  500,000

ปี 65 :  500,000

2) ติดต้ังกล้องวงจรปิดถนนภำติกำวงศ์ บริเวณตลำดวัดไชยชนึก -เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปี 61 : - -เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการขโมยลดลง

ปี 62 : -

ปี 63 :  500,000

ปี 64 :  500,000

ปี 65 :  500,000

3) ติดต้ังกล้องวงจรปิดภำยในชุมชนจำมเทวี -เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปี 61 : - -เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการขโมยลดลง

ปี 62 : -

ปี 63 :  500,000

ปี 64 :  500,000

ปี 65 :  500,000

หน้า 23



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น
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49 ปรับปรุงซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาและซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อ ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : - สร้างท่ีอยู่ในความดูแลของส านักปลัด และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : - (ห้องน้ าตลาดเย็นเทศบาลเมืองล าพูน,ห้องน้ าด้าน หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 : 600,000 ข้างอาคารคุณธรรม 17, ห้องน้ าท่ีมีไว้เพ่ือบริการ

ปี 64 : 600,000 ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ

ปี 65 : 600,000 งานภายในเทศบาลเมืองล าพูน

50 กำรจัดภูมิทัศน์บริเวณส ำนักงำนเทศบำลเมืองล ำพูน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงานเทศบาล ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : - เมืองล าพูนให้เกิดความสวยงาม ท าให้สุภาพจิต และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : - ท่ีดีแก่การท างาน เป็นภาพลักษณ์ท่ีดีส าหรับผู้มา หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 : 50,000 ติดต่อราชการ

ปี 64 : 50,000

ปี 65 : 50,000

51 โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ -เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : - ท าให้มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : - สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 : 3,000,000 ในการแก้ไขปัญหาและให้บริการประชาชนได้

ปี 64 : 3,000,000 อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ปี 65 : 3,000,000
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ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

52 โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำสำธำรณภัยและส่ิงแวดล้อม 1.เพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง รักษาความสงบภายใน

เทศบำลเมืองล ำพูน และส่ิงแวดล้อม โดยการจัดซ้ือรถดับเพลิง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 61 : - รถบรรทุกน้ าและอุปกรณ์อื่นๆ หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 62 : - 2.เพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ปี 63 : 9,500,000 ทรัพย์สินของประชาชนในท้องท่ี

ปี 64 : 9,500,000 3.เพ่ือก าจัดผักตบชวา วัชพืช และส่ิงกีดขวางทาง

ปี 65 : 9,500,000 น้ าเป็นการรักษาคุณภาพน้ า คุณภาพแวดล้อมทาง

น้ า เพ่ือเกษตรและประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

53 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง งบกลาง

ปี 61 : - ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : -  -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจ และหน้าท่ี หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 :  600,000 ท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านส่งเสริมคุณภาพ

ปี 64 :  600,000 ชีวิต และความอยู่ดีมีสุขโดยเฉพาะการแก้ไข

ปี 65 :  600,000 ปัญหาความเดือดร้อน และด้านการบริการ

ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว

54 เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง งบกลาง

ปี 61 : - ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : -  -เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พนักงานจ้าง หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 :  260,000 ของเทศบาลเมืองล าพูน ตามพระราชบัญญัติ

ปี 64 :  265,000 ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพ่ิมเติม

ปี 65 :  270,000 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2541
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55 เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง งบกลาง

ปี 61 : - ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : -  -เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พนักงานจ้าง หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 :  10,100 ของเทศบาลเมืองล าพูน ตามพระราชบัญญัติ

ปี 64 :  10,500 ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน

ปี 65 :  10,500 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

56 เงนิส ำรองจ่ำย  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง งบกลาง

ปี 61 : - ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : -  -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจ หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 :  420,000 และหน้าท่ีท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ปี 64 :  500,000 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความอยู่ดีมีสุข

ปี 65 :  500,000 โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  และ

ด้านการบริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว

57 เงนิค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง งบกลาง

ปี 61 : - ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : -  -เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 :  260,000 อันดีระหว่างเทศบาลในประเทศไทย 

ปี 64 :  270,000 กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น

ปี 65 :  280,000  

58 เงนิช่วยพิเศษ  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง งบกลาง

ปี 61 : - ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : -  -เพ่ือเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพกรณี หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 :  1,000 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเสียชีวิต

ปี 64 :  1,000 ในระหว่างปฏิบัติราชการ ตามประกาศ

ปี 65 :  1,000 กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน

เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการบริหาร

งานบุคคลเทศบาล
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59 เงนิช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ชคบ.)  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง งบกลาง

ปี 61 : - ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : -  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 :  389,000 พนักงานเทศบาลผู้รับบ านาญของเทศบาล

ปี 64 :  400,000  

ปี 65 :  400,000  

60 เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง งบกลาง

ปี 61 : - ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : -  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญให้แก่ หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 :  1,900,000 ข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้มีสิทธิได้รับ บ าเหน็จ

ปี 64 :  1,900,000 บ านาญ  

ปี 65 :  1,900,000  

61 เงนิช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้รับบ ำนำญ  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง งบกลาง

ปี 61 : - ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : -  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 :  75,000 ผู้รับเบ้ียหวัดบ านาญ ส าหรับพนักงานเทศบาล

ปี 64 :  75,000 ผู้รับบ านาญท่ีมิใช่ต าแหน่งครู

ปี 65 :  75,000

62 เงนิบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง งบกลาง

ปี 61 : - ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : -  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 :  1,900,000 ท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และมีสิทธิท่ีจะ

ปี 64 :  1,900,000 รับเงินบ าเหน็จปกติหรือเงินบ าเหน็จรายเดือน

ปี 65 :  1,900,000 หรือเงินบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ า 

กรณีลูกจ้างประจ าเสียชีวิต

หน้า 27



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

63 ค่ำช ำระหน้ีเงนิต้น -เพ่ือช าระหน้ีเงินกู้ ก.ส.ท. เป็นเงินต้นพร้อม ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง งบกลาง

ปี 61 : - ดอกเบ้ีย ซ่ึงเทศบาลได้กู้เงินมาเพ่ือการก่อสร้าง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : - อาคาร / ปรับปรุงอาคารและปรับปรุงซ่อมแซม หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 : 2,170,900 ถนนและรางระบายน้ า ฯลฯ รวมท้ังจัดซ้ือ

ปี 64 : 2,170,900 ครุภัณฑ์ต่างๆ โดยช าระเงินต้นและดอกเบ้ีย

ปี 65 : 2,170,900 เป็นรายปี

64 เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ -เพ่ือเป็นสวัสดิการสงเคราะห์และช่วยเหลือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง งบกลาง

ปี 61 : - ประชาชนในเขตเทศบาล และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : - - เพ่ือสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 : 18,954,000

ปี 64 : 18,954,000

ปี 65 : 18,954,000

65 เบ้ียยังชีพผู้พิกำร -เพ่ือเป็นสวัสดิการสงเคราะห์และช่วยเหลือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง งบกลาง

ปี 61 : - ประชาชนในเขตเทศบาล และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : - - เพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการ หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 : 5,760,000

ปี 64 : 5,760,000

ปี 65 : 5,760,000

66 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -เพ่ือเป็นสวัสดิการสงเคราะห์และช่วยเหลือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง งบกลาง

ปี 61 : - ประชาชนในเขตเทศบาล และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : - - เพ่ือเป็นค่าสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 : 84,000 ผู้ป่วยเอดส์

ปี 64 : 84,000

ปี 65 : 84,000

หน้า 28



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

67 เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 1. เพ่ือสมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกัน ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง งบกลาง

ปี 61 : - สุขภาพเทศบาลเมืองล าพูน และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : - 2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 : 360,000 สาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น

ปี 64 : 360,000 รวมท้ังสถานบริการทางเลือกโดยเน้นเร่ือง

ปี 65 : 360,000 การสร้างเสริมโดยเน้นเร่ืองการสร้างเสริม

สุขภาพ การป้องกันโรคการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต 

และการด ารงชีวิต เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก

กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประกอบ

อาชีพท่ีมีความเส่ียงและกลุ่มผู้ป่วยเร้ือรังท่ี

อยู่ในเขตพ้ืนท่ีสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข

68 เงนิสมทบกองทุนสวัสดิกำรสังคม -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาด้านสังคม การเมือง งบกลาง

ปี 61 : - ส าหรับ พนักงานจ้างของเทศบาล  ตามประกาศ และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ปี 62 : - คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ปี 63 : 250,000 เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้างหมวด 5

ปี 64 : 250,000 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  ข้อ 33

ปี 65 : 250,000

69 โครงกำรปรับคุณภำพน้ ำคูเมืองล ำพูนให้ใส ใส่ใจส่ิงแวดล้อมด้วย -เพ่ือบ าบัดน้ าในคูเมืองให้ใสโดยการติดต้ังระบบ ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การพัฒนาด้านการบริหาร เคหะและชุมชน

 Magnetic Water Treatment System Control (MTSC) บ าบัดน้ าด้วยระบบแมกเนติก จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปี 61 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี และ/หรือกรณี

ปี 62 : - ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุน ในปี 63 หรือ 64 (โครงกำรส ำหรับ โครงกำรท่ีเกินศักยภำพ

ปี 63 : 2,994,930 หรือ 65 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ.02/1)

ปี 64 : 2,994,930

ปี 65 : 2,994,930

หน้า 29



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติมใหม่)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม ยุทธศำสตร์ แผนงำน

70 โครงกำรบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย "ปรับปรุงซ่อมแซม -เพ่ือปรับปรุงระบบสถานีปรับคุณภาพน้ า,ปรับปรุง ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การพัฒนาด้านการบริหาร เคหะและชุมชน

ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม เทศบำลเมืองล ำพูน" ครุภัณฑ์ของระบบสถานีปรับคุณภาพน้ า ให้สามารถ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปี 61 : - ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 62 : - -เพ่ือขอรับการบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ (โครงกำรส ำหรับ โครงกำรท่ีเกินศักยภำพ

ปี 63 : - คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด (พ.ศ.2561 - ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ.02/1)

ปี 64 : 36,240,000 2565) ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด

ปี 65 : 36,240,000 ล้อมจังหวัดล าพูนในการสนับสนุนงบประมาณโครงการ

ปรับปรุงสถานีปรับคุณภาพน้ า เทศบาลเมืองล าพูน

งบประมาณรายจ่ายปี 64 หรือ 65

71 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนรอบเมืองนอก แยก -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ เคหะและชุมชน

ประตูล้ี ถงึแยกสัญญำณไฟจรำจรโค้งครูบำ ถนนรอบเมืองนอก แยกประตูล้ีถึงสัญญาณไฟจราจร โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

ปี 61 : โค้งครูบา (ชุมชนมหาวัน) เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 62 : -เพ่ือขอรับการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ท่องเท่ียว

ปี 63 :  - 2565) เพ่ิมเติม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน (โครงกำรส ำหรับ โครงกำรท่ีเกินศักยภำพ

ปี 64 :  1,300,000 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ.02/1)

ปี 65 :  1,300,000

72 โครงกำรก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะในเขตเมือง -เพ่ือก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตเมือง ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ เคหะและชุมชน

อนุรักษ์ล ำพูน บริเวณทำงเท้ำรอบคูเมืองท่ี 1-8 และคูเมืองท่ี 10-15 อนุรักษ์ล าพูน บริเวณทางเท้ารอบคูเมืองท่ี 1-8 และ โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

ปี 61 : คูเมือง ท่ี 10-15 เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 62 : -เพ่ือขอรับการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ท่องเท่ียว

ปี 63 :  -2565) เพ่ิมเติม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน (โครงกำรส ำหรับ โครงกำรท่ีเกินศักยภำพ

ปี 64 :  7,250,000 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ.02/1)

ปี 65 :  7,250,000

หน้า 30



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ - ร้อยละของผู้เข้าร่วม 1,290,000 1,290,000 1,290,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  - ร้อยละผู้เข้าร่วมโครง กองการศึกษา

ผู้ประกอบวิชำชีพครูใน พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูใน โครงการได้รับความรู้และ 110 คน การได้รับความรู้และ /โรงเรียน

สถำนศึกษำสังกัดเทศบำล สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ทักษะในการท างานมากข้ึน ทักษะในการท างานมาก สังกัดเทศบาล

เมืองล ำพูน เมืองล าพูนตามหนังสือ ย่ิงข้ึน เมืองล าพูน

กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว 3886 

ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ - ร้อยละของผู้เข้าร่วม 40,000 40,000 40,000  -ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  - ร้อยละผู้เข้าร่วม กองการศึกษา

ผู้ประกอบวิชำชีพครูใน พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู โครงการได้รับความรู้และ 4 คน โครงการได้รับความรู้และ /ศูนย์พัฒนา

สถำนศึกษำสังกัดสังกัด ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ทักษะในการท างานมากข้ึน ทักษะในการท างานมาก เด็กเล็ก /

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เมืองล าพูนตามหนังสือ ย่ิงข้ึน เทศบาลเมือง

กรมส่งเสริมการปกครอง ล าพูน

ท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 

28-มิ.ย.-62

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  :  พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

           1.1  แผนงำน  : กำรศึกษำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 31



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  :  พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

           1.1  แผนงำน  : กำรศึกษำ

3 โครงกำรพัฒนำห้องเรียน -เพ่ือส่งเสริมการเรียนการ -โรงเรียนสังกัดเทศบาล 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 90 ห้องเรียนได้ -การเรียนการสอนใน กองการศึกษา

โรงเรียน สอนในสถานศึกษาให้มี เมืองล าพูน ท้ัง 4 โรงเรียน รับการพัฒนา บรรยากาศ โรงเรียนมีประสิทธิภาพ /โรงเรียน

ประสิทธิภาพมากข้ึน ในห้องเรียนดีข้ึน สูงข้ึน สังกัดเทศบาล

-มีการประกวดห้องเรียนดีเด่น -ห้องเรียนได้รับการ เมืองล าพูน

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล พัฒนา บรรยากาศใน

-เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศ ห้องเรียนดีข้ึน

ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน

ตามมาตรฐาน

4 โครงกำรอินเตอร์เน็ต -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่ือมต่อ -โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 90,000 90,000 90,000 -ร้อยละ 100 โรงเรียนสังกัด  -โรงเรียนสังกัดเทศบาล กองการศึกษา

โรงเรียน (ภำยใต้โครงกำร อินเตอร์เน็ต ระบบ ล าพูน ท้ัง 4 โรงเรียนและ เทศบาล /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี /โรงเรียนสังกัด

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร  Asymmetric Digital ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอินเตอร์เน็ตใช้ในการจัดการ อินเตอร์เน็ตใช้ในการจัด เทศบาล/

บริหำรสถำนศึกษำ) Subscriber Line:ADSL เรียนการสอนและค้นคว้า การเรียนการสอนและ ศูนย์พัฒนา

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบ เด็กเล็ก

4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนา อินเตอร์เน็ต

เด็กเล็ก แห่งละ 10,800 

บาท/ปี และระบบ Wireless 

Fidelity :wifi โรงเรียนละ 

7,200 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 32



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  :  พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

           1.1  แผนงำน  : กำรศึกษำ

5 โครงกำรพัฒนำงำน -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ -โรงเรียนสังกัดเทศบาล 100,000 100,000 100,000  -ร้อยละ 90 โรงเรียนสังกัด -โรงเรียนสังกัดเทศบาล กองการศึกษา

กำรเงนิ และพัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส่ือต่างๆ เมืองล าพูนท้ัง 4 โรงเรียน เทศบาลเมืองล าพูนท้ัง 4 เมืองล าพูนท้ัง 4 โรงเรียน /โรงเรียนสังกัด

ในการพัฒนางานพัสดุ และ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนและศูนย์พัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล/

การเงินของโรงเรียนสังกัด เด็กเล็กมีวัสดุ อุปกรณ์ มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนา

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครุภัณฑ์ ส่ือต่าง ๆ เพียงพอ ส่ือต่าง ๆ เพียงพอต่อการ เด็กเล็ก

เทศบาลเมืองล าพูนให้ ต่อการใช้งานในการพัฒนา ใช้งานในการพัฒนางาน

เพียงพอต่อการใช้งาน งานพัสดุ การเงิน พัสดุ การเงิน

6 โครงกำรพัฒนำงำนธุรกำร -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ -โรงเรียนสังกัดเทศบาล 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 90 โรงเรียนสังกัด -โรงเรียนสังกัดเทศบาล กองการศึกษา

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส่ือต่างๆ เมืองล าพูนท้ัง 4 โรงเรียน เทศบาลเมืองล าพูนท้ัง เมืองล าพูนท้ัง 4 โรงเรียน /โรงเรียนสังกัด

ในการพัฒนางานธุรการของ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 โรงเรียนและศูนย์พัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี เทศบาล/

โรงเรียนสังกัดและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก เทศบาลเมืองล าพูน ครุภัณฑ์ ส่ือต่าง ๆ เพียงพอ ส่ือต่าง ๆ เพียงพอต่อการ เด็กเล็ก

ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ต่อการใช้งานธุรการ ใช้งานในการพัฒนางาน

ธุรการ

7 โครงกำรพัฒนำงำน -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ -โรงเรียนสังกัดเทศบาล 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 90 โรงเรียนสังกัด -โรงเรียนสังกัดเทศบาล กองการศึกษา

ทะเบียน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส่ือต่างๆ เมืองล าพูนท้ัง 4 โรงเรียน เทศบาลเมืองล าพูนท้ัง 4 เมืองล าพูนท้ัง4 โรงเรียน /โรงเรียนสังกัด

 ในการพัฒนาธุรการของ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนและศูนย์พัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี เทศบาล/

โรงเรียนสังกัด และ เด็กเล็กมีวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ครุภัณฑ์ ส่ือต่าง ๆ เพียงพอ ส่ือต่าง ๆ เพียงพอต่อ เด็กเล็ก

เมืองล าพูนให้เพียงพอต่อการ ต่อการใช้งานทะเบียน การใช้งานทะเบียน

ใช้งานทะเบียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 33



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  :  พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

           1.1  แผนงำน  : กำรศึกษำ

8 โครงกำรพัฒนำแหล่ง -เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าพัฒนา -โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 โรงเรียนท่ีได้ -โรงเรียนท่ีได้รับการ กองการศึกษา

เรียนรู้ของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ล าพูนท้ัง 4 โรงเรียน รับการจัดสรรงบประมาณได้ จัดสรรงบประมาณได้ /โรงเรียนสังกัด

(ภำยใต้โครงกำรสนับสนุน สังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ด าเนินการตามโครงการฯ ด าเนินการตามโครงการฯ เทศบาล

ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำน ท้ัง 4 โรงเรียนแห่งละ

ศึกษำ) 50,000 บาท

9 เงนิอุดหนุนส ำหรับส่งเสริม -เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับ -นักเรียนยากจน โรงเรียน 365,000 365,000 365,000 -ร้อยละ 90 นักเรียนท่ีมี -นักเรียนท่ีมีฐานะยาก กองการศึกษา

ศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการ สังกัดเทศบาล อัตราคนละ ฐานะยากจนได้รับการ จนได้รับการช่วยเหลือ /โรงเรียนสังกัด

ท้องถิ่น (ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำน ศึกษาท้องถ่ิน (ค่าปัจจัย 1,000  บาทต่อปี ช่วยเหลือ เทศบาล/

ส ำหรับนักเรียนยำกจน) พ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน ศูนย์พัฒนา

(ภำยใต้โครงกำรสนับสนุน ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด เด็กเล็ก

ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำน เทศบาลเมืองล าพูน)

ศึกษำ)

10 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร -จัดอบรมหลักสูตรท้องถ่ิน -คณะผู้บริหาร พนักงานครู 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 100 ผู้บริหาร -ผู้บริหาร ครูมีความ กองการศึกษา

ท้องถิ่นสถำนศึกษำ -จัดการเรียนการสอนหลัก เทศบาล และเจ้าหน้าท่ี  ครูได้รับการฝึกอบรมและ รู้ความเข้าใจและได้รับ /โรงเรียนสังกัด

(ภำยใต้โครงกำรสนับสนุน สูตรท้องถ่ิน ของโรงเรียน จ านวน 150 คน ศึกษาดูงาน เก่ียวกับหลัก การฝึกอบรม และศึกษา เทศบาล/

ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำน สังกัดเทศบาลเมืองล าพูน สูตรท้องถ่ิน ดูงาน เก่ียวกับหลักสูตร ศูนย์พัฒนา

ศึกษำ) -ศึกษาดูงานหลักสูตรท้องถ่ิน ท้องถ่ิน เด็กเล็ก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 34



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  :  พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

           1.1  แผนงำน  : กำรศึกษำ

11 ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมของ -เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมของ -พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปี 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 100โรงเรียนสังกัด -โรงเรียนสังกัดเทศบาล กองการศึกษา

ศูนย์กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้ด้าน ละ 2 คร้ัง เทศบาลเมืองล าพูนได้มีการ เมืองล าพูนได้มีการพัฒนา /โรงเรียนสังกัด

ด้ำนกำรท่องเท่ียวในสถำน การท่องเท่ียวในสถานศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ด้านการท่อง การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว เทศบาล/

ศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เท่ียวในสถานศึกษา ในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา

ส่วนท้องถิ่น (ภำยใต้โครงกำร เด็กเล็ก

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

สถำนศึกษำ)

12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำร -เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา -คณะครู นักเรียน และบุคลากร 300,000 300,000 300,000 -นักเรียน ร้อยละ 100 -นักเรียนบริหารจัดการ กองการศึกษา

จัดกระบวนกำรเรียนกำร คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ ภายในสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตนเองได้ /โรงเรียนสังกัด

สอนกำรบริหำรตำมหลัก นักเรียนทุกคนในโรงเรียน -นักเรียนออมเงินฝากไว้กับ -นักเรียนทุกคนในโรงเรียน เทศบาล/

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง -เพ่ือปลูกฝังนิสัยในการ ธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 100 มีความรู้เก่ียวกับการบัญชี ศูนย์พัฒนา

“สถำนศึกษำพอเพียง สู่ ประหยัดและอดออมเงินของ และการด ารงชีวิตตามหลัก เด็กเล็ก

ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลัก นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง" -เพ่ือให้นักเรียนทุกคนใน เพียงได้ตามศักยภาพ

(ภำยใต้โครงกำรสนับสนุน โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯรู้จัก -นักเรียน ร้อยละ 100 

ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำน การด ารงชีวิตตามหลัก ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ศึกษำ) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 35



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  :  พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

           1.1  แผนงำน  : กำรศึกษำ

13 โครงกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ นักเรียนระดับช้ันอนุบาล-ม.3 150,000 150,000 150,000 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดการ -นักเรียนมีคุณลักษณะตาม กองการศึกษา

พอเพียงของสถำนศึกษำ สอนการบริหารตามหลักปรัชญา จ านวน 1,087 คนเข้าร่วม เรียนการสอนการบริหารตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ /ร.ร.เทศบาล

ของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดการเรียนการสอน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ประตูล้ี

การบริหารตามหลักปรัชญาของ พอเพียงตลอดปีการศึกษา -สถานศึกษามีการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถานศึกษาเป็น

รูปธรรมและชัดเจน

14 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 1.เพ่ือเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี เคร่ืองฉายภาพวัตถุ 3 มิติ 261,300 - - ร้อยละ 80 ของอุปกรณ์ 1.ห้องเรียนมีอุปกรณ์ กองการศึกษา

ด้ำนอำคำร สถำนท่ี ปรับปรุง เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีจ าเป็น Visualizer ย่ีห้อ VERTEX เทคโนโลยีเคร่ืองมืออิเล็กทรอ เทคโนโลยี เคร่ืองมืออิเล็ก ร.ร.เทศบาล

ระบบไฟฟ้ำ โสตทัศนูปกรณ์ ทันสมัยในการน าเสนอส่ือการ รุ่น D-1420, เคร่ืองฉาย -นิกส์ เป็นส่ือกระตุ้นเร้าความ ทรอนิกส์ ท่ีจ าเป็น ทันสมัย จามเทวี

และเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ เรียนการสอนท้ังภาพน่ิงและ โปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ สนใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใน ในการน าเสนอส่ือการเรียน

ภาพเคล่ือนไหวภายในห้องเรียนได้ และงานติดต้ังพร้อมใช้งานและ เร่ืองต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิ การสอนท้ังภาพน่ิงและภาพ

2.เพ่ือใช้เป็นส่ือช่วยกระตุ้นเร้า เคร่ืองเสียงส าหรับห้องเรียน ภาพ เคล่ือนไหวได้

ความสนใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียน พร้อมอุปกรณ์และติดต้ังมี 2.ผู้เรียนเกิดความสนใจใน

รู้ในเร่ืองต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิ ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน การเรียนรู้จากการใช้อุปกรณ์

ภาพ เทคโนโลยี เคร่ืองมืออิเล็ก

ทรอนิกส์ในการเรียนการสอน

เร่ืองต่างๆ อย่างมีประสิทธิ

ภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 36



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  :  พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

          1. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

           1.1  แผนงำน  : กำรศึกษำ

15 โครงกำร  ส่งเสริม และ 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ โต๊ะประชุมสภา 1 ชุด         46,370 46,370 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี 1. นักเรียนมีความรู้ความ กองการศึกษา

พัฒนำกำรจัดกำรเรียน เข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของ ประกอบด้วย โต๊ะประชุมโล่ง ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ เข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ร.ร.เทศบาล

กำรสอน  กลุ่มสำระ องค์ประชุมสภานักเรียน 150 cm. โต๊ะเข้ามุม และ บทบาทหน้าท่ีขององค์ประชุม ขององค์ประชุมสภานักเรียน จามเทวี

กำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถด าเนิน เก้าอี้ส านักงาน มีประสิทธิภาพ สภานักเรียนและสามารถด าเนิน 2. นักเรียนสามารถด าเนิน

กิจกรรม  ส่งเสริม การประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน การประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมได้อย่างมี

ประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ ประสิทธิภาพ

(สภำนักเรียน)

รวม 15  โครงกำร - - 3,242,670 2,981,370 2,935,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 37



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงกำรศูนย์เกษตร -เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตาม -ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3,568,800 3,568,800 3,568,800 -มีศูนย์การเรียนรู้เพ่ือ -เทศบาลเมืองล าพูนมี กองช่าง

ปลอดภัย เทศบำลเมือง หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ขนาด 12.00x6.00 เมตร ให้บุคลากรเทศบาล ศูนย์การเรียนรู้ภายใต้ ทุกหน่วยงาน

ล ำพูน พอเพียง -อาคารโรงโถง ขนาด ประชาชน สามารถใช้ หลักปรัชญาของ ในสังกัด

-เพ่ือส่งเสริมการท าเกษตร 12.00 x 4.00 เมตร ด าเนินกิจกรรมน าไปสู่ เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาล

แบบปลอดภัย -อาคารหอพัก ขนาด การปฏิบัติตามหลัก

15.00 x 6.00 เมตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- อาคารบ้านพักคนดูแล

ศูนย์ฯ ขนาด 8.00 x 6.00เมตร

-อาคารห้องน้ า-ห้องส้วม

ขนาด 9.00 x 4.50 เมตร

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์

เกษตรปลอดภัย เช่น ปลูก

ต้นไม้ ,จามจุรี,ราชพฤกษ์

เฟ่ืองฟ้า ฯลฯ

          1. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  :  พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

           1.2  แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 38



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          1. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  :  พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

           1.2  แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

2 โครงกำรพัฒนำศูนย์กำร -เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์การ -ก่อสร้างสระน้ า ขนาด 40,080,000 40,080,000 40,080,000 -มีศูนย์พัฒนาศูนย์การ -พ้ืนท่ีศูนย์การเรียนรู้ กองช่าง

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 16ไร่ ลึก 10.00 เมตร เรียนรู้ภายใต้หลัก เศรษฐกิจพอเพียงได้รับ ทุกหน่วยงาน

และแหล่งน้ ำส ำรองใน ตามแนวพระราชด าริ -ก่อสร้างผิวจราจร ปรัชญาของเศรษฐกิจ การปรับปรุงให้มีสภาพ ในสังกัด

เขตเมือง (พัฒนำแหล่งน้ ำ อย่างเป็นรูปธรรม แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบด พอเพียง ดีข้ึน เทศบาล

แก้มลิง) -เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ อัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร -มีพ้ืนท่ีเก็บกักน้ าใน - ในเขตเมืองล าพูนมี

แก่เด็ก เยาวชน,ประชาชน พ้ืนท่ีประมาณ 11,238 เขตเมือง เพ่ือเป็นแหล่ง แหล่งน้ าส ารองส าหรับ

และสร้างพ้ืนท่ีเก็บกักน้ า ตารางเมตร พร้อมตีเส้น ส ารองน้ ายามภัยแล้ง ให้ประชาชนไว้ใช้ในช่วง

เพ่ือเป็นแหล่งส ารองน้ า ทางจราจรด้วยสีเทอร์โม ฤดูแล้ง

ยามภัยแล้ง พลาสติก หนา 3 มิลลิเมตร

-ก่อสร้างร้ัวลวดหนาม และ

ประตูทางเข้า-ออก

-ก่อสร้างศาลาท่ีพักผ่อน

-ก่อสร้างเสาพร้อมโคม

แสงสว่าง ฯลฯ

3 โครงกำรก่อสร้ำงฐำน -เพ่ือเป็นสถานท่ีสักการะบูชา -เพ่ือก่อสร้างฐานประดิษฐาน 650,000 650,000 650,000 -มีการก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์ -เทศบาลมีสถานท่ีท่องเท่ียว กองช่าง

อนุสำวรีย์พระเจ้ำอำทิตยรำช และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง อนุสาวรีย์พระเจ้าอาทิตยราช   พระเจ้าอาทิตยราช บริเวณศาลา เชิงประวัติศาสตร์ส าหรับ ชุมชน

ประวัติศาสตร์ส าหรับประชาชน ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก กลางจังหวัดล าพูนและบริเวณ ประชาชนและนักท่องเท่ียว ศรีบุญเรือง

 และนักท่องเท่ียว สูงประมาณ 2.45 เมตร พร้อม สวนกู่พญาทิพย์ ได้ศึกษาเรียนรู้ ชุมชน

ป้ายชีวประวัติขนาด 0.451- (กู่พระเจ้าอาทิตยราช) -สภาพภูมิทัศน์ท่ีประดิษฐาน จามเทวี

0.75  เมตร พร้อมปรับภูมิทัศน์ โดยรอบ มีความเป็น

โดยรอบบริเวณศาลากลาง ระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม

จังหวัดล าพูนและบริเวณสวนกู่

พญาทิพย์ (กู่พระเจ้าอาทิตยราช)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 39



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          1. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  :  พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

           1.2  แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รวม 3  โครงกำร - - 44,298,800 44,298,800 44,298,800 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 40



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงกำรรวบรวมขยะอันตรำย 1. เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 1. ขยะอันตรายถูกน าไปก าจัด - 15,000 15,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. ประขาชนมีความรู้และ กองสาธารณสุข

ไปก ำจัด ให้ความรู้และรณรงค์ให้มี โดยวิธีฝังกลบอย่างปลอดภัย ขยะอันตรายในเขต คัดแยกขยะอันตราย ก่อน

การคัดแยกขยะอันตรายก่อน (Secure Landfilling) โดยไม่ส่งผล เทศบาลเมืองล าพูน น าไปก าจัดอย่างถูกหลัก

น าไปก าจัดอย่างถูกหลัก กระทบต่อส่ิงแวดล้อม ถูกน าไปก าจัด สุขาภิบาล

สุขาภิบาล 2. ไม่มีขยะอันตรายตกค้าง 2. ร้อยละ 100 ของ 2. ลดสารอันตรายหรือสาร

2. เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน ในชุมชน ขยะอันตรายถูกคัดแยก พิษ ท่ีส่งผลกระทบต่อ

ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ออกจากขยะประเภทอื่นๆ ส่ิงแวดล้อมและผลกระทบ

ด าเนินการคัดแยกขยะอันตราย ต่อสุขภาพอนามัยของ

ก่อนท้ิง ประชาชน

3. เพ่ือลดสารอันตรายหรือ

สารพิษท่ีส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อ

สุขภาพอนามัยของประชาชน

          2. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำคุณภำพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

           2.1  แผนงำน  : สำธำรณสุข

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน     แผนงานสาธารณสุข หน้า 41



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          2. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำคุณภำพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

           2.1  แผนงำน  : สำธำรณสุข

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

2 โครงกำรพัฒนำย่ำนน่ำอยู่ 1.เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณย่านใน 1.พ้ืนท่ีบริเวณย่านในชุมชน 300,000 300,000 300,000 -ร้อยละ 50 ของย่านได้รับ 1. ประชาชนมีพ้ืนท่ีเป็น กองสาธารณสุข

อย่ำงย่ังยืนเทศบำลเมืองพูน ชุมชน เขตเทศบาลเมืองล าพูนให้ เขตเทศบาลเมืองล าพูน การพัฒนา มรดกทางวัฒนธรรม

น่าอยู่ ภายใต้การส่งเสริมและ 2.พ้ืนท่ีสีเขียวในเขต -ร้อยละ 50ของพ้ืนท่ีสีเขียว 2.ประชาชนมีพ้ืนท่ีสีเขียว

อนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม เขตเทศบาลเมืองล าพูน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีสุขภาพจิตดี มีความสุข

2.เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต และส่ิงแวดล้อมน่าอยู่

เทศบาลเมืองล าพูน 3.ประชาชนมีรายได้

3.เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ของ ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน

ย่านและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

รวม 2  โครงกำร - - 300,000 315,000 315,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน     แผนงานสาธารณสุข หน้า 42



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงกำรปรับปรุงห้องน้ ำ เพ่ือปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม ผู้รับบริการของศูนย์บริการ 163,000 - -  - ผู้รับบริการมีความ มีห้องน้ าห้องส้วมท่ีมี กองการแพทย์

ห้องส้วมภำยในศูนย์บริกำร ให้มีสภาพท่ีดีถูกสุขลักษณะ สาธารณสุขฯ พึงพอใจในการรับบริการ สภาพดี สะดวกสบาย

สำธำรณสุขฯ สะดวกสบายต่อการใช้บริการ ร้อยละ 80 เพียงพอต่อการให้

ของผู้รับบริการ  - ห้องน้ าห้องส้วมมี บริการ

สภาพดี ถูกสุขลักษณะ

2 โครงกำรนวัตกรรมส ำหรับ เพ่ือสร้างกรอบการพัฒนาเชิง ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง 2,650,000 2,650,000 2,650,000 1.มีกรอบและรายละเอียดเชิง มีกรอบการพัฒนาเชิงเทคนิค กองการแพทย์

เมืองและชุมชน เทคนิค เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ล าพูน จ านวน 3,276 คน เทคนิคท่ีเป็นมาตรฐานโลกในการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูนและ บูรณาการการดูแลและติดตาม ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน

น าจังหวัดล าพูนสู่การเป็นเมือง ผู้สูงอายุ และน าจังหวัดล าพูนสู่การ

ต้นแบบส าหรับผู้สูงอายุระดับ 2.เทศบาลเมืองล าพูนสามารถน า เป็นเมืองต้นแบบส าหรับ

สากล ไปวางแผนอัตราก าลังและงบ ผู้สูงอายุระดับสากล

ประมาณการสร้างระบบฯ

3 โครงกำรป้องกันโรคติดต่อ - เพ่ือป้องกันและควบคุม ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 100,000 100,000 100,000 อัตราป่วย ตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 1.ประชาชนมีความรู้และ กองการแพทย์

อุบัติใหม่อุบัติซ้ ำ การระบาดของโรคติดต่อ ล าพูน อุบัติซ้ าเป็น 0 ทักษะ สามารถดูแลตัวเอง

ศูนย์สำธำรณสุขฯ และลดอัตราป่วย ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อได้

2.สามารถป้องกันและควบ

คุมการระบาดของโรคติดต่อ

ได้

          3. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำคุณภำพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

           3.1  แผนงำน  : สำธำรณสุข

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสาธารณสุข หน้า 43



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          3. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำคุณภำพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

           3.1  แผนงำน  : สำธำรณสุข

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

4 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ -เพ่ือให้มีระบบการจัดการ -ก่อสร้างระบบการบ าบัด - 5,450,000 5,450,000 -มีระบบบ าบัดส่ิงปฏิกูล -เทศบาลเมืองล าพูนมี กองสาธารณสุข

บ ำบัดส่ิงปฏิกูล ส่ิงปฏิกูลท่ีเหมาะสมและ ส่ิงปฏิกูลตามแนวพระราชด าริ ท่ีเหมาะสมและถูกต้อง สถานท่ีและระบบบ าบัด และส่ิงแวดล้อม

 ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีแบบชีวภาพ ตามหลักวิชาการและมี ส่ิงปฏิกูลท่ีถูกหลัก

และมีการใช้งานอย่างย่ังยืน ขนาด 10 ตัน/วัน จ านวน การใช้งานอย่างย่ังยืน สุขาภิบาล

-เพ่ือก าจัดส่ิงปฏิกูล โดย 1 ระบบ -สามารถน ากาก

การหมักด้วยขบวนการ - ก่อสร้างอาคารบ าบัด ตะกอนท่ีปราศจาก

ไม่ใช้ออกซิเจน ป้องกันการ และส่ิงก่อสร้างส าหรับ เช้ือโรคไม่เป็นอันตราย

แพร่กระจายเช้ือในระบบ จัดการส่ิงปฏิกูล เช่น ติดต้ัง ต่อสุขภาพ ไปใช้เป็น

ทางเดินอาหารและพยาธิ ถังบ าบัดส่ิงปฏิกูล ลานกรอง ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ประโยชน์

แล้วน าผลผลิตท่ีได้ไปใช้ บ่อเก็บน้ า ระบบท่อระบายน้ า ทางการเกษตร

ท าปุ๋ยส าหรับการเกษตร ระบบบ าบัดน้ าเสีย

น้ าจากลานกรองทรายไป -ก่อสร้างอาคารประกอบ

ท าปุ๋ยน้ ารดต้นไม้ เช่น โรงปุ๋ย ลานตาก ท่ีพัก

คนงาน ถนน ร้ัว ฯลฯ

รวม 4  โครงกำร - - 2,913,000 8,200,000 8,200,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสาธารณสุข หน้า 44



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงกำรจัดต้ังโรงเรียน 1.  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา โรงเรียนผู้สูงอายุมีการด าเนิน 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุ ในชุมชนเข้าร่วม ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ

ผู้สูงอำยุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การอย่างต่อเน่ือง กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ท้ัง17 ชุมชน มีสุขภาพด้าน สังคม

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ อย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง ร่างกายและจิตใจท่ีดี

สร้างสรรค์ประโยชน์

แก่ชุมชนและสังคม

3.เพ่ือส่งเสริมการเรียน

รู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

4. เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญา

และวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ให้ด ารงสืบทอดต่อไป

2 โครงกำรจัดต้ังศูนย์ดูแล 1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุกลุ่ม  ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและ 20,000 20,000 20,000  ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและ ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย กองการแพทย์

ผู้สูงอำยุ ติดบ้านและติดเตียง ได้รับ ติดเตียงในเขตเทศบาลได้รับ ติดเตียงในเขตเทศบาลได้รับ และจิตใจท่ีดีสามารถใช้ชีวิต

การดูแลอย่างท่ัวถึง และการดูแลในด้านสุขภาพ บริการและการดูแล อย่างน้อย ได้อย่างมีความสุข

2. เพ่ือจัดบริการดูแล ร่างกายและจิตใจอย่างท่ัวถึง เดือนละ 2 คร้ัง

ระยะยาวด้านสาธารณสุข

ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงในพ้ืนท่ี

           3.2  แผนงำน  : สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

          3. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำคุณภำพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 45



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

           3.2  แผนงำน  : สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

          3. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำคุณภำพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

3 โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนในชุมชนท่ีเข้าร่วม 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการ ประชาชนในชุมชนมีความรู้ กองการแพทย์

ภำยในชุมชน ให้คนในชุมชนตระหนักถึง โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ประเมินการตรวจสุขภาพ ความเข้าใจในการดูแล

ประโยชน์ของการดูแลรักษา ในการดูแลสุขภาพท่ีถูกวิธี เบ้ืองต้นอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง สุขภาพอย่างถูกวิธี

สุขภาพ

2. เพ่ือให้คนในชุมชนได้ทราบ

ถึงวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ

ท่ีถูกต้อง  

รวม 3  โครงกำร - - 140,000 140,000 140,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 46



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงกำรปรับปรุงกล้อง CCTV -เพ่ือให้กล้อง CCTV มีคุณภาพ -จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม 60,000 60,000 60,000 -สามารถบันทึกภาพภายใน -กล้อง CCTV มีคุณภาพ กองสาธารณสุขฯ

ในการใช้งานได้ดีย่ิงข้ึน -กล้อง CCTV 40,000 40,000 40,000 ตลาดสดหนองดอกได้ร้อยละ 80 ใช้งานได้ดี

-เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย -ประชาชนมีความปลอดภัยใน -ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ 80 ในชีวิตและทรัพย์สิน

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

          3. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำคุณภำพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

           3.3  แผนงำน  : กำรพำณิชย์

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต     แผนงานการพาณิชย์ หน้า 47



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงกำรก่อสร้ำง -เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง ถนน ซอย -ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ซอย

ปรับปรุงถนน ซอย ไหล่ทาง ภายในเขตเทศบาล ไหล่ทางภายในเขเทศบาล

ภำยในเขตเทศบำล -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไป-

มาในเขตเทศบาลได้สะดวก -ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางเท้า

ภายในเขตเทศบาล ดังน้ี

ปรับปรุงผิวจรำจรถนนรอบเมืองในต้ังแต่แยกประตูล้ีถงึแยกท่ำขำม

-ปรับปรุงผิวจราจรพารา - 3,895,000 3,895,000 -มีการปรับปรุงผิวจราจรด้วย -เกิดความสวยงามและ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉล่ีย พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

0.05 เมตร ความกว้าง ถนนรอบเมืองในต้ังแต่แยก -ลดอุบัติเหตุอันอาจเกิดข้ึน

4.60-17.00 เมตร ประตูล้ี ถึงแยกท่าขาม ในการใช้เส้นทางสัญจร

ยาว 426.00 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า -ประชาชนได้รับความ

6,000.00 ตารางเมตร สะดวกในการเดินทาง

บริเวณถนนรอบเมืองใน ท่องเท่ียว

ต้ังแต่แยกประตูล้ีถึงแยกท่าขาม

ก่อสร้ำงผิวจรำจรถนนเจริญตำ ซอยเดอะเบส ถงึสุฑำพรกำรบัญชี

-ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 271,000 271,000 271,000 -มีการก่อสร้างผิวจราจร -ผู้ใช้เส้นทางสัญจรถนน กองช่าง

คอนกรีตหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน เจริญตา ซอยเดอะเบส ถึง ชุมชน

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 138.00   เจริญตา ซอยเดอะเบส ถึง ได้รับความสะดวกจาก หนองเส้ง

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สุฑาพรการบัญชี การใช้เส้นทางสัญจร

809.00 ตารางเมตร พร้อม

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 48



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรก่อสร้ำง ยกขอบบ่อพัก ค.ส.ล.จ านวน

ปรับปรุงถนน ซอย  12 บ่อ บริเวณถนนเจริญตา

ภำยในเขตเทศบำล ซอยเดอะเบส ถึง สุฑาพรการ

(ต่อ) บัญชี

ปรับปรุงผิวจรำจรถนนเจริญรำษฎร์ ซอย 16

 -ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก   138,000 138,000 138,000 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้ กองช่าง

 คอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน เส้นทางสัญจรได้รับความ ชุมชน

 กว้าง 1.20-4.40 เมตร ยาว เจริญราษฎร์ ซอย 16 สะดวกมากย่ิงข้ึน ไก่แก้ว

 66.8 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 200.00ตารางเมตร  

พร้อมยกขอบรางระบายน้ า

ค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร  

ยาว 73.00 เมตร พร้อม   

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก   

คอนกรีต หนา 0.20 เมตร  

กว้าง 2.30 เมตร ยาว 11.30 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

25.9  ตารางเมตร บริเวณ

ถนนเจริญราษฎร์ซอย 16

ก่อสร้ำงผิวจรำจรถนนกู่ช้ำง (หลังห้องน้ ำใหม่) 285,000 285,000 285,000 -มีการก่อสร้างผิวจราจร -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

-ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน สะดวกจากการใช้เส้นทาง ชุมชน

คอนกรีตถนนกู่ช้าง (หลังห้องน้ า กู่ช้าง(หลังห้องน้ าใหม่) สัญจร ไก่แก้ว

ใหม่) บริวณซอยบ้าน

นายฐานันดร เจริญวัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 49



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงผิวจรำจรถนนสันป่ำยำง ซอย 10 137,000 137,000 137,000 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

ปรับปรุงถนน ซอย -ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชน

ภำยในเขตเทศบำล แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สันป่ายาง ซอย 10 สบายในการสัญจร ไก่แก้ว

(ต่อ) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

กว้าง 3.00-3.50

เมตร ยาว 74.50 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 235.00

ตารางเมตร พร้อมยก

ขอบรางระบายน้ า

ค.ส.ล.ยาว 74.50

เมตร บริเวณถนน

สันป่ายาง ซอย 10

ปรับปรุงผิวจรำจรถนนสันป่ำยำง ต้ังแต่หน้ำบ้ำนนำงจันทร์ฟอง

มุขแก้วถงึศำลเจ้ำพ่อกู่ช้ำง

-ปรับปรุงผิวจราจร 687,000 687,000 687,000 -มีการปรับปรุงผิวจรารจรถนน -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชน

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร สันป่ายาง ต้ังแต่หน้าบ้านนาง สบายในการสัญจร ไก่แก้ว

กว้าง 3.20-5.50 ฟองจันทร์ มุขแก้ว ถึงศาล

เมตร ยาว 438.50 เมตร เจ้าพ่อกู่ช้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 50



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรก่อสร้ำง ก่อสร้ำงผิวจรำจรถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ข้ำงบ้ำน

ปรับปรุงถนน ซอย นำยบริบูรณ์ สุทธสุภำ

ภำยในเขตเทศบำล ปรับปรุงผิวจราจร 130,000 130,000 130,000 -มีการปรับปรุงผิวจราจรถนน -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

(ต่อ) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ข้างบ้าน ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชน

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร นายบริบูรณ์ สุทธสุภา สบายในการสัญจร ช่างฆ้อง

กว้าง 3.50-4.00 เมตร

ยาว 74.00 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 260.00

ตารางเมตร บริเวณ

ถนนจิตตวงค์พันธ์รังสรรค์ 

ข้างบ้านนายบริบูรณ์ สุทธสุภา

บริบูรณ์ สุทธสุภา

ก่อสร้ำงผิวจรำจรถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ข้ำงบ้ำน

นำยประสิทธ์ิ ชมพู

-ก่อสร้างผิวจราจร   89,000 89,000 89,000 -มีการปรับปรุงผิวจราจรถนน -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ข้าง ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชน

หนา 0.05 เมตร บ้านนายประสิทธ์ิ ชมพู สบายในการสัญจร ช่างฆ้อง

กว้าง 2.50-4.00

เมตร ยาว 59.00 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 178.00  

ตารางเมตร บริเวณ

ถนนจิตตวงศ์พันธ์-

รังสรรค์ ข้างบ้านนาย

ประสิทธ์ิ ชมพู

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 51



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรก่อสร้ำง ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำง ค.ส.ล.ถนนช่ำงฆ้องซอย 5 (ซอยบ้ำน

ปรับปรุงถนน ซอย นำงกรรณิกำร์ วิรัตน์เกษ)และถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ซอย5

ภำยในเขตเทศบำล -ก่อสร้างขยายไหล่ทาง   130,000 130,000 130,000 -มีการก่อสร้างขยายไหล่ทาง -ถนนในชุมชน กองช่าง

(ต่อ) ค.ส.ล.ถนนช่างฆ้อง ซอย 5 ถนนช่างฆ้อง ซอย 5 และถนน ได้รับการปรับปรุง ชุมชน

และถนนจิตตวงศ์พันธ์- จิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ให้มีความสะดวก ช่างฆ้อง

รังสรรค์ ซอย 5 ต้ังแต่ข้างวัด ซอย 5 ต้ังแต่ข้างวัดช่างฆ้องถึง ในการสัญจร  

ช่างฆ้องถึงสามแยกสุดซอย สามแยกสุดซอย

ปรับปรุงผิวจรำจรพร้อมขยำยไหล่ทำงและยกระดับฝำบ่อพัก

ค.ส.ล. ถนนท่ำนำง ต้ังแต่ข้ำงร้ำนจ ำนงถงึร้ำนก๋วยเต๋ียวคุณแดง

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 403,000 403,000 403,000 -มีการปรับปรุงผิวจราจรพร้อม -ถนนในชุมชน กองช่าง

คอนกรีตกว้าง 4.20-5.00 ขยายไหล่ทางถนนท่านาง ได้รับการปรับปรุง ชุมขน

เมตร ยาว 148.00 ต้ังแต่ข้างร้านจ านงถึงร้าน ให้มีความสะดวก บ้านท่า -

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ก๋วยเต๋ียวคุณแดง ในการสัญจร ท่านาง

น้อยกว่า 662.00 ตารางเมตร 

พร้อมก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.

กว้าง 0.80-1.80 เมตร

ยาว 145.00 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 359.00

ตารางเมตร พร้อมตารางเมตร

พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก ค.ส.ล.

จ านวน 30 บ่อ บริเวณ

ถนนท่านางต้ังแต่

ข้างร้านจ านงถึง

ร้านก๋วยเต๋ียวคุณแดง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 52



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรก่อสร้ำง ก่อสร้ำงผิวจรำจรถนนภำติกำวงศ์

ปรับปรุงถนน ซอย  -ก่อสร้างผิวจราจร 280,000 280,000 280,000 -มีการก่อสร้างผิวจราจรถนน -ถนนในชุมชน กองช่าง

ภำยในเขตเทศบำล  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภาติกวงศ์ ได้รับการปรับปรุง ชุมชน

(ต่อ)  กว้าง 4.00-8.00 ให้มีความสะดวกสบาย ชัยมงคล

เมตร ยาว 148.00

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 870.00

ตารางเมตร บริเวณ

ถนนภาติกาวงศ์

ปรับปรุงผิวจรำจรซอยหลังอนุสำวรีย์พระนำงจำมเทวี 515,000 515,000 515,000 -มีการปรับปรุง -ซอยหลัง กองช่าง

-ปรับปรุงผิวจราจร ผิวจราจรซอย อนุสาวรีย์พระนาง ชุมชน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลังอนุสาวรีย์ จามเทวีได้รับการ ชัยมงคล

กว้าง 6.00-10.00 พระนางจามเทวี ปรับปรุงให้มีความ

เมตร ยาว 150.00 สะดวกต่อการใช้

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่ เส้นทางสัญจร

น้อยกว่า 1,544.00

ตารางเมตร บริเวณ

ซอยหลังอนุสาวรีย์

พระนางจามเทวี

ปรับปรุงผิวจรำจรต้ังแต่หอพ่อบ้ำนจนสุดสำยทำง

-ปรับปรุงผิวจราจร 895,000 895,000 895,000 -มีการปรับปรุงผิวจราจรต้ังแต่ -ไหล่ทางได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หอพ่อบ้านจนสุดสายทาง ก่อสร้างให้มีความ ชุมชน

กว้าง 6.50-12.00 ถนนบ้านหลวย สะดวกปลอดภัย บ้านหลวย

เมตร ยาว 400.00เมตร ในการสัญจร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 53



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรก่อสร้ำง หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

ปรับปรุงถนน ซอย 2,780.00 ตารางเมตร

ภำยในเขตเทศบำล บริเวณหอพ่อบ้านจนสุดสายทาง

(ต่อ) ปรับปรุงผิวจรำจรบริเวณร้ำนค้ำชุมชนประตูล้ี ต้ังแต่

แยกสัญญำณไฟจรำจรถงึหน้ำวัดประตูล้ี

-ปรับปรุงผิวจราจร 90,000 90,000 90,000 -มีการปรับปรุง -ถนนในชุมชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรถนน ได้รับการปรับปรุง ชุมชน

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 200.00 บริเวณร้านค้า ให้มีความสะดวก ประตูล้ี

ตารางเมตรบริเวณร้านค้าชุมชน ชุมชนประตูล้ี สบายในการสัญจร

ประตูล้ี ต้ังแต่แยกสัญญาณ ต้ังแต่แยกสัญญาณไฟ

 ไฟจราจรถึงหน้าวัดประตูล้ี จราจรถึงหน้าวัดประตูล้ี

ปรับปรุงฟุตบำทถนนรอบเมืองนอก

-ปรับปรุงฟุตบาท 202,000 202,000 202,000 -มีการปรับปรง -ฟุตบาทในชุมชน กองช่าง

กว้าง 1.40 เมตร ยาว ฟุตบาทถนน ได้รับการปรับปรุง ชุมชน

210.00 เมตร หรือมี รอบเมืองนอก ให้มีความเป็น ประตูล้ี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ระเบียบเรียบร้อย

294.00 ตารางเมตร

บริเวณถนนรอบเมืองนอก

ปรับปรุงผิวจรำจรถนนสนำมกีฬำ ซอย 8

-ปรับปรุงผิวจราจร 1,312,000 1,312,000 1,312,000 -มีการปรับปรุง -ถนนในชุมชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรถนน ได้รับการปรับปรุง ชุมชน

หนา 0.05 เมตร สนามกีฬาซอย 8 ให้มีความสะดวก สันดอนรอม

กว้าง 6.00 เมตร ยาว สบายในการสัญจร

327.00 เมตร หรือ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 54



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรก่อสร้ำง มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

ปรับปรุงถนน ซอย 1,962.00ตารางเมตร

ภำยในเขตเทศบำล และหนา 0.05 เมตร 

(ต่อ) กว้าง 6.00 เมตร ยาว

171.00 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

1,026.00ตารางเมตร

ปรับปรุงผิวจรำจรถนนล ำพูน-ป่ำซำง ซอย 1

-ปรับปรุงผิวจราจร 84,000 84,000 84,000 -มีการปรับปรุง -ถนนในชุมชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรถนน ได้รับการปรับปรุง ชุมชน

กว้าง 3.00-4.00 ล าพูน-ป่าซางซอย 1 ให้มีความสะดวก สันดอนรอม

เมตร ยาว 55.00 ปลอดภัยในการสัญจร

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 176.00

ตารางเมตร พร้อมยก

ขอบบ่อพัก ค.ส.ล

จ านวน 7 บ่อ บริเวณ

ถนนล าพูน-ป่าซางซอย 1

ปรับปรุงผิวจรำจรถนนรอบเมืองนอก แยกประตูล้ีถงึ

แยกสัญญำณไฟจรำจรโค้งคูบำ

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1,300,000 1,300,000 1,300,000 -มีการปรับปรุงผิวจราจร -ถนนในชุมชน กองช่าง

คอนกรีตถนนรอบเมืองนอก ถนนรอบเมืองนอกต้ังแต่ ได้รับการปรับปรุง ชุมชน

ต้ังแต่แยกประตูล้ีถึงแยก แยกประตูล้ีถึงแยกสัญญาณไฟ ให้มีความสะดวก มหาวัน

สัญญาณไฟจราจรโค้งคูบา ในการสัญจร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 55



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงผิวจรำจรถนนรอบเมืองนอก ข้ำงบ้ำนนำงแสงจันทร์ 

ปรับปรุงถนน ซอย แสนค ำวัง

ภำยในเขตเทศบำล -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 120,000 120,000 120,000 -มีการปรับปรุงผิวจราจรถนน -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

(ต่อ) คอนกรีตหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร รอบเมืองนอกบริเวณข้างบ้าน ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชนบ้าน

ความกว้างเฉล่ีย 3.20-9.50 นางแสงจันทร์ แสนค าวัง ในการสัญจร หลวย

เมตร ความยาว 52.00 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 375.00

ตารางเมตร

ก่อสร้ำงไหล่ทำงถนนสนำมกีฬำ บริเวณข้ำงวัดประตูล้ี ถงึ

ถนนสันดอนรอม ซอย 5

-ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.   81,000 81,000 81,000 -มีการก่อสร้างไหล่ทางถนน -ถนนในชุมชนได้รับการ กองช่าง

ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.50-2.50 สนามกีฬาบริเวณข้างวัด ปรับปรุงให้มีความสะดวก ชุมชน

เมตร  ยาว 120 เมตร บริเวณ ประตูล้ีถึงถนนสันดอนรอม ในการสัญจร ประตูล้ี

ถนนสนามกีฬาบริเวณข้างวัด ซอย 5  

ประตูล้ี ถึงถนนสันดอนรอม 

ซอย 5

2 โครงกำรปรับปรุงหอนำฬิกำ -เพ่ือปรับปรุงหอนาฬิกา -ปรับปรุงหอนาฬิกาให้ 500,000 500,000 500,000 -มีการปรับปรุง -ชุมชนมีหอนาฬิกา กองช่าง

ให้มีสภาพใช้งานได้ดีและมี สามารถใช้งานได้ดีพร้อม หอนาฬิกา และ ท่ีสามารถใช้งานได้ ชุมชน

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ภูมิทัศน์โดยรอบ และมีภูมิทัศน์ท่ี ประตูล้ี

สวยงาม ให้สวยงาม สวยงาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 56



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

3 โครงกำรก่อสร้ำง -เพ่ือก่อสร้างระบบ -ติดต้ังระบบสัญญาณ

ระบบสัญญำณไฟ สัญญาณไฟจราจร ไฟจราจร และป้ายเตือน 

เตือน/ป้ำยเตือน/ ป้ายเตือนบริเวณทาง บริเวณทางแยกทางร่วม 

ติดต้ังยำงฃะลอควำมเร็ว แยกถนนในเขตเทศบาล ถนนภายในเขตเทศบาล ดังน้ี

ก่อสร้ำงระบบสัญญำณไฟเตือนจรำจรถนนเจริญรำษฎร์

บริเวณแยกร้ำนศิวดล

-ก่อสร้างระบบสัญญาณ 75,000 75,000 75,000 -ถนนเจริญราษฎร์ บริเวณ -อุบัติเหตุในชุมชนลดลง กองช่าง

ไฟเตือนจราจรด้วยแผงรับ แยกร้านศิวดลมีการติดต้ัง -ประชาชนได้รับความ ชุมชน

พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสัญญาณไฟเตือนจราจร สะดวกปลอดภัยในการใช้ ไก่แก้ว

พร้อมฐานราก ค.ส.ล. เส้นทางสัญจร  

 และเสาท่อเหล็กอาบ  

 สังกะสี ขนาด ø 4" 

จ านวน 3 ชุด บริเวณถนน  

เจริญราษฎร์แยกร้านศิวดล

ก่อสร้ำงสัญญำณไฟเตือนจรำจรถนนช่ำงฆ้องบริเวณส่ีแยก

ห้องสมุดประชำชน "เฉลิมรำชกุมำรี"

-ก่อสร้างระบบสัญญาณไฟเตือน 100,000 100,000 100,000 -ถนนช่างฆ้องบริเวณส่ีแยก -อุบัติเหตุในชุมชนลดลง กองช่าง

จราจรด้วยแผงรับพลังงานแสง ห้องสมุดประชาชน -ประชาชนได้รับความ ชุมชน

อาทิตย์พร้อมฐานราก ค.ส.ล. "เฉลิมราชกุมารี" มีการติดต้ัง สะดวกปลอดภัยในการใช้ สันป่ายางหลวง

และเสาท่อเหล็กอาบสังกะสี ระบบสัญญาณไฟเตือนจราจร เส้นทางสัญจร

ขนาด ø 4" จ านวน 4 ชุด ถนน  

ช่างฆ้อง บริเวณส่ีแยก

ส่ีแยกห้องสมุดประชาชน

"เฉลิมราชกุมารี"

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 57



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรก่อสร้ำง ก่อสร้ำงสัญญำณไฟเตือนจรำจรบริเวณทำงแยก

ระบบสัญญำณไฟ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ

เตือน/ป้ำยเตือน/ -ก่อสร้างระบบ 25,000 25,000 25,000 -มีการติดต้ังระบบสัญญาณ -อุบัติเหตุในชุมชนลดลง กองช่าง

ติดต้ังยำงฃะลอควำมเร็ว สัญญาณไฟเตือน ไฟจราจรและป้ายเตือน เพ่ือ -ประชาชนได้รับความ ชุมชน

(ต่อ) จราจรด้วยแผงรับ ความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร สะดวกปลอดภัยในการใช้ ชัยมงคล

พลังงานแสงอาทิตย์ เส้นทางสัญจร

พร้อมฐานราก ค.ส.ล.

และเสาท่อเหล็กอาบ

สังกะสี ขนาด ø 4"

จ านวน 1 ชุด บริเวณ

ทางแยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ก่อสร้ำงป้ำยจรำจรจ ำกัดควำมเร็ว ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์

-ก่อสร้างป้ายจราจร 20,000 20,000 20,000 -มีการติดต้ังป้ายจ ากัด -อุบัติเหตุในชุมชนลดลง กองช่าง

จ ากัดความเร็ว จ านวน ความเร็วถนนจิตตวงศ์ -ประชาชนได้รับ ชุมชน

4  ป้าย ถนนจิตตวงศ์- พันธ์รังสรรค์ ความสะดวก ช่างฆ้อง

พันธ์รังสรรค์ บริเวณ ปลอดภัยในการใช้

โรงแรมแท่นทอง,แยก เส้นทางสัญจร

สะพานเฉลิมพระเกียรติ

แยกทางไฟกู่ช้าง,ถนน

จิตตวงศ์พันธ์ฯ ซอย 2

ก่อสร้ำงลูกระนำดชะลอควำมเร็วถนนช่ำงฆ้อง

-ก่อสร้างลูกระนาดชะลอ ความ 25,000 25,000 25,000 -มีการติดต้ังลูกระนาดชะลอ -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เร็ว ถนนช่างฆ้องส่ีแยกห้องสมุด ความเร็วถนนช่างฆ้อง ส่ีแยก สะดวกสบาย และลด ชุมชน

ประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ห้องสมุดประชาชน อุบัติเหตุในการสัญจร สันป่ายางหลวง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 58



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

4 โครงกำรก่อสร้ำง ก่อสร้ำงป้ำยช่ือถนน/ซอยภำยในชุมชนบ้ำนหลวย 100,000 100,000 100,000 -มีการติดต้ัง -ชุมชนบ้านหลวย กองช่าง

ป้ำยช่ือชุมชน/ถนน/ -ก่อสร้างป้ายช่ือซอย ป้ายช่ือซอย มีป้ายช่ือซอย ชุมชน

ซอย ภายในชุมชนบ้านหลวย บอกทางเพ่ิมข้ึน ครบทุกซอย บ้านหลวย

จ านวน 5 ป้าย  

ก่อสร้ำงป้ำยช่ือชุมชนจำมเทวี

-ก่อสร้างป้ายช่ือชุมชน 100,000 100,000 100,000 -มีการติดต้ังป้ายช่ือ -ประชาชนและ กองช่าง

จามเทวี ขนาดกว้าง ชุมชนจามเทวี นักท่องเท่ียวทราบ ชุมชน

1.20 เมตร ยาว 2.40 ประวัติการจัดต้ังป้ายช่ือ จามเทวี

เมตร จ านวน 2 ป้าย

ก่อสร้ำงป้ำยข่ือถนน/ซอย/ภำยในชุมชนมหำวัน 120,000 120,000 120,000 -มีการติดต้ัง -ชุมชนมหาวัน กองช่าง

-ก่อสร้างป้ายช่ือถนน ป้ายช่ือชุมชน/ มีป้ายช่ือซอย ชุมชน

ซอย ป้ายบอกสถานท่ี ซอย/สถานท่ี ครบทุกซอย มหาวัน

ส าคัญในชุมชนมหาวัน ส าคัญในชุมชน

5 โครงกำรปรับปรุง -เพ่ือให้ชุมชนภายใน -ปรับปรุงภูมิทัศน์

ภูมิทัศน์ภำยในชุมชน เขตเทศบาลมีการ ชุมชนในเขตเทศบาลดังน้ี

ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี

สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน  

ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

-ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 3,300,000 3,300,000 3,300,000 - พ้ืนท่ีหลังส านักงาน -ชุมชนมีภูมิทัศน์ กองช่าง

หลังส านักงานทรัพยากร ทรัพยากรธรรมชาติฯ ถึงหลัง ท่ีสวยงาม ร่มร่ืน ชุมชน

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ถึง ส านักงานการไฟฟ้าฯ ได้รับการ สะอาดและเป็น สันดอนรอม

หลังส านักงานการไฟฟ้าส่วน ปรับภูมิทัศน์ ให้สะอาด และเป็น ระเบีบบเรียบร้อย  

ภูมิภาคจังหวัดล าพูน สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

6 โครงกำรปรับปรุง -เพ่ืออ านวยความ -ปรับปรุงพ้ืนท่ีส าหรับ   500,000 500,000 500,000 -พ้ืนท่ี 102 ไร่ได้รับการ - เทศบาลฯ มีสถานท่ี กองช่าง

พัฒนำพ้ืนท่ีปลูก สะดวกในการใช้ เพาะปลูกพืชสมุนไพร ปรับปรุงให้เป็นสถานท่ี ส าหรับใช้ประโยชน์ในการ ชุมชน

พืชสมุนไพร สถานท่ีเพาะปลูก บริเวณ 102 ไร่ เพาะปลูกพืชสมุนไพร ศึกษาพันธ์ุพืชสมุนไพรแก่ จามเทวี

พืชสมุนไพร เทศบาลเมืองล าพูน นักเรียน ตลอดจนประชาชน

 ท่ัวไป

7 โครงกำรติดต้ัง -เพ่ือแก้ไขปัญหา -ติดต้ังปรับปรุงโคมไฟ 32,726,000 32,726,000 32,726,000 -มีการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ปรับปรุงไฟฟ้ำ ความเดือดร้อนของ เป็นระบบ Smart City โคม LED  ครอบคลุมพ้ืนท่ี สะดวกปลอดภัยเพ่ิมมาก

แสงสว่ำง LED ประชาชนในการ Street Light ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ย่ิงข้ึน

Smart City สัญจรไป-มาให้ได้ -ปรับปรุงไฟฟ้าส่อง -ระบบไฟฟ้ามี

รับความสะดวกและ สว่าง เป็นโคม LED ประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 75 วัตต์ และโคม ง่ายต่อการซ่อมบ ารุง

-เพ่ือลดการใช้ LED 115 วัตต์ พร้อม -ลดการใช้กระแส

กระแสไฟฟ้าให้ ชุดควบคุมหลอดไฟ ไฟฟ้าให้น้อยลง

น้อยลงและประหยัด และชุดส่งสัญญาณ แต่ความสว่างเพ่ิม

พลังงานไฟฟ้า ระยะไกลภายใน มากข้ึนเป็นการ

 -ติดต้ังชุดควบคุมพร้อม ประหยัดพลังงาน

ชุดส่งสัญญาณระยะไกลหลัก ไฟฟ้าให้น้อยลง
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

8 โครงกำรปรับปรุง -เพ่ือปรับปรุง -ปรับปรุงซ่อมแซม 350,000 350,000 350,000 -มีการปรับปรุงซ่อมแซม -เทศบาลฯ มีโรง กองช่าง

ซ่อมแซมอำคำร ซ่อมแซมอาคารโรง อาคาร ค.ส.ล.ขนาด อาคารโรงเก็บวัสดุ เก็บวัสดุอุปกรณ์

โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ เก็บวัสดุอุปกรณ์ 10.00 x 19.50 เมตร จ านวน 1 แห่ง ส าหรับปฏิบัติงาน

งำนลอกท่อ/ และเคร่ืองจักร บริเวณโรงพัสดุ ของงานลอกท่อ/

ก่อสร้ำงท่อฝำรำง -เพ่ืออ านวยความ เทศบาลเมืองล าพูน ก่อสร้างฝาราง

ระบำยน้ ำ สะดวกในการ  ระบายน้ า และมี

ปฏิบัติงานของงาน ความเป็นระเบียบ

ลอกท่อและก่อสร้าง เรียบร้อย

ฝารางระบายน้ า

9 โครงกำรก่อสร้ำง -เพ่ือระบายน้ าเสีย -ก่อสร้างวางท่อ

 ท่อ/รำงระบำยน้ ำ และลดความเสียหาย ระบายน้ าถนน ซอย 

ภำยในเขตเทศบำล ของผิวจราจร ภายในเขตเทศบาล ดังน้ี

 -เพ่ือป้องกันมิให้เกิด

น้ าท่วมขังสามารถ

ระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำถนนสันป่ำยำง ซอย 16 และ

ซอยหน้ำศำลเจ้ำแม่ทับทิม

-ก่อสร้างรางระบายน้ า 316,000 316,000 316,000 -มีการก่อสร้างรางระบายน้ า -มีท่อ/รางระบาย กองช่าง

ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร บริเวณถนนสันป่ายาง ซอย16 น้ าท่ีสามารถระบายน้ า ชุมชน

ลึก 0.30-0.50 เมตร และซอยหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม ได้สะดวก หนองเส้ง

ยาว 43.50 เมตร 

บริเวณถนนสันป่ายาง ซอย 16 

และซอยหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรก่อสร้ำง ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำซอยเจริญตำ ซอย 3 210,000 210,000 210,000 -มีการก่อสร้าง -มีท่อ/รางระบายน้ า ท่ี กองช่าง

ท่อ/รำงระบำยน้ ำ -ก่อสร้างท่อระบายน้ า ท่อระบายน้ า สามารถระบายน้ า ชุมชน

ภำยในเขตเทศบำล ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร บริเวณซอย ได้สะดวกและไม่มีกล่ินเหม็น หนองเส้ง

(ต่อ) ยาว 43.50 เมตร เจริญตา ซอย 3

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.50 เมตร 

ยาว 150.00 เมตร บริเวณ

ซอยเจริญตา ซอย 3

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำถนนสันป่ำยำง ข้ำงห้องสมุดประชำชน

ต้ังแต่บ้ำนนำยบุญช่วย ถงึร้ำนเสริมสวยเรไร

-ก่อสร้างรางระบายน้ า 163,000 163,000 163,000 -มีการก่อสร้างท่อระบาย -มีท่อ/รางระบายน้ า ท่ี กองช่าง

ค.ส.ล.กว้าง 0.30เมตร น้ าบริเวณถนนสันป่ายางฯ สามารถระบายน้ า ชุมชน

ลึก 0.30-0.50 เมตร ได้สะดวกและไม่มี ไก่แก้ว

ยาว 68.00 เมตร กล่ินเหม็น

บริเวณถนนสันป่ายาง  

ข้างห้องสมุดประชาชน  

ต้ังแต่บ้านนายบุญช่วย

ถึงร้านเสริมสวยเรไร

ปรับปรุงยกระดับขอบรำงระบำยน้ ำพร้อมขุดลอกรำงระบำยน้ ำ

ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ซอย 12 ทำงไปสะพำนด ำ

-ปรับปรุงยกระดับขอบราง 70,000 70,000 70,000 -มีการปรับปรุงยกระดับ -มีท่อ/รางระบายน้ า ท่ี กองช่าง

ระบายน้ าค.ส.ล.พร้อมขุดลอก ขอบรางระบายน้ า สามารถระบายน้ า ชุมชน

รางระบายน้ า ยาว 71.00เมตร และลอกท่อระบายน้ า ได้สะดวกและไม่มี ช่างฆ้อง

บริเวณถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ บริเวณถนนจิตตวงศ์พันธ์ กล่ินเหม็น

ซอย 12ทางไปสะพานด า รังสรรค์ ซอย 12
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงยกระดับรำงระบำยน้ ำถนนพระคงฤำษี

ท่อ/รำงระบำยน้ ำ -ปรับปรุงยกระดับ 356,000 356,000 356,000 -มีการปรับปรุงยกระดับ -มีท่อ/รางระบายน้ า กองช่าง

ภำยในเขตเทศบำล รางระบายน้ า ค.ส.ล. รางระบายน้ า บริเวณถนน ท่ีสามารถระบายน้ า ชุมชน

(ต่อ) ยาว 432.00 เมตร พระคงฤาษี ได้สะดวกและไม่มี พระคงฤาษี

บริเวณถนพระคงฤาษี กล่ินเหม็น

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำถนนอินทยงยศ ซอย 2,ถนนรำชวงศ์  

ซอย 2 (ซอยหลังศำลำกลำงจังหวัดล ำพูนไปสวนสำธำรณะ

เจ้ำหญิงแขกแก้ว

-ก่อสร้างรางระบายน้ า 696,000 696,000 696,000 -มีการปรับปรุงยกระดับ -มีท่อ/รางระบายน้ า กองช่าง

ค.ส.ล.กว้าง 0.30 รางระบายน้ าบริเวณถนน ท่ีสามารถระบายน้ า ชุมชน

เมตร ลึก 0.30-0.50 อินทยงยศ ซอย 2 , ได้สะดวกและไม่มี ศรีบุญเรือง

เมตร ยาว 208.00 ถนนราชวงศ์ กล่ินเหม็น

เมตร บริเวณถนน ซอย 2 (ซอยหลัง

อินทยงยศ , กว้าง ศาลากลาง

0.30 เมตร ลึก จังหวัดล าพูนไป

0.30-0.50 เมตร สวนสาธารณะ

ยาว 86.00 เมตร เจ้าหญิงแขกแก้ว

บริเวณถนนราชวงศ์

ซอย 2 (หลังศาลากลาง

จังหวัดล าพูนไปสวน

สาธารณะเจ้าหญิงแขกแก้ว)
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงฝำรำงระบำยน้ ำถนนสันป่ำยำง ต้ังแต่หน้ำ YMCA

ท่อ/รำงระบำยน้ ำ ถงึหน้ำโรงเรียนเทศบำลสันป่ำยำงหลวง

ภำยในเขตเทศบำล -ปรับปรุงฝาราง 380,000 380,000 380,000 -มีการปรับปรุงยกระดับ -มีท่อ/รางระบายน้ า กองช่าง

(ต่อ) ระบายน้ า ค.ส.ล.ยาว รางระบายน้ าบริเวณถนน ท่ีสามารถระบายน้ า ชุมชน

460.00 เมตร บริเวณ สันป่ายาง ต้ังแต่ ได้สะดวกและไม่มี บ้านท่า -

ถนนสันป่ายาง ต้ังแต่ หน้า YMCA ถึงหน้าโรงเรียน กล่ินเหม็น ท่านาง

หน้า YMCA ถึงหน้าโรงเรียน

เทศบาลสันป่ายางหลวง

ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนสนำมกีฬำ ซอย 4 ก และซอย 4 ข

- ก่อสร้างท่อระบายน้ า   1,130,000 1,130,000 1,130,000 -มีการก่อสร้าง -มีท่อ/รางระบายน้ า กองช่าง

ค.ส.ล.ขนาด ø 0.50 ท่อระบายน้ า ท่ีสามารถระบายน้ า ชุมชน

เมตร ยาว 565.00 บริเวณถนน ได้สะดวกและไม่มี ประตูล้ี

เมตร บริเวณถนน  สนามกีฬา ซอย กล่ินเหม็น

สนามกีฬา ซอย 4 ก 4 ก และซอย 4 ข

และซอย 4 ข

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำถนนสนำมกีฬำ ซอย 8

-ก่อสร้างรางระบายน้ า   2,390,000 2,390,000 2,390,000 -มีการก่อสร้าง -มีท่อ/รางระบายน้ า กองช่าง

น้ า ค.ส.ล.กว้าง 0.30 รางระบายน้ า ท่ีสามารถระบายน้ า ชุมชน

เมตร ลึก 0.30-0.50 บริเวณถนน ได้สะดวกและไม่มี สันดอนรอม

เมตร ยาว 996.00 สนามกีฬา ซอย8 กล่ินเหม็นอันเน่ือง

เมตร บริเวณถนน มาจากน้ าท่วมขัง

สนามกีฬา ซอย 8 
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

10 โครงกำรก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำ -เพ่ือให้ชุมชนมีไฟส่องสว่างและ -ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

แสงสว่ำงสำธำรณะ ได้รับความสะดวกจาก สาธารณะภายในเขตเทศบาล

การใช้เส้นทางสัญจร -ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง

-เพ่ือลดอุบัติเหตุในชุมชน สาธารณะถนน ซอย

ภายในเขตเทศบาล ดังน้ี

ก่อสร้ำงติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะถนนช่ำงฆ้อง

ข้ำงบ้ำนนำยสมศักด์ิ บุญเปล้ือง ถงึถนนกู่ช้ำง

-ก่อสร้างติดต้ังไฟฟ้า 500,000 500,000 500,000 -มีการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง -ชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง กองช่าง

สาธารณะถนนช่างฆ้อง สาธารณะถนนช่างฆ้องข้างบ้าน เพียงพอ ชุมชน

ข้างบ้านนายสมศักด์ิ นายสมศักด์ิบุญเปล้ืองถึงถนน -ประชาชนได้รับความสะดวก ช่างฆ้อง

บุญเปล้ือง ถึงถนนกู่ช้าง กู่ช้าง จากการใช้เส้นทางสัญจร

11 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุง -เพ่ือให้อาคารสถานท่ีมีความ -อาคารสถานท่ีมีความม่ันคง - 800,000 - อาคารสถานท่ีได้รับการปรับปรุง -สถานธนานุบาลมีระบบ สถำนธนำนุบำล

อำคำรสถำนสถำนธนำนุบำล ม่ันคงสะอาดปลอดภัยอยู่ใน สะอาด และปลอดภัยอยู่ใน ต่อเติมให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การจัดการอาคารสถานท่ี

เทศบำลเมืองล ำพูน สถานท่ีใช้การได้และไม่ก่ออันตราย สภาพใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิ และปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมท่ีดี เอื้อต่อ

ต่อพนักงานและผู้มาใช้บริการ ภาพ การให้บริการและมีความ

-เพ่ือให้อาคารสถานท่ีมีสภาพ ปลอดภัยในการท างานของ

เอื้อต่อการท างานและการพัก พนักงานและการให้บริการ

อาศัย แก่ประชาชนเป็นภาพลักษณ์

-เพ่ือให้มีการดูแลอาคารสถานท่ี ท่ีดีส าหรับองค์กร

และสภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

12 โครงกำรปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล. -เพ่ือปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล. -อาคารสถานท่ีมีความม่ันคง 11,000 11,000 11,000 -มีการปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล. -พนักงานเทศบาลและ กองช่าง

ต่อเติมอำคำรด้ำนหลัง ต่อเติมอาคารด้านหลังกองวิชาการ สะอาด และปลอดภัยอยู่ใน ต่อเติมอาคารด้านหลัง ประชาชาชนท่ีมารับบริการ กองวิชาการฯ

กองวิชำกำร ส ำนักงำน ส านักงานเทศบาล ให้มีความเป็น สภาพใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิ กองวิชาการอาคารส านักงาน ณ ส านักงานเทศบาลได้

เทศบำลเมืองล ำพูน ระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ภาพ และรองรับการปฏิบัติงาน เทศบาลให้มีความเป็นระเบียบ รับความสะดวก สามารถ

ของเจ้าหน้าท่ีในการบริการ เรียบร้อย ให้บริการประชาชนได้อย่าง

ประชาชน มีประสิทธิภาพ 

13 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม -เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมราง -ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า 113,000 113,000 113,000 -มีการปรับปรุงซ่อมแซมราง -การระบายน้ ามีประสิทธิ กองช่าง

รำงระบำยน้ ำด้ำนข้ำงอำคำร ระบายน้ า บริเวณข้างอาคาร ความยาว 55.00 เมตร ระบายน้ าบริเวณด้านข้างอาคาร ภาพ มากย่ิงข้ึน

เตำเผำขยะ เดิม เตาเผาขยะ (เดิม) ให้ระบาย พร้อมก่อสร้างบ่อซึมถังซีเมนต์ เตาเผาขยะ(เดิม)เพ่ือระบายน้ า -ป้องกันไม่ให้เกิดกล่ิน

เทศบำลเมืองล ำพูน ได้อย่างสะดวก ป้องกันไม่ให้เกิด ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร และลดการเกิดกล่ินเหม็นจาก เหม็นจากการชะล้างก่อน

ป้องกันไม่ให้เกิดการตกค้างของ บริเวณด้านข้างอาคารเตาเผา การชะล้าง ปล่อยสู่รางการชะล้างก่อน

กล่ินขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนเพ่ือรอ ขยะ(เดิม) เทศบาลเมืองล าพูน

การน าไปก าจัด

รวม 13  โครงกำร - - 51,425,000 56,120,000 55,320,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 66



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่อง 1. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใน แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนมี 20,000 20,000 20,000 แหล่งท่องเท่ียวได้รับการตรวจ แหล่งท่องเท่ียวมีศักยภาพ ส านักปลัด

เท่ียวชุมชน ชุมชนให้ได้มาตรฐาน มาตรฐาน ก่อเกิดความเช่ือมโยง สอบมาตรฐาน ปีละ 1 คร้ัง ต่อการรองรับนักท่องเท่ียว

(ศำลเจ้ำพ่อเจ็ดเมือง) 2. เพ่ือส่งเสริมและเช่ือมโยงการ ของแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน

ท่องเท่ียวในชุมชน

2 โครงกำรส่งเสริมกำรท่อง ๑. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้ มาตรฐาน 20,000 20,000 20,000 แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวมีศักยภาพ ส านักปลัด

เท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงวัฒนธรรมประเพณีในท้องถ่ิน และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน ต่อการรองรับนักท่องเท่ียว

2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี ปีละ 1 คร้ัง

วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถ่ิน

ท้องถ่ินแก่ประชาชน และ

นักท่องเท่ียว

3 โครงกำรพัฒนำศูนย์ฝึก เพ่ือเป็นศูนย์การฝึกอาชีพ มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนท่ีสามารถ 20,000 20,000 20,000 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนถ่ายทอด มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กองสวัสดิการ

อำชีพชุมชนจำมเทวี  พัฒนาสาธิตและสร้างอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง องค์ความรู้ให้ประชาชนผู้ ท่ีสามารถจัดกิจกรรมการ สังคม

ของชุมชน  และบริการของชุมชน มีคุณภาพ สนใจประกอบอาชีพไม่น้อย เรียนรู้ด้านอาชีพท่ีมีคุณภาพ

อย่างเป็นระบบครบวงจร กว่าคร้ังละ 20 คน

4 โครงกำรพัฒนำแหล่ง 1. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนมี 20,000 20,000 20,000 แหล่งท่องเท่ียวได้รับการตรวจ แหล่งท่องเท่ียวมีศักยภาพ ส านักปลัด

ท่องเท่ียวภำยในชุมชน ในชุมชนให้ได้มาตรฐาน มาตรฐาน ก่อเกิดความเช่ือมโยง สอบมาตรฐาน ปีละ 1 คร้ัง ต่อการรองรับนักท่องเท่ียว

จำมเทวี 2. เพ่ือส่งเสริมและเช่ือมโยงการ ของแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน

ท่องเท่ียวให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

              4.2 แผนงำน  : สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 67



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

              4.2 แผนงำน  : สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

5 โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรม 1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 20,000 20,000 20,000 แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวมีศักยภาพ ส านักปลัด

ชุมชน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมภูมิ ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน ต่อการรองรับนักท่องเท่ียว

2. เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศิลปวัฒน ปัญญาท้องถ่ิน และร่วมกัน ปีละ 1 คร้ัง

ธรรมประเพณี ให้คงอยู่ สืบสานให้คงอยู่คู่สังคม

รวม 5  โครงกำร - - 100,000 100,000 100,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 68



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงกำรปรับปรุง -เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ -ปรับปรุงต่อเติมหลังคา 104,000 104,000 104,000 -มีการต่อเติมหลังคาตลาดสด -มีหลังคาอ านวยความ กองช่าง

ต่อเติมหลังคำ ผู้ค้าขายบริเวณตลาดหนองดอก ตลาดสดหนองดอก หนองดอก ต้ังแต่ร้านเปลวทิพย์ สะดวกแก่ผู้ค้าขายในตลาด กองสาธารณสุขฯ

ตลำดสดหนองดอก ต้ังแต่ร้านเปลวทิพย์ถึง ถึงร้านหมูอินเตอร์ สดหนองดอก ชุมชนชัยมงคล

ร้านหมูอินเตอร์

รวม 1  โครงกำร - - 104,000 104,000 104,000 - - -

              4.3 แผนงำน  : กำรพำณิชย์

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานการพาณิชย์ หน้า 69



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 ปรับปรุงซ่อมแซมท่ีดิน เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาและ -ปรับปรุง ซ่อมแซม 400,000 400,000 400,000 ห้องน้ าท่ีช ารุดได้รับ ห้องน้ ามีสภาพพร้อม ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้ำง ซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อ ก่อสร้างห้องน้ าตลาดเย็น การปรับปรุง ซ่อมแซม ใช้งานสะอาดเรียบ

สร้างท่ีอยู่ในความดูแล เทศบาลเมืองล าพูน แก้ไขให้มีสภาพดี ร้อยเกิดความพึงพอใจ

ของส านักปลัด -ปรับปรุง ซ่อมแซม 200,000 200,000 200,000 ต่อประชาชนท่ีมา

ก่อสร้างห้องน้ าด้านข้าง ใช้บริการติดต่อราชการ

ข้างอาคารคุณธรรม 17 และพนักงานท่ีปฏิบัติ

คุณธรรม 17 และห้องน้ า งาน ณ ส านักงาน

ท่ีมีไว้เพ่ือบริการประชาชน เทศบาลเมืองล าพูน

ท่ีมาติดต่อราชการและ

และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ

2 กำรจัดภูมิทัศน์บริเวณ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ จัดซ้ือไม้ดอก ไม้ประดับ 50,000 50,000 50,000 ภูมิทัศน์บริเวณ ภูมิทัศน์บริเวณส านัก ส านักปลัด

ส ำนักงำนเทศบำล ส านักงานเทศบาลเมือง ปลูกหญ้า/ต้นไม้ บริเวณ ส านักงานเทศบาล งานเทศบาลเมืองล าพูน

เมืองล ำพูน ล าพูนให้เกิดความสวยงาม ส านักงานเทศบาล เมืองล าพูน ได้รับการ ได้รับการปรับปรุงให้

 ท าให้สุภาพจิตท่ีดีในการ ปรับปรุงให้สวยงาม สวยงาม

ท างานและ เป็นภาพลักษณ์ อย่างสม่ าเสมอ

ท่ีดีส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  

              6.1 แผนงำน : บริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

          6. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : กำรพัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 70



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

              6.1 แผนงำน : บริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

          6. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : กำรพัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

3 โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -จัดซ้ือครุภัณฑ์ เพ่ือปฏิบัติ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 1.การปฏิบัติงานของ ทุกกอง

ทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ งานในการบริการประชาชน ภาพ เจ้าหน้าท่ีมีข้อจ ากัดจาก

-เพ่ือให้ครุภัณฑ์เพียงพอต่อ -เกิดความสะดวกรวดเร็วใน ปัญหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

การปฏิบัติงานในการบริการ การปฏิบัติงาน ลดลง

ประชาชน 2.เทศบาลเมืองล าพูนมี

ทรัพยากรในการปฏิบัติ

งานและให้บริการ

ประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

รวม 3  โครงกำร - - 3,650,000 3,650,000 3,650,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 71



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงกำรป้องกันแก้ไข 1.เพ่ือเป็นการป้องกันและ จัดซ้ือครุภัณฑ์ ดังน้ี 1.มีอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีทัน ส านักปลัด

ปัญหำสำธำรณภัยและ แก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดย 1.รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เทศบาลได้รถบรรทุกน้ าดับ สมัยและเป็นเคร่ืองมือใน

ส่ิงแวดล้อม เทศบำลเมือง การจัดซ้ือรถดับเพลิง เอนกประสงค์ ขนาดความจุ เพลิง จ านวน 1 คน ท่ีใช้งาน การป้องกันและแก้ไข

ล ำพูน รถบรรทุกน้ าและอุปกรณ์อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ป้องกันและแก้ไขปัญหา ปัญหาสาธารณภัย

2.เพ่ือเป็นการป้องกันและ จ านวน 1 คัน สาธารณภัย 100 % 2.เป็นการป้องกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิต 2.รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เทศบาลได้รถบรรทุกน้ า รักษาความปลอดภัยใน

และทรัพย์สินของประชาชนใน ขนาด 6 ล้อ ปริมาณกระบอก เอนกประสงค์ จ านวน 1 คัน ชีวิตและทรัพย์สินของ

ท้องถ่ินและท้องถ่ินใกล้เคียง สูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี ท่ีใช้งานป้องกันและแก้ไข ประชาชนในท้องถ่ิน

3.เพ่ือก าจัดผักตบชวา วัชพืช จ านวน 1 คัน ปัญหาสาธารณภัย 100 % 3.เพ่ือท าให้ประชาชน

และส่ิงกีดขวางทางน้ า เป็น 3.เรือทุ่นลอยน้ าก าจัดผักตบ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 เทศบาลได้เรือทุ่นลอยน้ า และเจ้าหน้าท่ีมีจิตส านึก

การรักษาคุณภาพน้ า ชวาและวัชพืชต่างๆ ควบคม ก าจัดผักตบชวาและวัชพืช ท่ีดีในการรักษาดูแล

คุณภาพแวดล้อมทางน้ า ด้วยระบบการท างานไฮดรอ จ านวน 1 ล า ท่ีใช้งานป้องกัน แม่น้ าและส่ิงมีชีวิตใน

เพ่ือเกษตรและประชาชนใน ลิก จ านวน 1 ล า และแก้ไขปัญหาผักตบชวา แม่น้ าสามารถด ารงชีวิต

พ้ืนท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ วัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน้ า อยู่ได้

อย่างสูงสุด 100 %

รวม 1  โครงกำร - - 9,500,000 9,500,000 9,500,000 - - -

          6. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : กำรพัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

              6.2 แผนงำน : รักษำควำมสงบภำยใน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 72



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงกำรติดต้ังกล้องวงจรปิด -เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ -ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV -ประชาชนในชุมชนมีความ

(CCTV) ทรัพย์สิน ภายในชุมชน ดังน้ี ปลอดภัยในชีวิตและ

-เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรม ทรัพย์สิน

 และการขโมยลดลง -ชุมชนปลอดภัยจากปัญหา

 ยาเสพติด

ติดต้ังกล้องวงจรปิดภำยในชุมชนศรีบุญเรือง

-ติดต้ังกล้อง CCTV   500,000 500,000 500,000 -มีการติดต้ังกล้อง CCTV กองช่าง

ถนนทุกสายภายใน ภายในชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชน

ชุมชนศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง

ติดต้ังกล้องวงจรปิดถนนภำติกำวงศ์ บริเวณตลำดวัดไชยชนึก  

  -ติดต้ังกล้อง CCTV  500,000 500,000 500,000 -มีการติดต้ังกล้อง CCTV กองช่าง

ถนนภาติกาวงศ์  บริเวณ ถนนภาติกาวงศ์ บริเวณ ชุมชน

ตลาดวัดไชยชนึก ตลาดวัดไชยชนึก ชัยมงคล

ติดต้ังกล้องวงจรปิดภำยในชุมชนจำมเทวี

-ติดต้ังกล้อง CCTV 500,000 500,000 500,000 -มีการติดต้ังกล้อง CCTV กองช่าง

ภายในชุมชนจามเทวี ภายในชุมชนจามเทวี ชุมชน

จามเทวี

รวม 1  โครงกำร - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - -

              6.3 แผนงำน : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

          6. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : กำรพัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 73



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร จัดการจราจร/จัดท าป้าย   600,000 600,000 600,000 ประชาชนในเขตทุกคน  - อ านวยความสะดวก ส านักปลัด 

จรำจร บังคับจราจร และประชาชนท่ัวไป แก่ผู้ปฏิบัติ 

 - จัดหาวัสดุอุปกรณ์จราจร  - ทาสีตีเส้นจราจร ได้รับความสะดวกและ ตามกฎจราจร

   - เพ่ือทาสี ตีเส้นจราจรให้มี ในบริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุ    ปลอดภัยในการสัญจร  - อุบัติเหตุ 

 ความชัดเจนและปฏิบัติ บ่อยคร้ังและมองไม่ชัดเจน ใชรถใช้ถนน ด้านการจราจรลดลง

ตำมกฎจรำจร  - ก าหนดผัง  วางจุด     

 - เพ่ือวางผังการจราจรให้มี การจราจรร่วมกับ     

ความชัดเจนและสามารถ ต ารวจจราจรตามถนน

ปฏิบัติตามกฎจราจร ในเขตเทศบาล

2 เงนิสมทบกองทุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ก าหนดวงเงินให้พนักงาน   260,000 265,000 270,000 พนักงานจ้างทุกคนได้รับ เป็นประโยชน์และ ส านักปลัด 

ประกันสังคม ประกันสังคมส าหรับ จ้างเป็นสวัสดิการ ตาม พรบ.     สิทธิประโยชน์ สวัสดิการแก่พนักงานจ้าง

พนักงานจ้างของเทศบาล  ประกันสังคม พ.ศ. 2533      ของเทศบาล ตามพ.ร.บ.

ตำมประกำศคณะกรรมกำร แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3     ประกันสังคม 

พนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2541    พ.ศ. 2533 แก้ไข  

เร่ืองมาตรฐานท่ัวไป เก่ียวกับ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

พนักงานจ้าง หมวด 5  พ.ศ. 2541

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  

ข้อ 33

              6.4 แผนงำน : งบกลำง

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

          6. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : กำรพัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

          6. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : กำรพัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

3 เงนิสมทบกองทุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน  -ส าหรับพนักงานจ้าง   10,100 10,500 10,500 พนักงานจ้างท่ัวไปและ เป็นประโยชน์และ ส านักปลัด 

เงนิทดแทน เงินทดแทน ซ่ึงนายจ้าง ท่ีมีสิทธิได้รับเงินทดแทน     พนักงานจ้างตามภารกิจ สวัสดิการแก่พนักงานจ้าง

เป็นผู้จ่ายเพียงฝ่ายเดียว กรณีเม่ือลูกจ้างท างาน     ทุกคนของเทศบาล ท่ัวไป และพนักงานจ้าง

ปีละ 1 คร้ัง ในอัตราร้อยละ ให้แก่นายจ้างเกิดประสบ    ตามภารกิจ ทุกคน

0.2 ตามพระราชบัญญัติ อันตรายลูกจ้างมีสิทธิได้รับ    ของเทศบาล  

เงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) เงินทดแทนจากกองทุน  

พ.ศ. 2561 เงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ  

 เงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) 

 พ.ศ. 2561 

 

4 เงนิส ำรองจ่ำย - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี - ส าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน 420,000 500,000 500,000  -การบริหารงานเป็นไป - ท าให้การปฏิบัติงาน ส านักปลัด 

ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือจ าเป็น หรือจ าเป็นหรือไม่สามารถ อย่างรวดเร็วและมี ของเทศบาลเป็นไป 

ต้องด าเนินการ หากไม่กระท า เบิกจ่ายจากงบประมาณ ประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ  

แล้วจะเกิดความเสียหาย รายจ่ายประเภทใด รวดเร็วและทันต่อ

ต่อทางราชการหรือประชาชน ประเภทหน่ึง  เหตุการณ์ปัจจุบัน

ท่ีได้รับความเดือดร้อน   

ตามระเบียบกระทรวง-  

มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. 2541   
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          6. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : กำรพัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

5 เงนิค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำล - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาต - ส่งเสริมความร่วมมือและ 260,000 270,000 270,000  -การบริหารงานของ - เทศบาลได้รับการ ส านักปลัด 

แห่งประเทศไทย เทศบาลแห่งประเทศไทย ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สมาคมสันนิบาตเทศบาล พัฒนาคุณภาพ 

ในอัตราร้อยละเศษหน่ึง เทศบาลในประเทศไทยกับ แห่งประเทศไทยเป็นไป การบริหารจัดการ 

ส่วนหกของรายรับจริง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้วยความเรียบร้อย และการจัดบริการ

 ในปีท่ีล่วงมาแล้ว     สาธารณะของเทศบาล

 ตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับสมาคม    

สันนิบาตเทศบาล  

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545

6 เงนิช่วยพิเศษ - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ - ส าหรับจ่ายเป็นค่าท าศพ 1,000 1,000 1,000  -พนักงานเทศบาลและ - พนักงานเทศบาล ส านักปลัด 

 ค่าท าศพกรณีพนักงานเทศบาล ให้แก่พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างท่ีเสียชีวิต และลูกจ้างได้รับ 

 และพนักงานจ้างเสียชีวิต พนักงานจ้างของเทศบาล ในระหว่างการปฏิบัติ เงินช่วยเหลือค่าท าศพ

ในระหว่างปฏิบัติราชการ  เมืองล าพูน  หน้าท่ีได้รับเงินตามสิทธิ กรณีเสียชีวิตในระหว่าง

ตามประกาศกรรมการ ปฏิบัติราชการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน  

เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

การบริหารงานบุคคลเทศบาล 

7 เงนิช่วยเหลือค่ำครองชีพ  -เพ่ือน าจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ  - ก าหนดวงเงินช่วยเหลือ 389,500 400,000 400,000  -ข้าราชการบ านาญ  -สามารถน าเงินจ่าย ส านักปลัด 

ผู้รับบ ำนำญ  ค่าครองชีพให้แก่ ข้าราชการบ านาญ ได้รับเงินช่วยเหลือค่า เป็นเงินช่วยค่าครองชีพ

(ช.ค.บ.) พนักงานเทศบาล ครองชีพครบถ้วน ให้แก่พนักงาน

ผู้รับบ านาญของเทศบาล ร้อยละ 100 ผู้รับบ านาญของเทศบาล
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          6. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : กำรพัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

8 เงนิสมทบกองทุน  -เพ่ือน าจ่ายเป็นบ าเหน็จ  -ต้ังวงเงินสมทบร้อยละ 2  1,900,000 1,900,000 1,900,000  -ข้าราชการบ านาญ  -สามารถน าเงินจ่าย ส านักปลัด 

 บ ำเหน็จบ ำนำญ บ านาญให้แก่ข้าราชการ ของรายได้ประจ าปี ได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญ เป็นเงินบ าเหน็จบ านาญ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถ่ิน และเงินช่วยพิเศษ ครบถ้วนร้อยละ 100 ข้าราชการผู้รับบ าเหน็จ

(ก.บ.ท.) บ าเหน็จตกทอดกรณีท่ี บ านาญของเทศบาล

กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน มีหนังสือส่ังการ

9 เงนิช่วยเหลือกำรศึกษำ -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ บุตรผู้รับเบ้ียหวัดบ านาญ 75,000 75,000 75,000 บุตรผู้รับเบ้ียหวัด บุตรผู้รับเบ้ียหวัด 

บุตรผู้รับบ ำนำญ การศึกษาบุตรผู้รับเบ้ียหวัด ช.ค.บ. ของพนักงาน บ านาญ ช.ค.บ.  บ านาญ ช.ค.บ.  

บ านาญ ช.ค.บ. ส าหรับ เทศบาล ท่ีมิใช่ต าแหน่งครู ของพนักงานเทศบาล ของพนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาลผู้รับบ านาญ ได้รับเงินช่วยเหลือ ได้รับเงินช่วยเหลือ ได้รับเงินช่วยเหลือ

ท่ีมิใช่ต าแหน่งครู การศึกษาบุตร การศึกษาบุตร การศึกษาบุตร

 ตามหลักเกณฑ์ท่ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

ก าหนดครบถ้วนทุกคน  

10 เงนิบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ ลูกจ้างประจ าท่ีมีอายุครบ 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ลูกจ้างประจ าท่ีมีอายุ ครบ ลูกจ้างประจ าท่ีมีอายุครบ ส านักปลัด

ลูกจ้างประจ า ส าหรับลูกจ้าง 60 ปีบริบูรณ์ และมีสิทธ์ิ 60 ปีบริบูรณ์และมีสิทธ์ิท่ีจะรับ 60 ปีบริบูรณ์และมี

ท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ท่ีจะรับเงินบ าเหน็จปกติ เงินบ าเหน็จปกติหรือ สิทธ์ิท่ีจะรับเงินบ าเหน็จ

และมีสิทธ์ิท่ีจะรับเงินบ าเหน็จ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน เงินบ าเหน็จรายเดือนหรือ ปกติหรือเงินบ าเหน็จราย

ปกติ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินบ าเหน็จตกทอด เงินบ าเหน็จตกทอด ลูกจ้าง เดือนหรือเงินบ าเหน็จ

รายเดือน หรือเงินบ าเหน็จ ลูกจ้างประจ า  ประจ ากรณีลูกจ้างประจ า กรณี ตกทอดลูกจ้างประจ ากรณี

ตกทอดลูกจ้างประจ ากรณี กรณีลูกจ้างประจ าเสียชีวิต ลูกจ้างประจ า เสียชีวิต ได้รับเงิน ลูกจ้างประจ า เสียชีวิต

ลูกจ้างประจ าเสียชีวิต บ าเหน็จลูกจ้างประจ าตาม ได้รับเงินบ าเหน็จลูกจ้าง

หลักเกณฑ์ครบถ้วนทุกคน  ประจ าตามสิทธิท่ีจะได้รับ
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          6. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : กำรพัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

11 ค่ำช ำระหน้ีเงนิต้น เพ่ือช าระหน้ีเงินกู้ ก.ส.ท. ช าระหน้ีเงินกู้ ก.ส.ท. 2,170,900 2,170,900 2,170,900 ช าระหน้ีเงินกู้ ก.ส.ท ได้ช าระหน้ีเงินกู้ ก.ส.ท ส านักปลัด

เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย และเงินกู้ธนาคาร

ซ่ึงเทศบาลได้กู้เงินมาเพ่ือ ซ่ึงเทศบาลได้กู้เงินมาเพ่ือ ตามจ านวนและ ออมสิน  ตามจ านวน

การก่อสร้างอาคาร / ปรับปรุง การก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุง ระยะเวลาตามสัญญา และระยะเวลาตามสัญญา  

อาคารและปรับปรุงซ่อมแซม อาคารและปรับปรุงซ่อมแซม ร้อยละ 100

ถนนและรางระบายน้ า ฯลฯ ถนนและรางระบายน้ า ฯลฯ  

รวมท้ังจัดซ้ือครุภัณฑ์ต่างๆ รวมท้ังจัดซ้ือครุภัณฑ์ต่างๆ

โดยช าระเงินต้นและดอกเบ้ีย โดยช าระเงินต้นและดอกเบ้ีย

เป็นรายปี เป็นรายปี

12 เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ -เพ่ือเป็นสวัสดิการสงเคราะห์และ -ผู้สูงอายุ 18,954,000 18,954,000 18,954,000 -ผู้สูงอายุได้รับเบ้ียยังชีพตามสิทธิ -บรรเทาความเดือดร้อน กองสวัสดิการฯ

ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล เบ้ืองต้นและสร้างขวัญ

- เพ่ือสร้างหลักประกันด้าน ก าลังใจให้กับผู้ด้อย 

รายได้แก่ผู้สูงอายุ โอกาสผู้ประสบภัย

13 เบ้ียยังชีพคนพิกำร -เพ่ือเป็นสวัสดิการสงเคราะห์และ -คนพิการในเขตเทศบาล 5,760,000 5,760,000 5,760,000 -ผู้พิการได้รับเบ้ียยังชีพตามสิทธิ -บรรเทาความเดือดร้อน กองสวัสดิการฯ

ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล เบ้ืองต้นและสร้างขวัญ

- เพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการทาง ก าลังใจให้กับผู้ด้อย 

สังคมแก่ผู้พิการ โอกาสผู้ประสบภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานงบกลาง หน้า 78



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

              6.4 แผนงำน : งบกลำง

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

          6. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : กำรพัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

14 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ -เพ่ือเป็นสวัสดิการสงเคราะห์และ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล 84,000 84,000 84,000 - ประชาชน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับค่า -บรรเทาความเดือดร้อน กองสวัสดิการฯ

ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล สงเคราะห์ ช่วยเหลือร้อยละ เบ้ืองต้นและสร้างขวัญ

- เพ่ือเป็นค่าสงเคราะห์ช่วยเหลือ  100 ก าลังใจให้กับผู้ด้อย 

ประชาชนผู้ป่วยเอดส์ โอกาสผู้ประสบภัย

15 เงนิสมทบระบบหลักประกัน 1. เพ่ือสมทบงบประมาณเข้า ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 360,000 360,000 360,000 -มีการจัดสรรเงิน -กลุ่มเป้าหมาย เช่น กองการแพทย์

สุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ล าพูน จ านวน 13,360 คน สมทบกองทุนสุขภาพ หญิงมีครรภ์ กลุ่มเด็ก

พ้ืนท่ี เทศบาลเมืองล าพูน ต าบลไม่น้อยกว่า 60% เล็ก เด็กโตและเยาวชน

2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม ของเงินจัดสรรจากสปสช. กลุ่มผู้ใหญ่ ผู้พิการ

การจัดบริการสาธารณสุขของ ทุพพลภาพได้เข้าถึง

หน่วยบริการหรือสถานบริการ บริการสาธารณสุขท่ีมี

อื่น รวมท้ังสถานบริการทางเลือก คุณภาพได้มาตรฐาน 

โดยเน้นเร่ืองการสร้างเสริม และเสมอภาคมีความรู้

สุขภาพ การป้องกันโรคการฟ้ืนฟู และมีส่วนร่วมในการ

สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ ดูแลสุขภาพมากข้ึน

และการด ารงชีวิต เพ่ือให้กลุ่มแม่ ประชาชนมีความพึง

และเด็กกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ พอใจต่อการด าเนินงาน

 และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมี กองทุนไม่น้อยกว่าร้อย

ความเส่ียงและกลุ่มผู้ป่วยเร้ือรังท่ี ละ 80 

อยู่ในเขตพ้ืนท่ีสามารถเข้าถึง -กองทุนฯมีการบริหาร

บริการสาธารณสุข จัดการกองทุนอยู่ใน

ระดับ Grade A  A+

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานงบกลาง หน้า 79



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

              6.4 แผนงำน : งบกลำง

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

          6. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : กำรพัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

16 เงนิสมทบกองทุนสวัสดิกำร -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน -พนักงานจ้างทุกคนได้รับ 250,000 250,000 250,000 -ก าหนดวงเงินให้พนักงาน -เป็นประโยชน์และ กองสวัสดิการฯ

ชุมชน ประกันสังคมส าหรับ สิทธิประโยชน์ จ้างเป็นสวัสดิการตามพรบ. สวัสดิการแก่พนักงาน

พนักงานจ้างของเทศบาล  ประกันสังคม พ.ศ.2533 จ้างของเทศบาล ตาม

ตามประกาศคณะกรรมการ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  พ.ร.บ.ประกันสังคม 

พนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2533 แก้ไข  เพ่ิมเติม

เร่ืองมาตรฐานท่ัวไป เก่ียวกับ ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2541

พนักงานจ้าง หมวด 5  

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  

ข้อ 33

รวม 16  โครงกำร - - 33,394,500 33,500,400 33,505,400 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี     แผนงานงบกลาง หน้า 80



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(ปัจจุบัน) (เปล่ียนแปลงใหม่)

1 โครงกำรจัดสรรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โครงกำรจัดสรร/จัดหำ ครู บุคลำกรทำงกำร -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

บุคลำกรสนับสนุนกำรศึกษำ ศึกษำ บุคลำกรสนับสนุนกำรศกึษำ  2563 -2565 คุณภาพการศึกษา เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 61 : - ปี 61 : - -เพ่ือให้ช่ือโครงการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 62 : - ปี 62 : - ในการน าไปด าเนินการจริง

ปี 63 : 100,000 ปี 63 : 100,000

ปี 64 : 100,000 ปี 64 : 100,000

ปี 65 : 100,000 ปี 65 : 100,000

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

หน้า 3-87

2 โครงกำรพัฒนำห้องสมุด/ห้องเรียนในโรงเรียน โครงกำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

สังกัดเทศบำล ปี 61 : -  2563 -2565 คุณภาพการศึกษา เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 61 : - ปี 62 : - -เพ่ือให้ช่ือโครงการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 62 : - ปี 63 : 400,000 ในการน าไปด าเนินการจริง

ปี 63 : 400,000 ปี 64 : 400,000

ปี 64 : 400,000 ปี 65 : 400,000

ปี 65 : 400,000

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565)   หน้า 3-88

ล ำดับ ยุทธศำสตร์ แผนงำนเหตุผลกำรเปล่ียนแปลง

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลง แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมอืงล ำพูน

หน้า 81



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(ปัจจุบัน) (เปล่ียนแปลงใหม่)
ล ำดับ ยุทธศำสตร์ แผนงำนเหตุผลกำรเปล่ียนแปลง

3 โครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน โครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำนในสถำนศกึษำ -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

ปี 61 : - ปี 61 : -  2563 -2565 คุณภาพการศึกษา เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 62 : - ปี 62 : - -เพ่ือให้ช่ือโครงการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63 : 60,000 ปี 63 : 60,000 ในการน าไปด าเนินการจริง

ปี 64 : 60,000 ปี 64 : 60,000

ปี 65 : 60,000 ปี 65 : 60,000

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565)   หน้า 3-82

4 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำส่ีปี โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศกึษำห้ำปี -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาด้านส่งเสริม การศึกษา

ปี 61 : - ปี 61 : -  2563 -2565 คุณภาพการศึกษา เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 62 : - ปี 62 : - -เพ่ือให้ช่ือโครงการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ปี 63 : 50,000 ปี 63 : 50,000 ในการน าไปด าเนินการจริง

ปี 64 : 50,000 ปี 64 : 50,000

ปี 65 : 50,000 ปี 65 : 50,000

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

(พ.ศ.2561-2565)   หน้า 3-84

5 โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนเทศบำล โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนเทศบำล -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาด้านระบบ เคหะและชุมชน

ปี 61 : - ปี 61 : -  2563 -2565 โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

ปี 62 : 570,000 ปี 62 : - -เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารส านักงาน เมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ปี 63 : 570,000 ปี 63 : 570,000 เช่น หลังคา ฝ้า เพดาน ฯลฯ ซ่ึงช ารุด เสียหาย ท่องเท่ียว

ปี 64 : - ปี 64 : 570,000 ให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย

ปี 65 : - ปี 65 : 570,000 -เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารส านักงานให้

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการ

(พ.ศ.2561-2565)   หน้า 3-252 บริการประชาชน

หน้า 82



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงกำรจัดสรร/จัดหำครู เพ่ือจัดสรรอัตราครูบุคลากรทาง สรรหาครู บุคลากรทางการ 100,000 100,000 100,000 โรงเรียนมีครู บุคลากรทาง ครู บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  การศึกษา บุคลากรสนับสนุน ศึกษา บุคลากรสนับสนุน การศึกษา บุคลากรสนับสนุน บุคลากรสนับสนุนการศึกษา /โรงเรียนสังกัด

บุคลำกรสนับสนุนกำรศึกษำ การศึกษาให้ครบตามอัตราให้ การศึกษา (ธุรการ การเงิน การศึกษาให้ครบตามอัตรา เพียงพอต่อการจัดการเรียน เทศบาล/

เพียงพอต่อการจัดการเรียน แม่บ้าน ภารโรง) ให้ครบ ร้อยละ  95 การสอน ศูนย์พัฒนา

การสอน ตามอัตรา เด็กเล็ก

2 โครงกำรพัฒนำห้องสมุด -เพ่ือส่งเสริมการเรียนการ -นักเรียน บุคลากร 400,000 400,000 400,000 -นักเรียน/บุคลากรทุกคนได้ -การเรียนการสอนใน กองการศึกษา

โรงเรียน (ภำยใต้โครงกำร สอนในสถานศึกษาให้มี ได้ใช้บริการห้องสมุด รับบริการของห้องสมุดศึกษา โรงเรียนมีประสิทธิภาพ /โรงเรียน

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร ประสิทธิภาพมากข้ึน ค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วย สูงข้ึน สังกัดเทศบาล

บริหำรสถำนศึกษำ) -เพ่ือให้ครู นักเรียนและชุมชน ตนเอง -โรงเรียนมีห้องสมุดให้ เมืองล าพูน

มีแหล่งศึกษาค้นคว้า -นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อย บริการแก่นักเรียน

-เพ่ือกระตุ้นและช้ีน าให้ ละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน บุคลากรและชุมชน

นักเรียนเกิดความสนใจและ -ครู นักเรียนมีแหล่ง

มีนิสัยรักการอ่านสู่อาเซียน ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

-เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศ ด้วยตนเอง

ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน

ตามมาตรฐาน

          1. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  :  พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

           1.1  แผนงำน  : กำรศึกษำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 83



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

          1. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี  4 : เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  :  พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

           1.1  แผนงำน  : กำรศึกษำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

3 โครงกำรส่งเสริมรักกำร -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ -โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 200,000 200,000 200,000 -ร้อยละ 90 โรงเรียนสังกัด -นักเรียนได้ฝึกทักษะใน กองการศึกษา

อ่ำนในสถำนศึกษำ จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการ ล าพูนท้ัง 4 โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา การเรียนรู้ ในการอ่าน /โรงเรียนสังกัด

(ภำยใต้โครงกำรสนับสนุน อ่านในสถานศึกษาของ ส่งเสริม และส่งเสริมพัฒนาใน เทศบาล/

ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนา

สถำนศึกษำ) ล าพูน ท้ัง 4 แห่ง เด็กเล็ก

4 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ -เพ่ือทบทวนจัดท าแผนการศึกษา -ทบทวนจัดท าแผนการศึกษา 50,000 50,000 50,000 -ประชุมทบทวนการจัดท าแผน -ประชุมทบทวนการจัดท า กองการศึกษา

กำรศกึษำห้ำปี ของกองการศึกษา โรงเรียนสังกัด ของกองการศึกษาโรงเรียนสังกัด พัฒนาการศึกษากองการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของ /โรงเรียนสังกัด

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ปีละ 1 คร้ัง กองการศึกษา/โรงเรียน/ เทศบาล/

-เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา -จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา -มีแผนพัฒนาการศึกษาถูกต้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา

การศึกษาของกองการศึกษา ของกองการศึกษา และโรงเรียน ร้อยละ 100 -มีแผนพัฒนาการศึกษา เด็กเล็ก

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี ของกองการศึกษา/โรงเรียน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพได้มาตรฐาน ในสังกัด และศูนย์พัฒนา

-เพ่ือจัดประชุม/อบรมสัมมนา เด็กเล็กท่ีถูกต้อง

เสริมสร้างความเข้าใจให้กับ

พนักงานครูเจ้าหน้าท่ีและผู้มี

ส่วนเก่ียวข้อง

รวม 4  โครงกำร - - 650,000 650,000 650,000 - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     แผนงานการศึกษา หน้า 84



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง -เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร -ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร 570,000 570,000 570,000 -มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง -พนักงานเทศบาลและ กองช่าง

อำคำรส ำนักงำนเทศบำล ส านักงานเทศบาล ให้มีความ ส านักงาน เช่น หลังคา ฝ้า อาคารส านักงานเทศบาล ประชาชาชนท่ีมารับบริการ กองทุกกอง

เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม เพดาน ฯลฯ ซ่ึงช ารุด เสียหาย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ส านักงานเทศบาลได้

ให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย  รับความสะดวก

รวม 1  โครงกำร - - 570,000 570,000 570,000 - - -

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 85



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ -เพ่ือบ าบัดน้ าด้วยระบบแมกเนติก -ติดต้ังตู้บ าบัดน้ า Megnetic   2,994,930 2,994,930 2,994,930 -มีการติดต้ังตู้บ าบัดน้ าเสีย -น้ าในคูเมืองได้รับการ กองช่าง

คูเมืองล ำพูนให้ใส ใส่ใจ -เพ่ือปรับคุณภาพน้ าในคูเมืองให้ Water Treatment System ด้วยนวัตกรรมบ าบัดน้ าเสีย ปรับคุณภาพน้ าให้ใสสะอาด

ส่ิงแวดล้อมด้วย ใสสะอาด Control (MTSC) ในคูเมือง ด้วยระบบแมกเนติกในคูเมือง -ท าให้ประชาชนในเขต

Megnetic Water Treatment จ านวน 3 จุด เทศบาลฯ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

System Control

2 โครงกำรบริหำรจัดกำร -เพ่ือบ าบัดน้ าท้ิงชุมชนในเขต -ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ - 36,240,000 36,240,000 -ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย -ระบบรวบรวมและ กองช่าง

ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย "ปรับปรุง เทศบาลให้ได้มาตรฐานท่ี บ าบัดน้ าเสียรวมเช่น ระบบ สามารถใช้งานได้อย่างมี บ าบัดน้ าเสียและส่ิงปฏิกูลมี

ซ่อมแซมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ก าหนดก่อนปล่อยลงสู่แหล่ง เคร่ืองสูบน้ าสถานีสูบน้ าเสียหลัก ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ไม่ส่งผล

รวมเทศบำลเมืองล ำพูน" น้ าสาธารณะ สถานีสูบน้ าเสียช่างฆ้อง -น้ าท่ีผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียมี กระทบต่อสุขภาพอนามัยของ

-เพ่ือบ ารุงรักษาระบบรวบรวม ,สถานีสูบน้ าศรีเมืองยู้ , ระบบ ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ประชาชน

และบ าบัดน้ าเสียให้มีสภาพท่ี เคร่ืองกลประตูน้ า เคร่ืองดักขยะ -น้ าท่ีผ่านระบบบ าบัดน้ า

พร้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ฯลฯ เสียมีค่ามาตรฐานตาม

-ปรับปรุงครุภัณฑ์ระบบสถานี เกณฑ์ท่ีก าหนดก่อนปล่อย

ปรับคุณภาพน้ า เช่น เคร่ืองสูบน้ า แหล่งน้ า 

,เคร่ืองสูบตะกอน 

เคร่ืองรีดตะกอน ฯลฯ

รวม 2  โครงกำร - - 2,994,930 39,234,930 39,234,930 - - -

          2. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน

ส ำหรับ โครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำคุณภำพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมย่ังยืนเชิงนิเวศ

           2.1  แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน (ผ.02)     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 86



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงกำรก่อสร้ำง -เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง ถนน ซอย -ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ซอย

ปรับปรุงถนน ซอย ไหล่ทาง ภายในเขตเทศบาล ไหล่ทางภายในเขเทศบาล

ภำยในเขตเทศบำล -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไป- -ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางเท้า 

มาในเขตเทศบาลได้สะดวก ภายในเขตเทศบาล ดังน้ี

ปรับปรุงผิวจรำจรถนนรอบเมืองนอก แยกประตูล้ีถงึแยก

สัญญำณไฟจรำจรโค้งครูบำ

-ปรับปรุงผิวจราจร   - 1,300,000 1,300,000 -มีการปรับปรุงผิวจราจรถนน -ถนนในชุมชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รอบเมืองนอกต้ังแต่แยก การปรับปรุงให้มีความ ชุมชน

ถนนรอบเมืองนอก ประตูล้ีถึงแยกสัญญาณไฟ สะดวกในการสัญจร มหาวัน

ต้ังแต่แยกประตูล้ีถึงแยก

สัญญาณไฟจราจรโค้งครูบา

2 โครงกำรก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำ -เพ่ือติดต้ังระบบไฟฟ้า ก่อสร้างระบบไฟฟ้า - 7,250,000 7,250,000 -เขตคูเมืองช้ันใน -สามารถเปิดมุมมอง กองช่าง

แสงสว่ำงสำธำรณะ แสงสว่างในเขตต าบลในเมือง แสงสว่างสาธารณะ บริเวณทางเท้า แหล่งท่องเท่ียว

ในเขตเมืองอนุรักษ์ล ำพูน -ประชาชนและนักท่องเท่ียว ในเขตเมืองอนุรักษ์ รอบคูเมืองท่ี เชิงวัฒนธรรม

มีความปลอดภัยในชีวิตและ ล าพูน บริเวณทางเท้า 1-8 และรอบ ของเมืองล าพูน 

ทรัพย์สิน รอบคูเมืองท่ี 1 - 8 คูเมืองท่ี 10-15 ให้เป็นทางเลือก

และคูเมืองท่ี 10 - 15 มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง นักท่องเท่ียวและชุมชน

  

รวม 2  โครงกำร - - 0 8,550,000 8,550,000 - - -

          4. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

              4.1 แผนงำน  : เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดล ำพูน  : พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

ส ำหรับ โครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบำลเมืองล ำพูน

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูนท่ี 3 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว (ผ.02)     แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 87



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)

1 เคร่ืองพิมพ์เช็ค - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563,  2564 หมวดครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : - และ 2565 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62 : - - เพ่ือเช่ือมโยงการจัดพิมพ์เช็ค ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS)

ปี 63 : 30,000 เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ปี 64 : 30,000

ปี 65 : 30,000

2 เคร่ืองท าลายเอกสาร - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563, 2564 หมวดครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : - และ 2565 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62 : - - เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในการท าลายเอกสาร  (กระดาษ)ท่ีสะดวก

ปี 63 : 20,000 รวดเร็วและปลอดภัย

ปี 64 : 20,000

ปี 65 : 20,000

3 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563, 2564 หมวดครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : - และ 2565 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62 : - - เพ่ือจัดเก็บเอกสาร เช่น แฟ้มประวัติข้าราชการบ านาญ

ปี 63 : 5,000 แฟ้มประวัติลูกจ้างประจ าท่ีรับบ าเหน็จรายเดือน ตลอด

ปี 64 : 5,000 จัดเก็บเอกสารท่ีส าคัญของงานการเงินฯ งานพัสดุ

ปี 65 : 5,000 และงานจัดเก็บรายได้ 

ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

รำยละเอียดกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563) เทศบำลเมืองล ำพูน

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมบัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563) หน้า 88



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

4 พัดลมต้ังพ้ืน - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563, 2564 หมวดครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : - และ 2565 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62 : - - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นและเพียงพอ

ปี 63 : 2,500 ต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพ

ปี 64 : 2,500 มากย่ิงข้ึน

ปี 65 : 2,500

5 เก้าอี้บุนวม - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563, 2564 หมวดครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : - และ 2565 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62 : - - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นและเพียงพอ

ปี 63 : 3,000 ต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพ

ปี 64 : 3,000 มากย่ิงข้ึน

ปี 65 : 3,000

6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563, 2564 หมวดครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : - และ 2565 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี 62 : - - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นและเพียงพอ

ปี 63 : 38,000 ต่อการปฏิบัติงาน  เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน

ปี 64 : 38,000 ด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

ปี 65 : 38,000

7 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563, 2564 หมวดครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : - และ 2565 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี 62 : - - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ปี 63 : 8,000 เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

ปี 64 : 8,000

ปี 65 : 8,000

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมบัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563) หน้า 89



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

8 เคร่ืองท าน้ าร้อน-และน้ าเย็น - เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563, 2564 หมวดครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : - และ 2565 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ปี 62 : - - เพ่ืออ านวยความสะดวก และเป็นการให้บริการแก่ประชาชน

ปี 63 : 5,000 ผู้มาติดต่อราชการ

ปี 64 : 5,000

ปี 65 : 5,000

9 โต๊ะท างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ -เพ่ือให้มีโต๊ะเก้าอี้ท างานเพียงพอต่อจ านวนครูท่ีให้บริการสอน หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : - นักเรียน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 62 : -

ปี 63 : 45,000

ปี 64 : 45,000

ปี 65 : 45,000

10 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนหน้าไม้ยางพาราขาเหล็ก -เพ่ือให้มีโต๊ะเก้าอี้นักเรียนท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บริหารงานท่ัวไป

ระดับอนุบาล ประถม และมัธยม โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 133,500

ปี 64 : 133,500

ปี 65 : -

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมบัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563) หน้า 90



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

11 -เคร่ืองฉายภาพวัตถุ 3 มิติ Visualizer ย่ีห้อ VERTEX 1.เพ่ือเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี เคร่ืองมืออเิล็กทรอนิกส์ท่ีจ าเป็นทันสมัย หมวดครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

รุ่น D-1420 จ านวน 3 ชุด ,เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ในการน าเสนอส่ือการเรียนการสอนท้ังภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวภายใน ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

พร้อมจอรับภาพและงานติดต้ังพร้อมใช้งาน ห้องเรียนได้

 จ านวน 6 ชุด ,เคร่ืองเสียงส าหรับห้องเรียน 2.เพ่ือใช้เป็นส่ือช่วยกระตุ้นเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ือง

พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง จ านวน 6 ชุด ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 261,300

ปี 64 : -

ปี 65 : -

12 รถบรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์  -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ีเพ่ือช่วยเหลือ ป้องกัน หมวดค่าครุภัณฑ์ รักษาความสงบภายใน

ปี 61: และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ปี 62:  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ.  2563 2564 2562

ปี 63: 2,500,000

ปี 64:  2,500,000

ปี 65:  2,500,000

13 รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ีเพ่ือช่วยเหลือ ป้องกัน หมวดค่าครุภัณฑ์ รักษาความสงบภายใน

ปี 61:  และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประเภทยานพาหนะขนส่ง

ปี 62:  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 2564 2565

ปี 63:  2,500,000

ปี 64:   2,500,000

ปี 65:   2,500,000

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมบัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563) หน้า 91



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

14 เรือทุ่นลอยน้ าก าจัดผักตบชวา  -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ีเพ่ือช่วยเหลือ ป้องกัน หมวดค่าครุภัณฑ์ รักษาความสงบภายใน

ปี 61:  และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประเภทยานพาหนะขนส่ง

ปี 62:  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 2564 2565

ปี 63: 4,500,000

ปี 64:  4,500,000

ปี 65:  4,500,000

15 รถน าเท่ียว  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการให้บริการ ครุภัณฑ์ การศาสนา วัฒนธรรม

ปี 61: ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ยานพาหนะขนส่ง และนันทนาการ

ปี 62:    -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ.  2563 2564 2565 งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

ปี 63:  990,000

ปี 64:  990,000

ปี 65:  990,000

16 กล้องวงจรปิด cctv เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและหน้าท่ีและความปลอดภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: ทรัพย์สินของราชการ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ปี 62:    -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ.  2563 2564 2565

ปี 63:   50,000

ปี 64:   50,000

ปี 65:   50,000

17 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น ส าหรับการปฏบัติราชการ หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: เพ่ือบริการประชาชน ประเภทครุภัณคอมพิวเตอร์

ปี 62:    -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 2564 2565

ปี 63:   22,000

ปี 64:    22,000

ปี 64:    22,000
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

18 เคร่ืองซักผ้า  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น ส าหรับการปฏิบัติราชการ หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61: บริการประชาชน ประเภทครุภัณงานบ้านงานครัว

ปี 62:    -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 2564 2566

ปี 63:   18,000

ปี 64:    18,000

ปี 64:    18,000

19 เคร่ืองสแกนน้ิว  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น ส าหรับปฏิบัติราชการ หมวดค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61:  -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 2564 2567 ประเภทครุภัณส านักงาน

ปี 62:   

ปี 63:   9,700

ปี 64:    9,700

ปี 64:    9,700

20 เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล เพ่ือใช้ส าหรับวัดความดันโลหิตและชีพจรให้แก่ผู้รับบริการ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 5 เคร่ือง ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 17,500

ปี 64 : -

ปี 65 : -

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมบัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563) หน้า 93



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

21 เคร่ืองช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูง เพ่ือใช้ส าหรับช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงให้แก่ผู้รับบริการ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 21,000

ปี 64 : -

ปี 65 : -

22 เคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบเข็ม เพ่ือใช้ส าหรับช่ังน้ าหนักให้แก่ผู้รับบริการ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 750

ปี 64 : -

ปี 65 : -

23 ถังขยะสแตนเลสเท้าเหยียบ มีล้อ เพ่ือใช้จัดเก็บรวบรวมขยะอย่างมิดชิด หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 4 ใบ ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 10,000

ปี 64 : -

ปี 65 : -
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

24 ตะแกรงล้างแผล เพ่ือใช้ส าหรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นให้แก่ผู้รับบริการ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 2 ชุด ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 11,600

ปี 64 : -

ปี 65 : -

25 รถเข็นท าแผลพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือเป็นอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกในการท าแผลให้แก่ผู้รับบริการ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 2 คัน ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 22,000

ปี 64 : -

ปี 65 : -

26 เคร่ืองวัดความดันโลหิตและวัดความ เพ่ือใช้ส าหรับตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัว หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ของออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จ านวน 1 เคร่ือง โดยหนีบวัดท่ีบริเวณปลายน้ิวมือ

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 75,000

ปี 64 : -

ปี 65 : -
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

27 เตียงผู้ป่วยปรับได้ เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการหรือความเจ็บป่วย หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 12 หลัง ใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการและ ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : - ความจ าเป็น

ปี 62 : -

ปี 63 : 31,000

ปี 64 : 155,000

ปี 65 : -

28 เคร่ืองอบฆ่าเช้ือแบบอัตโนมัติ เพ่ือใช้ส าหรับอบฆ่าเช้ือในอากาศ ป้องกันการแพร่ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ระบบบู้สท์วอเตอร์เบสไฮโดรเจนเปอร์ กระจายเช้ือและลดอัตราการติดเช้ือจากการ ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ออกไซด์ ความเข้มข้นต่ า สัมผัสบริเวณพ้ืนผิว

จ านวน 1 เคร่ือง

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 282,800

ปี 64 : -

ปี 65 : -

29 ตู้เย็น 2 ประตู เพ่ือใช้จัดเก็บเวชภัณฑ์ ยา ไม่ให้เส่ือมสภาพ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง ในการน าไปให้บริการ แก่ผู้รับบริการ ประเภทงานบ้านงานครัว

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 25,000

ปี 64 : -

ปี 65 : -

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมบัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563) หน้า 96



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

30 เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 2 หัวก๊อก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง ในคลินิกแพทย์แผนไทย ประเภทงานบ้านงานครัว

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 5,000

ปี 64 : -

ปี 65 : -

31 เคร่ืองรับ-ส่งสัญญาณวิทยุส่ือสาร เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการรับ-ส่งสัญญาณ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง วิทยุส่ือสาร ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ

ปี 61 : - จังหวัดล าพูน

ปี 62 : -

ปี 63 : 30,000

ปี 64 : -

ปี 65 : -

32 เคร่ืองวิทยุส่ือสาร เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือและช่องทางการติดต่อ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 3 เคร่ือง ส่ือสาร ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ

ปี 61 : - ล าพูน

ปี 62 : -

ปี 63 : 41,000

ปี 64 : -

ปี 65 : -
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

33 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (NAS) เพ่ือใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้รับบริการ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง ประเภทคอมพิวเตอร์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 60,000

ปี 64 : -

ปี 65 : -

34 เคร่ืองฟอกอากาศ เพ่ือใช้ส าหรับฟอกอากาศ จากอากาศท่ีอาจมีท้ังฝุ่นละออง เช้ือโรค หรือส่ิง หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 6 เคร่ือง อื่นใดท่ีอาจปะปนอยู่ในอากาศ ท าให้ไม่สามารถป้องกันการเข้าสู่ร่างกายได้ ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : - ใช้ในห้องตรวจแพทย์ 3 ห้อง ห้องละ 1 เคร่ือง และห้องฉุกเฉิน 3 เคร่ือง

ปี 62 : -

ปี 63 : 24,000

ปี 64 : -

ปี 65 : -

35 เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 1.เพ่ือใช้ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดท่ีใช้งานมาเป็นเวลานาน หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 2 เคร่ือง 2.ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ได้ปรับเปล่ียนการให้บริการจากเดิมท่ีผู้ป่วย ประเภทส านักงาน

ปี 61 : - ต้องเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง เป็นการบริการทางโทรศัพท์ โดย

ปี 62 : - สามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วเจ้าหน้าท่ีจะน ายาและ

ปี 63 : 7,000 เวชภัณฑ์ไปส่งให้ถึงบ้านและใช้โทรศัพท์ในการนัดหมายผู้ป่วยเพ่ือให้การ

ปี 64 : 7,000 รักษาและปรึกษาด้านยา เพ่ือช่วยลดการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัส

ปี 65 : - โคโรนา 2019
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

36 เคร่ืองดูดละอองน้ านอกช่องปาก (External Oral Suction) -เพ่ือลดปริมาณละอองฝอย เพ่ิมประสิทธิภาพในการก าจัดเช้ือ รวมถึง หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และโรคติดเช้ืออื่นๆ ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 30,000

ปี 64 : -

ปี 65 : -

37 เคร่ืองฆ่าเช้ือ UV -เพ่ือก าจัดเช้ือโรคท่ีอาจจะตกค้างอยู่ในอากาศและพ้ืนผิว หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 10,000

ปี 64 : -

ปี 65 : -

38 เคร่ืองฟอกอากาศ -เพ่ือใช้ส าหรับฟอกอากาศจากอากาศท่ีอาจมีท้ังฝุ่นละออง เช้ือโรค หรือส่ิง หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 2 เคร่ือง อื่นใดท่ีอาจปะปนอยู่ในอากาศ ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 8,000

ปี 64 : -

ปี 65 : -
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

39 พัดลมดูดอากาศพร้อมท่อลม -เพ่ือท าให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศและระบายอากาศออกสู่ภายนอกใน หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง ช่วง 6-12 ACH ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 9,000

ปี 64 : -

ปี 65 : -

40 เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลวัดหน้าผาก -เพ่ือใช้ส าหรับวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก โดยไม่ต้องสัมผัสผิวโดยตรง หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 32 เคร่ือง ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63 : 128,000

ปี 64 : -

ปี 65 : -

41 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล เพ่ือใช้งานบริการประชาชนด้านการบันทึกข้อมูลทางอเิล็กทรอนิกส์ หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

แบบท่ี 1 จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว  ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ส าเนาใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จ านวน 3 เคร่ือง

ปี 61: -

ปี 62: -

ปี 63: 66,000

ปี 64: 66,000

ปี 65: -

รายละเอยีดการเพ่ิมเติมบัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563) หน้า 100



รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

42 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี เน่ืองจากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง มีภารกิจบริการประชาชน และเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี 61: - ในเร่ืองของการออกใบเสร็จรับเงิน และการออกใบอนุญาต

ปี 62: - ต่าง ๆ ผ่านทางอเิล็กทรอนิกส์ และการท าส่ือประชาสัมพันธ์

ปี 63: 15,000 ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังยังเป็นการ

ปี 64: 15,000 ประหยัดพลังงานตามโครงการส านักสีเขียว ในการสแกน

ปี 65: - ไฟล์เอกสารและส่งผ่านทางส่ืออเิล็กทรอนิกส์

43 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ เน่ืองจากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม หมวดครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61: - มีภารกิจบริการประชาชน และเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี 62: - ในเร่ืองของการออกใบเสร็จรับเงิน และการออกใบอนุญาต

ปี 63: 4,300 ต่าง ๆ ผ่านทางอเิล็กทรอนิกส์ และการท าส่ือประชาสัมพันธ์

ปี 64: 5,300 ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังยังเป็นการ

ปี 65: - ประหยัดพลังงานตามโครงการส านักสีเขียว ในการสแกน

ไฟล์เอกสารและส่งผ่านทางส่ืออเิล็กทรอนิกส์

44 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกสูง แบบบานเล่ือน เน่ืองจากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม นอกบัญชีครุภัณฑ์ สาธารณสุข

4 ช้ัน จ านวน 2 ตู้ มีภารกิจบริการประชาชน และเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว

ปี 61: - ในการค้นหาเอกสารข้อมูล ในเร่ืองของใบอนุญาต 

ปี 62: - เอกสารโครงการต่าง ๆ 

ปี 63: 12,598

ปี 64: 12,598

ปี 65: -
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

45 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ือง -เพ่ือใช้บริการประชาชน ด้านความปลอดภัย ในพ้ืนท่ี ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สาธารณสุข

ปี 61: - ท่ีมีหญ้ารกรุงรัง อาจท าให้ เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ

ปี 62: -

ปี 63: 19,000

ปี 64: 19,000

ปี 65: -

46 เคร่ืองช่ัง สปริงจานแบน ขนาด 60 กิโลกรัม -เพ่ือใช้บริการประชาชน ด้านการบริโภคสินค้าให้ได้มาตรฐาน นอกบัญชีครุภัณฑ์ สาธารณสุข

จ านวน 3 เคร่ือง สุขาภิบาลอาหาร  ตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค 2522

ปี 61: -

ปี 62: -

ปี 63: 4,500

ปี 64: 4,500

ปี 65: -

47 โทรศัพท์เคล่ือนท่ี จ านวน 1 เคร่ือง -เพ่ือบริการประชาชนด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร นอกบัญชีครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61: - แก่ประชาชนฝู้มารับบริการ

ปี 62: -

ปี 63: 5,000

ปี 64: 5,000

ปี 65: -

48 เคร่ืองวัดความเข้มแสง จ านวน 1 เคร่ือง -เพ่ือบริการประชาชนในสถานประกองกิจการตามมาตรฐาน นอกบัญชีครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61: - กระทรวงสาธารณสุข

ปี 62: -

ปี 63: 6,000

ปี 64: 6,000

ปี 65: -
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

49 ชุดล าโพงเคล่ือนท่ี 300 watt จ านวน 1 เคร่ือง เพ่ือบริการประชาชนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นอกบัญชีครุภัณฑ์ สาธารณสุข

ปี 61 : - ให้แก่ประชาชนนอกสถานท่ี และรองรับผู้มาศึกษาดูงาน

ปี 62 : -

ปี 63: 10,000

ปี 64: 10,000

ปี 65: -

50 เคร่ืองพ่นละอองฝอยละเอยีด ULV แบบมือถือ -เพ่ือใช้บริการประชาชน ด้านความปลอดภัย โดยฉีดพ่นฆ่าเช้ือโรคใน ครุภัณฑ์การเกษตร สาธารณสุข

ระบบไฟฟ้า ส านักงาน และตลาดสด

ปี 61 : -

ปี 62 : -

ปี 63: 55,000

ปี 64: 55,000

ปี 65: -

51 เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงดันชนิดต้ังพ้ืน - เพ่ือใช้บริการประชาชน ด้านความปลอดภัย โดยฉีดพ่นฆ่า ครุภัณฑ์การเกษตร สาธารณสุข

ปี 61: - เช้ือโรคในส านักงาน และตลาดสด

ปี 62: -

ปี 63: 16,800

ปี 64:  16,800

ปี 65: -

52 เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง   - เพ่ือใช้บริการประชาชน และท าความสะอาดตลาด และสถานท่ี ครุภัณฑ์การเกษตร สาธารณสุข

ปี 61: - สาธารณะ

ปี 62: -

ปี 63: 32,100

ปี 64: 32,100

ปี 65: -
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

53 เคร่ืองพ่นหมอกควัน  - เพ่ือใช้บริการประชาชน ด้านความปลอดภัย โดยฉีดพ่นฆ่า ครุภัณฑ์การเกษตร สาธารณสุข

ปี 61: - เช้ือโรคในส านักงาน และตลาดสด

ปี 62: -

ปี 63: 59,000

ปี 64: 59,000

ปี 65: -

54 กล้อง CCTV -เพ่ือให้กล้อง CCTV มีคุณภาพและใช้งานได้ดี ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ การพาณิชย์

ปี 61: - -เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปี 62: -

ปี 63: 40,000

ปี 64: 40,000

ปี 65: 40,000

55 เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 500 วัตต์ -เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อค้า แม่ค้า ภายในตลาดสดหนองดอก ได้รับ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ การพาณิชย์

ปี 61: - ทราบข่าวสารและข้อมูลท่ีส าคัญ

ปี 62: -

ปี 63: 15,000

ปี 64: 15,000

ปี 65: 15,000

56 ล้อกล้ิงวัดระยะทางแบบดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง - เน่ืองจากล้อกล้ิงวัดระยะทางท่ีมีอยู่เดิม มีเพียง 1 ตัว หมวดครุภัณฑ์ อุตสาหกรรมและ

ปี 61 : - ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ ครุภัณฑ์ส ารวจ การโยธา

ปี 62 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ปี 63 : - 2564 หรือ ปี 2565

ปี 64 : 10,000 -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ปี 65 : 10,000 ส ารวจ ออกแบบ ประมาณก่อสร้างต่างๆ
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

57 เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หมวดครุภัณฑ์ เคหะและชุมชน

5 วัตต์ จ านวน 2 เคร่ือง ติดต่อส่ือสาร ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ปี 61 : - -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ปี 62 : - 2564 หรือ ปี 2565

ปี 63 : -

ปี 64 : 24,000

ปี 65 : 24,000

58 เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง จ านวน 2 เคร่ือง -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดครุภัณฑ์ เคหะและชุมชน

ปี 61 : - 2564 หรือ ปี 2565 ครุภัณฑ์การเกษตร

ปี 62 : - -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ

ปี 63 : - ปฏิบัติงานสูบน้ ารดน้ าต้นไม้รอบคูเมือง ท าให้งานมี

ปี 64 : 16,400 ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 65 : 16,400

59 รถบรรทุกเกษตร จ านวน 2 คัน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 หมวดครุภัณฑ์ เคหะและชุมชน

ปี 61 : - หรือ ปี 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ปี 62 : - -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ

ปี 63 : - ปฏิบัติงาน ท าให้งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 64 : 1,000,000 ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปี 65 : 1,000,000

60 รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นต่อการติดต่อประสานงาน รับ-ส่ง หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : - เอกสารระหว่างสถานธนานุบาลกับหน่วยงานต่างๆ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ปี 62 : -

ปี 63 : -

ปี 64 : 60,000

ปี 65 : -
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

61 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด - เน่ืองจากศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองล าพูน เป็นสถานท่ีเพ่ือบริการ หมวดครุภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็ง

ปี 61 : - ประชาชนในการออกก าลังกาย โดยศูนย์นันทนาการได้มีประชาชนมาใช้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของชุมชน

ปี 62 : - บริการเพ่ือออกก าลังกายเป็นจ านวนมาก ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการ

ปี 63 : 60,000 ติดต้ังโทรทัศน์วงจรปิด เพ่ือเป็นการป้องกันการท าลายทรัพย์สิน หรือการ

ปี 64 : 80,000 สูญหาย และอาชญากรรมอื่นๆ รวมท้ังในเร่ืองความปลอดภัยต่างๆ

ปี 65 : 80,000 ท่ีเกิดอาจข้ึนภายในพ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร 

62 โต๊ะท างาน -เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานและ หมวดครุภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็ง

ปี 61 : - ท าให้งานมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ครุภัณฑ์ส านักงาน ของชุมชน

ปี 62 : -

ปี 63 : 12,000

ปี 64 : 12,000

ปี 65 : 12,000

63 เก้าอี้ท างาน -เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานและ หมวดครุภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็ง

ปี 61 : - ท าให้งานมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ครุภัณฑ์ส านักงาน ของชุมชน

ปี 62 : -

ปี 63 : 10,000

ปี 64 : 10,000

ปี 65 : 10,000

64 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 1 ชุด -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 หมวดครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป

ปี 61 : - หรือ ปี 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี 62 : - -เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสนองต่อความต้องการในการบริการ

ปี 63 : 16,000 แก่ประชาชน อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล

ปี 64 : 16,000 ข้อมูลแบบเคล่ือนท่ี สามารถน าเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชน

ปี 65 : 16,000 นอกสถานท่ีได้รับทราบ 
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(เพ่ิมเติม)
ล ำดับ เหตุผลกำรเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำน

65 โต๊ะประชุมสภา 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะประชุมโล่ง 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีขององค์ประชุม หมวดครุภัณฑ์ การศึกษา

150 cm. โต๊ะเข้ามุม และเก้าอี้ส านักงาน สภานักเรียน ครุภัณฑ์การศึกษา

ปี 61 : - 2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถด าเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 62 : -

ปี 63 : 16,000

ปี 64 : 16,000

ปี 65 : 16,000
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เป้ำหมำย

2561 2562 2563 2564 2565

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น - เคร่ืองพิมพ์เช็ค 30,000 30,000 30,000 กองคลัง

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและท าให้งาน

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน พร้อมท้ังใช้

บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือใช้ท าลายเอกสารท่ีไม่จ าเป็นและ - เคร่ืองท าลายเอกสาร 20,000 20,000 20,000 กองคลัง

ลดพ้ืนท่ีจัดเก็บลง /ป้องกันการน าเอกสาร

ท่ีไม่ใช้แล้วของส่วนราชการไปใช้ในทางอืน่

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือใช้เก็บเอกสาร/หลักฐานทางราชการ - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5,000 5,000 5,000 กองคลัง

เพ่ือใช้บริการประชาชนผู้มาติดต่อข้อมูล

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือใช้บริการประชาชนท่ีมาติดต่อ - พัดลมต้ังพ้ืน 2,500 2,500 2,500 กองคลัง

ทางราชการ

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือใช้บริการประชาชนท่ีมาติดต่อ - เก้าอี้บุนวม 3,000 3,000 3,000 กองคลัง

ทางราชการ

หน่วยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

บัญชีครุภัณฑ์เพ่ิมเติม

แผนพัฒนำท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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เป้ำหมำย

2561 2562 2563 2564 2565

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

หน่วยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000 30,000 กองคลัง

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และท าให้งาน

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน พร้อมท้ังใช้

บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น -เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 8,000 8,000 8,000 กองคลัง

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และท าให้งาน

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน พร้อมท้ังใช้

บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น - เคร่ืองท าน้ าร้อน-เย็น 4,000 4,000 4,000 กองคลัง

งานครัว เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และท าให้งาน

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน พร้อมท้ังใช้

บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น -โต๊ะท างานครู 45,000 45,000 45,000 กองการศึกษา

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและท าให้งาน ระบบ 3-6 พร้อมเก้าอี้

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตอบสนองการ

บริการแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ

และนักเรียน

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือใหมีโต๊ะเก้าอี้นักเรียนท่ีจ าเป็นเพียง -โต๊ะเก้าอี้นักเรียนหน้าไม้ 133,500 133,500 - กองการศึกษา

พอต่อจ านวนนักเรียน โรงเรียนประตูล้ี ยางพาราขาเหล็ก ระดับ

อนุบาล ประถมและมัธยม
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เป้ำหมำย

2561 2562 2563 2564 2565

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

หน่วยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 1.เพ่ือเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี เคร่ืองมือ -เคร่ืองฉายภาพวัตถุ 3 มิติ 261,300 - - กองการศึกษา

อเิล็กทรอนิกส์ท่ีจ าเป็นทันสมัยในการน า Visualizer ย่ีห้อ VERTEX รุ่น (ฝ่ายบริหาร

เสนอส่ือการเรียนการสอนท้ังภาพน่ิงและ D-1420 จ านวน 3 ชุด งานท่ัวไป

ภาพเคล่ือนไหวภายในห้องเรียนได้ ,เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ร.ร.เทศบาล

2.เพ่ือใช้เป็นส่ือช่วยกระตุ้นเร้าความสนใจ พร้อมจอรับภาพและงานติด จามเทวี)

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ ได้ ต้ังพร้อมใช้งาน จ านวน 6 ชุด

อย่างมีประสิทธิภาพ เคร่ืองเสียงส าหรับห้องเรียน

พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง

จ านวน 6 ชุด

12 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอ รถบรรทุกน้ าดับเพลิง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ส านักปลัด

ยานพาหนะขนส่ง ต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เอนกประสงค์ ขนาดไม่กว่า

 -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและ 6000 cc จ านวน 1 คัน

หน้าท่ีเพ่ือช่วยเหลือป้องกันและดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินประชาชน

13 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ส านักปลัด

ยานพาหนะขนส่ง เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ขนาดไม่กว่า 6000 cc

 -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและ จ านวน 1 คัน

หน้าท่ีเพ่ือช่วยเหลือป้องกันและดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินประชาชน
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14 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เรือทุนลอยน้ าก าจัดผักตบชวา 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ส านักปลัด

ยานพาหนะขนส่ง เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมด้วยไฮโดรลิก

 -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจและ

หน้าท่ีเพ่ือช่วยเหลือป้องกันและดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินประชาชน

15 การศาสนา วัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือใช้บริการประชาชนตามนโยบาย รถรางน าเท่ียวมาตรฐาน 990,000 990,000 990,000 ส านักปลัด

และนันทนาการ ยานพาหนะขนส่ง รัฐบาล 28 ท่ีน่ัง

(งานส่งเสริมการท่องเท่ียว)  -เพ่ือใช้ด าเนินการตามภารกิจ

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่  -เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจ กล้องวงจรปิด cctv 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด

ป้องกันและดูแลความปลอดภัยทรัพย์สิน

ราชการ

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้มีอุปกรณ์ไว้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000 22,000 22,000 ส านักปลัด

งานบริการประชาชน 1 เคร่ือง

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เพ่ือให้มีอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ เคร่ืองซักผ้า 18,000 18,000 18,000 ส านักปลัด

งานบริการประชาชน

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณส านักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ เคร่ืองสแกนน้ิว 9,700 9,700 9,700 ส านักปลัด

งานบริการประชาชน

บัญชีครุภัณฑ์เพ่ิมเติม  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 111



เป้ำหมำย

2561 2562 2563 2564 2565

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

หน่วยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

20 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ส าหรับวัดความดันโลหิตและชีพจรให้ เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบ 17,500  -  - กอง

หรือการแพทย์ แก่ผู้รับบริการ ดิจิตอล จ านวน 5 เคร่ือง การแพทย์

21 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ส าหรับช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงให้ เคร่ืองช่ังน้ าหนักและ 21,000  -  - กอง

หรือการแพทย์ แก่ผู้รับบริการ วัดส่วนสูง จ านวน 1 เคร่ือง การแพทย์

22 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ส าหรับช่ังน้ าหนักให้แก่ผู้รับบริการ เคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบเข็ม 750  -  - กอง

หรือการแพทย์ จ านวน 1 เคร่ือง การแพทย์

23 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้จัดเก็บรวบรวมขยะอย่างมิดชิด ถังขยะสแตนเลสเท้าเหยียบ 10,000  -  - กอง

หรือการแพทย์ มีล้อ จ านวน 4 ใบ การแพทย์

24 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ส าหรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ตะแกรงล้างแผล 11,600  -  - กอง

หรือการแพทย์ ให้แก่ผู้รับบริการ จ านวน 2 ชุด การแพทย์

25 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกใน รถเข็นท าแผลพร้อมอุปกรณ์ 22,000  -  - กอง

หรือการแพทย์ การท าแผลให้แก่ผู้รับบริการ จ านวน 2 คัน การแพทย์

26 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ใช้ส าหรับตรวจวัดปริมาณความ เคร่ืองวัดความดันโลหิต 75,000  -  - กอง

หรือการแพทย์ อิม่ตัวของออกซิเจนในเลือด และวัดความอิม่ตัวของ การแพทย์

และอัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือด

โดยหนีบวัดท่ีบริเวณปลายน้ิวมือ จ านวน 1 เคร่ือง
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27 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้คนพิการท่ีมีความพิการ เตียงผู้ป่วยปรับได้ 31,000 155,000  - กอง

หรือการแพทย์ หรือความเจ็บป่วยใช้อุปกรณ์ จ านวน 12 หลัง การแพทย์

เคร่ืองช่วยได้ตามความต้องการ

และความจ าเป็น

28 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ส าหรับอบฆ่าเช้ือในอากาศ เคร่ืองอบฆ่าเช้ือแบบอัตโนมัติ 282,800  -  - กอง

หรือการแพทย์ ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือและ ระบบบู้สท์วอเตอร์เบส การแพทย์

ลดอัตราการติดเช้ือจากการ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

สัมผัสบริเวณพ้ืนผิว ความเข้มข้นต่ า

จ านวน 1 เคร่ือง

29 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้เก็บเวชภัณฑ์ ยา ไม่ให้ ตู้เย็น 2 ประตู 25,000  -  - กอง

งานบ้านงานครัว เส่ือมสภาพ ในการน าไปให้บริการ จ านวน 1 เคร่ือง การแพทย์

ผู้รับบริการ

30 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 5,000  -  - กอง

งานบ้านงานครัว ผู้รับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย 2 หัวก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง การแพทย์

31 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการรับ-ส่ง เคร่ืองรับ-ส่งสัญญาณ 30,000  -  - กอง

สัญญาณวิทยุส่ือสาร ในระบบ วิทยุส่ือสาร จ านวน 1 เคร่ือง การแพทย์

บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดล าพูน

32 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือและช่องทาง เคร่ืองวิทยุส่ือสาร 41,000 - - กอง

การติดส่ือสาร ในระบบบริการ จ านวน 3 เคร่ือง การแพทย์

การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดล าพูน
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33 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้รับบริการ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 60,000 - - กอง

บนเครือข่าย (NAS) การแพทย์

จ านวน 1 เคร่ือง

34 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ส าหรับฟอกอากาศจากอากาศท่ีมีท้ัง เคร่ืองฟอกอากาศ 24,000 - - กอง

หรือการแพทย์ ฝุ่นละออง เช้ือโรค หรือส่ิงอืน่ใดท่ีอาจปะปน จ านวน 6 เคร่ือง การแพทย์

อยู่ในอากาศ ท าให้ไม่สามารถป้องกันการเข้า

สู่ร่างกายได้ ใช้ในห้องตรวจแพทย์ 3 ห้อง

ห้องละ 1 เคร่ือง และห้องฉุกเฉิน 3 เคร่ือง

35 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 1.เพ่ือใช้ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดท่ีใช้งานมา เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 7,000 7,000 - กอง

ส านักงาน เป็นเวลานาน จ านวน 2 เคร่ือง การแพทย์

2.เพ่ือเป็นการบริการทางโทรศัพท์ เน่ืองจาก

ศูนย์บริการฯ ได้ปรับเปล่ียนการให้บริการ

สามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาแพทย์ก่อน

แล้วเจ้าหน้าท่ีจะน ายาและเวชภัณฑ์ส่งไปท่ี

บ้านและใช้โทรศัพท์ในการนัดหมายผู้ป่วย

เพ่ือท าการรักษาและปรึกษาด้านยา เพ่ือ

ช่วยลดการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019

36 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพ่ือลดปริมาณละอองฝอยเพ่ิมประสิทธิ เคร่ืองดูดละอองน้ านอกช่อง 30,000 - - กอง

วิทยาศาสตร์หรือ ภาพ ในการก าจัดเช้ือรวมถึงควบคุมและ ปาก (External Oral Suction) การแพทย์

การแพทย์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จ านวน 1 เคร่ือง

และโรคติดเช้ืออืน่ๆ
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37 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพ่ือก าจัดเช้ือโรคท่ีอาจจะตกค้างอยู่ใน เคร่ืองฆ่าเช้ือ UV 10,000 - - กอง

วิทยาศาสตร์หรือ อากาศและพ้ืนผิว จ านวน 1 เคร่ือง การแพทย์

การแพทย์

38 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพ่ือใช้ส าหรับฟอกอากาศจากอากาศท่ี เคร่ืองฟอกอากาศ 8,000 - - กอง

วิทยาศาสตร์หรือ อาจมีท้ังฝุ่นละอองเช้ือโรค หรือส่ิงอืน่ใดท่ี จ านวน 2 เคร่ือง การแพทย์

การแพทย์ อาจปะปนอยู่ในอากาศ

39 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพ่ือท าให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ พัดลมดูดอากาศพร้อมท่อลม 9,000 - - กอง

วิทยาศาสตร์หรือ และระบายอากาศออกสู่ภายนอกในช่วง จ านวน 1 เคร่ือง การแพทย์

การแพทย์ 6 - 12 ACH

40 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพ่ือใช้ส าหรับวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบ 128,000 - - กอง

วิทยาศาสตร์หรือ โดยไม่ต้องสัมผัสผิวโดยตรง ดิจิตอลวัดหน้าผาก การแพทย์

การแพทย์ จ านวน 32 เคร่ือง

41 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ือใช้งานบริการประชาชนด้านการ -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 66,000 66,000 - กอง

บันทึกข้อมูลทางอเิล็กทรอนิกส์ ได้แก่ งานประมวลผลแบบท่ี 1 จอ (3 เคร่ือง) (3 เคร่ือง) สาธารณสุขฯ

ค่าธรรมเนียม ส าเนาใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น แสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

42 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ือใช้งานบริการประชาชนด้านการ -เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 15,000 15,000 - กอง

บันทึกข้อมูลทางอเิล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เลเซอร์ หรือ LED สี (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) สาธารณสุขฯ

ค่าธรรมเนียม ส าเนาใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
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43 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ือใช้งานบริการประชาชนด้านการ -เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก 4,300 4,300 - กอง

บันทึกข้อมูลทางอเิล็กทรอนิกส์ ได้แก่ พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) สาธารณสุขฯ

ค่าธรรมเนียม ส าเนาใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

44 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ นอกบัญชีครุภัณฑ์ -เพ่ือใช้งานบริการประชาชนด้านการ -ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกสูง 12,598 12,598 - กอง

จัดเก็บเอกสารข้อมูลได้แก่ เอกสารโครงการ แบบบานเล่ือน 4 ช้ัน (2 ตู้) (2 ตู้) สาธารณสุขฯ

ค่าธรรมเนียม ส าเนาใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

45 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน -เพ่ือใช้บริการประชาชนด้านความ -เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000 19,000 - กอง

งานครัว ปลอดภัย ในพ้ืนท่ีท่ีมีหญ้ารกรุงรัง อาจท า (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) สาธารณสุขฯ

ให้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ

46 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ นอกบัญชีครุภัณฑ์ -เพ่ือบริการประชาชนด้านการช่ังสินค้า -เคร่ืองช่ังสปริงจานแบน 4,500 4,500 - กอง

(ตราช่ังกลาง) ให้ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ ขนาด 60 กิโลกรัม (3 เคร่ือง) (3 เคร่ือง) สาธารณสุขฯ

47 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ นอกบัญชีครุภัณฑ์ -เพ่ือบริการประชาชนด้านการให้ -โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 5,000 5,000 - กอง

ข้อมูลข่าวสารประชาชนฝู้มารับบริการ สมาร์ทโฟน รองรับสัญญาณ (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) สาธารณสุขฯ

ไม่ต่ ากว่า 4G

48 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ นอกบัญชีครุภัณฑ์ -เพ่ือใช้ตรวจสถานประกอบกิจการ -เคร่ืองวัดความเข้มแสง 6,000 6,000 - กอง

(1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) สาธารณสุขฯ

49 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ นอกบัญชีครุภัณฑ์ -เพ่ือบริการประชาชนในการประชาสัมพันธ์ -ชุดล าโพงเคล่ือนท่ี 10,000 10,000 - กอง

ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนนอกสถานท่ี ขนาด 300 wat (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) สาธารณสุขฯ

และรองรับผู้มาศึกษาดูงาน
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50 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร -เพ่ือใช้บริการประชาชน ด้านความ -เคร่ืองพ่นละอองฝอย ULV 55,000 55,000 - กอง

ปลอดภัย โดยฉีดพ่นฆ่าเช้ือโรคในส านักงาน แบบมือถือ ระบบไฟฟ้า (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) สาธารณสุขฯ

และตลาดสด

51 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้บริการประชาชน ด้านความ -เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงดัน 16,800 16,800 - กอง

ปลอดภัย โดยฉีดพ่นฆ่าเช้ือโรคใน ชนิดต้ังพ้ืน (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) สาธารณสุขฯ

ส านักงานและตลาดสด

52 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้บริการประชาชน ด้านความ -เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง 32,100 32,100 - กอง

ปลอดภัย โดยฉีดพ่นฆ่าเช้ือโรคใน (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) สาธารณสุขฯ

ส านักงานและตลาดสด

53 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้บริการประชาชน ด้านความ -เคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000 59,000 - กอง

ปลอดภัย โดยฉีดพ่นฆ่าเช้ือโรคใน (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) สาธารณสุขฯ

ส านักงานและตลาดสด

54 การพาณิขย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา -เพ่ือให้กล้อง CCTV มีคุณภาพและใช้งาน -กล้อง CCTV 40,000 40,000 40,000 กอง

และเผยพร่ ได้ดี สาธารณสุขฯ

-เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

55 การพาณิขย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา -เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อค้า แม่ค้า -เคร่ืองขยายเสียง 15,000 15,000 15,000 กอง

และเผยพร่ ภายในตลาดสดหนองดอก รับทราบข่าวสาร ขนาด 500 วัตต์ สาธารณสุขฯ

และข้อมูลท่ีส าคัญ
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56 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นต่อการ ล้อกล้ิงวัดระยะทางแบบ - 10,000 10,000 กองช่าง

การโยธา ปฏิบัติงานส ารวจออกแบบ ประมาณ ดิจิตอล จ านวน 1 ตัว

ก่อสร้างต่างๆ

57 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นต่อการ เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ - 24,000 24,000 กองช่าง

และวิทยุ ปฏิบัติงาน VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์

จ านวน 2 เคร่ือง

58 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นต่อการ เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง - 16,400 16,400 กองช่าง

การเกษตร ปฏิบัติงานสูบน้ า รดน้ าต้นไม้รอบคูเมือง เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด

ท าให้งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 5 แรงม้า จ านวน 2 เคร่ือง

 

59 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นต่อ รถบรรทุกเกษตร 4 ล้อ - 1,000,000 1,000,000 กองช่าง

ยานพาหนะและ การปฏิบัติงาน ท าให้งานมีประสิทธิภาพ แบบด๊ัมพ์ เคร่ืองยนต์ขนาด

ขนส่ง มากย่ิงข้ึน 1 สูบ 14 แรงม้า

จ านวน 2 คัน

 

60 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นต่อการ รถจักรยานยนต์ - 60,000 - สถานธนานุบาล

ท่ีดินและส่ิง และขนส่ง ติดต่อประสานงาน รับ-ส่ง เอกสารระหว่าง จ านวน 1 คัน เทศบาลเมืองล าพูน

ก่อสร้าง สถานธนานุบาลกับหน่วยงานต่างๆ
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ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

61 สร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีสามารถ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 60,000 80,000 80,000 กองสวัสดิการฯ

เข้มแข็งของชุมชน ท่ีดินและส่ิง คอมพิวเตอร์ ป้องกันการท าลายทรัพย์สินสูญหายและ

ก่อสร้าง อาจญากรรมอืน่ๆ รวมท้ังในเร่ืองความ

ปลอดภัยสามารถตรวจสอบส่ิงต่างๆ

ท่ีเกิดข้ึนภายในและพ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร 

(ศูนย์นันทนาการ) และประชาชนท่ีมาออก

ก าลังกายภายในศูนย์นันทนาการ

62 สร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี โต๊ะท างาน 12,000 12,000 12,000 กองสวัสดิการฯ

เข้มแข็งของชุมชน ท่ีดินและส่ิง จ าเป็นในการปฏิบัติงานและท าให้งานมี

ก่อสร้าง ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

63 สร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี เก้าอี้ท างาน 10,000 10,000 10,000 กองสวัสดิการฯ

เข้มแข็งของชุมชน ท่ีดินและส่ิง จ าเป็นในการปฏิบัติงานและท าให้งานมี

ก่อสร้าง ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

64 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพ่ือให้มีคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 16,000 16,000 16,000 กองวิชาการฯ

เพียงพอแก่การปฏิบัติงานและท าให้งานมี แบบพกพา จ านวน 1 ชุด

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

-เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสนอง

ต่อความต้องการในการบริการแก่ประชาชน

อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล

และประมวลผลข้อมูลแบบเคล่ือนท่ี สามารถ

น าเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้

ประชาชนนอกสถานท่ีได้รับทราบ 
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เป้ำหมำย

2561 2562 2563 2564 2565

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

หน่วยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

65 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ - โต๊ะประชุมสภา 1 ชุด 46,370 46,370 - กองการศึกษา

เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีขององค์ประชุม ประกอบด้วย โต๊ะประชุมโล่ง 

สภานักเรียน 150 cm. โต๊ะเข้ามุม

2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถด าเนินการประชุม และเก้าอี้ส านักงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12,460,318 12,642,768 11,950,600รวม
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รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น

(ปัจจุบัน) (เปล่ียนแปลงใหม่)
1 เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส  เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส  จ านวน 2 อัน -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ อุตสาหกรรมและ

ปี 61 : - ปี 61 : - ปี 2564 หรือ ปี 2565 ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ การโยธา

ปี 62 : 4,500 ปี 62 : - -เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ในการในการวัด

ปี 63 : 4,500 ปี 63 : - ระยะทางก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้

ปี 64 : - ปี 64 : 4,500 อย่างเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี

ปี 65 : 4,500 ปี 65 : 4,500

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-347

2 แท่นยึดเคร่ืองคอร่ิงเจาะคอนกรีต แท่นยึดเคร่ืองคอร่ิงเจาะคอนกรีต จ านวน 1 ตัว -เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ อุตสาหกรรมและ

ปี 61 : - ปี 61 : - ปี 2564 หรือปี 2565 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน การโยธา

ปี 62 : 4,500 ปี 62 : - -เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์เสริมส าหรับยึด

ปี 63 : 4,500 ปี 63 : - เคร่ืองคอร่ิงเจาะคอนกรีต ส าหรับใช้

ปี 64 : - ปี 64 : 4,500 ปฏิบัติงานด้านส ารวจช้ันคอนกรีต 

ปี 65 : ปี 65 : 4,500 ตอบสนองต่อการบริการด้านโครงสร้าง

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ้ืนฐานแก่ประชาชน  และท าให้งานมี

(พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-348 ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

 

ล ำดับ บัญชีครุภัณฑ์ แผนงำนเหตุผลกำรเปล่ียนแปลง

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลง บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563) เทศบำลเมืองล ำพูน
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เป้ำหมำย

2561 2562 2563 2564 2565

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น - เทปวัดระยะทางไฟเบอร์ - 4,500 4,500 กองช่าง

การโยธา เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน และท าให้งานมี กลาส ยาว 50 เมตร กว้าง

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตอบสนองต่อการ 1.25 เมตร จ านวน 2 อัน

บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

2 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอ - แท่นยึดเคร่ืองคอร่ิง - 4,500 4,500 กองช่าง

การโยธา แก่การปฏิบัติงาน และท าให้งานมี เจาะคอนกรีต จ านวน 1 ตัว

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตอบสนองต่อ

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแก่ประชาชน

0 9,000 9,000

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

รวม

บัญชีครุภัณฑ์เปล่ียนแปลง

แผนพัฒนำท้องถิน่ ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)

เทศบำลเมืองล ำพูน

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

บัญชีครุภัณฑ์เปล่ียนแปลง  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1/2563)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 122


